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SUNUŞ  
 

Sanırım işin önemli bir bölümünü Çalışma Grubu’nun özverili 

çabaları ve kendilerine sunulan desteklerle tamamlamak üzere-

yiz. Ve birbirinden farklı ama bizce bütünü değerli olan geribildi-

rimler ile yaptığımız işin önemine her kitaptan sonra bir kez daha 

ikna oluyoruz. Evet, bazı arkadaşlar kuşkulu yaklaştılar soruna; 

alışkanlıklarımızın yeniden bu çalışmayı sarabileceği korkusunu 

anlamamak elbette mümkün değildir. Bazıları bu kuşkuyu dillen-

dirdiler ve beklentilerini boşa çıkarmamamız için uyardılar. Bazı 

yoldaşlarımız “belden aşağı vurmak” kirlenmişliğine düşmeyece-

ğimize yönelik güvenlerini belirtip cesaretlendirdiler.  

Haksız olduklarını söylemek zor. Aklımızın yettiğince ama 

önümüze koyduğumuz hedeften milim şaşmadan bu çalışmayı 

sürdüreceğimize yönelik kendimize söz verdik ki bu çok önemliy-

di. Öyle ki, farklı anlaşılabilir kaygısıyla fazladan bir titizlikle ama 

elbette yeteneklerimizin sınırları içerisinde bu çalışma hedefine 

doğru biraz daha yaklaştı.  

Bu çalışmanın PDF formatla sürdürülmesi önemliydi. İlk kitap-

tan önce duyurduk: “Kimse bu kitapları edinmek zorunda değil 

elbette. İstemeyenleri rahatsız etmemek için, dağıtımını sadece 

isteğe bağlı olarak planladık. Bu çabayı gerekli görmeyen özellik-

le Kurtuluşçu  arkadaşların düşüncelerine katılıp katılmamak fark-

lı bir konu, ama yayınlananlar edebiyat alanına ait eserler olma-

dığı için, sadece geleceğe aktarabilme düşüncesiyle hareket et-

tik.  

Önümüzdeki aylarda belgelerden geriye kalanlar, “ulusal so-

run” üzerine yazılarımız, mahkeme savunmaları ve en fazla 2 ki-

tap halinde de Avrupa çalışmalarımızı aktararak (önemli bir şey-

ler çıkmazsa) bu Belgeler yayın dizisini bitireceğiz. Tabii bu arada 

38 sayı Kurtuluş Sosyalist Dergi ve diğer belgeleri de aktarmaya 
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çalışacağız. Sonrası, büyük olasılıkla, hepimizin çabasıyla bir 

ALBÜM çalışmasıyla sonlandırabiliriz. 

Aslında bu tarihin başı ve bugünü arasında bir değerlendirme 

yaptığımızda, elbette onurunu büyük bir kıvançla taşımaya çalış-

tığımız Bütünü okunduğunda anlaşılacaktır ki gerçekten birbiri-

mizle çok “didişmişiz.”  

******  

Yenilginin (asker, polis, sistem güçleri vb gibi) dışa ilişkin bo-

yutları elbette pek çok yoldaşımıza büyük acılar yaşattı. Ama 

inanıyoruz ki, örgütü demoralize eden bu saldırılar düşman safla-

rından her zaman gelecek ‘doğal’ saldırılar olduğu için hiçbir za-

man “sürpriz” sonuçlar yaşatmadı. Ama iç sürtüşmelerin, kısır tar-

tışmaların, 12 Eylül darbesi ve zulmüne savunmasız yakalanma-

nın, her ne söylenirse söylensin, özellikle yoldaşlar arasında da-

yanışma duygusunun giderek azalmasına kadar ulaşmıştı. 

BELGELER’in planlanan bütünü yayınlandıktan sonra bu konular 

üzerine söylenecek o kadar çok söz olacaktır ki…  

Ama hemen önünü keserek açıklayalım ki, bunlara kapanarak 

önümüzdeki süreci yaşamak, belki de düşündüğümüz bu projeye 

ihanet etmek anlamına bile gelebilir. Baştan beri söylediğimiz gi-

bi, BELGELER’in yayınlanması projesi kısır tartışmaların içerisine 

girerek geride kalabilmiş küçücük cesaretlerimizi de tüketmekle 

kalmayıp, her şeye rağmen onur duymamız gereken bir tarihin 

pyapıcıları olarak geleceğe bırakmayı düşündüğümüz dersleri ak-

tarmaya hazırlanmalıyız.  

Konferans ve Kongrelere ilişkin eldeki malzemeler elbette ye-

terli değildir. Ama yine de yoldaşlarımızın ve dostlarımızın deste-

ği hiç üzerimizden kaybolmadı.  

****** 
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Özellikle Konferanslarımızın bazıları Kurtuluş Sosyalist Der-

gi’lerde yayınlanmış yazılar üzerinden ortaya çıkan tartışmalar 

nedeniyle gerçekleştirilmekteydi.Bu nedenle sözkonusu yazılar 

da bu çalışmaya katılınca kitabın kalınlığı haylice arttı.  

Kongre ve Konferanslara ilişkin bilgilerin yeterli olmadığını bili-

yoruz. Ama ileri tarihlerde belki de gerçekleşmesi mümkün olabi-

lecek bir istek olarak, bu süreçlerde yer almış yoldaşlarımızın yi-

ne belgeleyerek yapabilecekleri ekleme ya da düzeltmelere ke-

sinlikle yer vereceğiz. Yani, bu tarihe hiçbir zaman “biz yaptık, ol-

du” diye yaklaşmayacağız.  

Saygılar.   
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Belgelere ulaşarak 

 ve onları irdeleyerek  

yaşananlardan  dersler çıkarılabilir. 

Muhayyel anlatımları 

 ciddiye alarak değil. 

Anılarla büyüme”yi seçmek yerine, 

kaynaklara ulaşarak araştırma 

ve inceleme çalışmalarını derinleştirip 

bu zeminde şekillenen eylem içinde 

büyümeyi seçmek;  

en güvenli yol olsa gerek  

genç kadrolar için”                                                

”  

Mustafa YAVUZ 

 

 

http://hemdest.blogspot.com/searc

h/label/konferans%20belgeler 

http://hemdest.blogspot.com/search/label/konferans%20belgeler
http://hemdest.blogspot.com/search/label/konferans%20belgeler
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KURTULUŞ HAREKETİ 

1. KONFERANS  
1979 – Ağustos - Bodrum/Türkiye 
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ÖN AÇIKLAMA 

 

Kurtuluş Sosyalist Dergi’nin Nisan 1977 tarihli 11. Sayısında 

yayınlanan “Proletarya'nın Devrimci Partisi Üzerine Genel Bir 

Yaklaşım” adlı yazı ve yine aynı derginin Şubat 1978 tarihli 21. 

sayısında yayınlanan “Proletarya Partisinin  Çalışma Tarzı” adlı yazı-

lar, Hareket içerisinde yaygınca bir tartışma konusu oldu. Esas olarak 

İstanbul’da giderek yaygınlaşan tartışmalar giderek Ankara ve diğer 

alanları da etkiledi.  

KURTULUŞ Hareketi tartışılan konular üzerine örgüt iradesini 

ortaya çıkarmak amacıyla, Konferans belirlemesiyle gerçekleştir-

diği toplantısını 1979 yılı Ağustos başlarında Bodrum’da deniz 

kenarında bir koyda yaptı.  

 

Esas olarak Doğan Tarkan yoldaşın tezleri üzerinden tartış-

manın sürdürüldüğü Konferans, İstanbul’da yapılan bir polis ope-

rasyonu nedeniyle diğer maddelere geçmeden Konferans’ın riske 

girdiği gerekçesiyle ve katılımcıların oyuyla ilk madde tartışılıp 

oylandıktan sonra dağıldı.  

Konferansa ilişkin yazılı belgeler olmadığı için, bu önemli top-

lantıyı SODED tarafından yayınlanan KURTULUŞ KENDİNİ 

ANLATIYOR  kitap dizisinin, ilgili yoldaşlara ilişkin bölümleri tara-

narak konuyu ilişkin aktarılanlar toparlanarak burada verilmiştir.  

Toplantıya katılıp da KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR’da 

yer almayanlardan Mustafa YAVUZ yoldaşımıza yazarak onun da 

söz konusu konf1eransa ilişkin bilgilerini aktarmasını rica ettim. 

Sağolsun desteğini hemen sundu.  
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İlhami ARAS.  

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR  

1.Kitap. Sh. 109  

 
Doğan Tarkan ve İsmet Öztürk'le 

zaman zaman sizin aranızda or-

taya çıkan problemler... Kimler 

üye olacak, hangi kriterler arana-

cak? 

 

 

Daha önce söz ettim, merkezi oluştururken hani, anlatmıştım; 

daha orada başlamıştı. Seyfi Cengiz-Tekoşin meselesinden söz 

ettim.  

Daha sonra ise örgüt nosyonu olarak meseleyi soyut planda 

ele almak gerekirse, hangi dergide bilmiyorum 1, Doğan'ın (Tar-

kan) örgütlenme üzerine 11. sayıda bir yazısı vardı, problemler 

doğurmuştu. O yazıyı ben okudum, bir "hainlik" bulmadım içinde 

ama Ankara'daki bazı arkadaşlar, çok "hainlikler" bulmuştu o ya-

zıda.  

Doğan, örgüt bahsindeki hukuk meselelerinde, biçim verme 

konusunda bizi daha hızlandıran bir faktördü. Şöyle bir ayrım 

yapmak gerekirse, biz üyelik konusunda üyelik konusunda -biz 

derken Doğan dışındaki, belki hepsini söylemek gerekir- daha 

cimri olabilecekken, Doğan daha rahattı örgüt üyeliği meselesin-

de. “Şekil” derken, şeklin kullanılmasını anlatmış oluyorum aynı 

zamanda.  

O senin ikisiyle bağlantılı söylediğin mesele, bizi ilk konferan-

sa da taşıyan mesele aynı zamanda. İşte proletaryaya nereden, 
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nasıl gidelim adına çok tartışıldı. Bu tür tartışmalar da genellikle 

en çok İstanbul'da olurdu. Hatırlıyorum, bu ilk konferansta örgüt-

lenme meselesi, proletarya içindeki çalışmalar meselesi, anti-

faşist mücadele, ulusal mesele gibi meseleler irdelendi. Oraya 

giderken de şimdi ne söylesem boş, MK'da işte bu örgütlenme 

meselesi tartışılırken 21. sayıda yer alan ikinci yazı alevlendirdi 

tartışmaları.  

Karar aldık bütün MK üyeleri, bütün örgütü dolaşsın ve tartış-

sınlar diye. Çünkü söz gelimi İsmet, doğrudan belki bir Komiteyle 

ilintili değildi, yayın dağıtım işleriyle ilgileniyordu. Doğan zaten 

başka bir eğilim ve taraftan geldiği için ayrı takımlar… Bir de ya-

yın işi ile uğraştığı için konuşup görüşemiyorduk da. Hani demin 

anlattım ya Mahir (Sayın) zaten bu tarafa ait gibi göründüğü için 

problem değildi, bunların da dolaşabilmesi için bir karar almıştık. 

Hani demin esas İstanbul'da olurdu dedim ya, Doğan'a yakın 

arkadaşlar da esas İstanbul'da; başka yerde yok gibiydi, diye ha-

tırlıyorum. İstanbul'dan başlardı bu tür tartışmalar. Örneğin İstan-

bul İl Komitesi'nde başlardı.  

Onun üzerine Doğan'ların yaptığı propaganda öyle bir panik 

yaratmış ki, "Aman haa örgütümüz darmadağın oluyor" havası 

oldu. Ben bir nedenle Ankara'ya gittiğimde, Komite beni yakaladı, 

"Parça parça olduk, bin parçaya bölünüyoruz, şudur budur"... 

Doğan böyle abartılı bir üsluba sahiptir, işin ciddiyetini kavratmak 

için başta böyle cümle kurmuş olabilir. 

 

Tam içeriği neydi? 

Doğan'ın esas problemi, bu örgüt bahsi ötesinde proletarya 

içinde çalışmaktı. Doğan'ın tezi, "Tüm gücümüzle proletaryaya 

gitmeliyiz" idi. Biz de -tabiri yerindeyse - çok bakkal hesabı söylü-

yorum tabii, ayrıntılar bir yana- anti faşist mücadele, ulusal mü-

cadeleyi unutmadan bu işi yapmalıyız düşüncesindeydik. Yani 
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demokratik devrimi göz önüne alan bir yerden bakan bir yakla-

şımdı. Esas olarak bu bazda gidiyordu tartışma.  

Bir de son tahlilde, söylemese bile örgüt içi demokrasiyi savu-

nuyordu Doğan tabii ki. Her zaman azınlıktakilerin talebi olur ge-

nellikle demokrasi. Çoğunluktakiler hallerinden memnun olur ge-

nellikle. Hatta anlayamazlar. Çok demokratik bir ortam olmasına 

rağmen niye onların ağlaştıklarını anlayamaz çoğunlukta olanlar. 

Buydu mesele diye hatırlamaktayım:  

Örgütsel planda demokrasi, çalışmadaysa sınıf içinde mevzi-

lenmek. Ama bizim geçmişe dönük eleştirimiz zaten proletarya 

partisinin sanayi proletaryası temelinde yükseleceği idi.  

Yani “proletarya içinde örgütlenelim mi örgütlenmeyelim mi” 

diye bir problem yoktu. Esas olarak devrim meselesine bakışta 

ne yapmalıyız konusunu tartışmış oluyorduk. 
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Şaban İBA.  

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR  

1.Kitap. Sh. 328   

 

Biraz geride kalan bir konu 

ama Öncü İşçi grubunun da katı-

lımıyla birlikte işçi sınıfı içindeki 

çalışmalar nasıl ilerliyordu? 

 

Öncü İşçi grubunun Kurtuluş'a katılması ya da o zaman birleş-

me diye ifade etmiştik... Katılma değil, aslında son derece iyi ni-

yetli yaklaşımlarla yapılan bir birleşmeydi ama sonuçta, şöyle 

dengesiz bir durum oluştu. O zaman komiteler düzeyinde örgüt-

lenmeler başlamıştı. Doğan Tarkan Merkez'e girdi. İstanbul 

Komitesi'ne bu gruptan iki kişi girdi. Doğan’ın kendisi ile birlik-

te gelen arkadaşlar üzerinde müthiş bir koruyucu etkisi var-

dı.  

İki arkadaş (Bekir Yıldırım ve Mustafa Öztürk ) İstanbul Komi-

tesi'ne alındı ama hepimiz biliyorduk ki o iki arkadaş o komiteye 

çok da uygun insanlar değildi. Birlikte çalıştıktan İrfan Cüre, Mus-

tafa Yavuz, Selçuk Polat gibi arkadaşlarla aralarında ideolojik ve 

siyasal farklılıklar vardı. Aynı şekilde bir uzmanlık grubu olan 

merkezi sendika grubunda birlikte çalıştığım Müfit Arıkan, Fehmi 

Bayraktaroğlu gibi arkadaşların bize anlatıldığından çok farklı in-

sanlar olduğunu anladım. Ama Doğan Tarkan, arkadaşlarına do-

kunulduğunda -eleştiri, görev değişikliği vs - GMK'de feveran edi-

yordu. 

Doğan'ın yayın ve yazı konularında önemli katkıları vardır. Bu 

konuda tecrübeliydi. Kadın sorunu, işçi sınıfı içerisinde çalışma 
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perspektiflerindeyse baştan ifade edilmeyen ama giderek su yü-

züne çıkan ve hiç de taviz vermeyen bir tarzda, son derece farklı 

görüşleri söz konusuydu. Hatta bu grup, görüşlerini önceden giz-

ledi, sonradan yavaş yavaş ortaya çıkardı gibi bir hisse kapıldı-

ğımı hatırlıyorum. Bu grubun, açıktan ifade edilmemesine rağ-

men zaman içerisinde ifade ettiğimiz "sınıfçılık" diye bir tutumu 

vardı. 

Doğan en baştan itibaren hep muhalif konumdaydı, hemen 

hemen her konuda muhalefet ederdi. Çok sık gelir öneriler ya-

pardı, yani dersine hazırlanarak toplantılara gelir ve her toplantı-

da yeni öneriler getirirdi. Ona karşı çıkıldığında da müthiş tepki 

gösterirdi. Döner dolaşır sonra revize ederek bir daha aynı öne-

riyi yapardı. Biz de ona karşı garip bir şekilde bir hoşgörü oluş-

muştu ama Kurtuluş'un çeşitli bölge veya sektörlerindeki muhalif 

unsurlara karşı böyle davranılmıyordu. O alanlarda keskin mu-

halefet yapanların sesi kesilirdi. Sözgelimi gençlikte birileri sesini 

çıkarsa Kemal onları ezer geçer, tasfiye eder, yürür giderdi. 

Ama bu konuda bir şekilde eleştirilirdi. Mimar-Mühendis Odala-

rı’nda, sendikalarda, derneklerde var olan farklılıklar veya ortaya 

çıkan yeni görüşlere karşı da sekter tutumlar alınırdı. Karadeniz 

Kürdistan'da ortaya çıkan bazı yanlış veya terslikler de eleştiri 

konusu olmazdı.  

Bu, bizim GMK'deki demokrasiyi yansıtıyordu. Dahası, GMK 

içinde geçerli olan örgüt içi demokrasi başka alanlarda yoktu. 

Doğan’ın dergi-gazete işlerinden gelmesi bir rahatlık, kolay-

lık yaratmıştı. Mahir Sayın birçok yerde bunu itiraf ediyor. An-

cak giderek Mahir de ondan etkilenmeye başlamış ve araların-

da ince bir mutabakat oluşmuştu.  

Daha sonra KSD’nin 11. ve 21. sayılarındaki parti ve örgüt-

lenme üzerine yazıların tartışmasıyla başlayan ve Konfe-
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rans’a kadar giden, Doğan'ın ısrarla savunduğu "Yalnız ve tüm 

gücümüzle işçi sınıfına gitmeliyiz" anlayışı, hem Kürdistan'da 

ve hem de anti-faşist mücadelede örgütlenmemizi çok fazla aç-

maza sokmuştu…  

Parti sorunu 

Bu arada İlhami, Mahir ve İsmet'in İstanbul'a yerleşmelerinden 

sonra GMK toplantıları da İstanbul'da yapılmaya başlandı. İstan-

bul'a önce Kemal, ardından İlhami, daha sonra da Mahir gitmişti. 

Kemal daha sonra İzmir'e geçti; ben ve Ali Demir Ankara'da kal-

dık.  

Coğrafi olarak Ankara'nın merkezi konumu itibariyle Ali, Kür-

distan ve Ankara ile ilişkileri sürdürürken, ben o zaman sendika 

faaliyeti, TMMOB, bir dönem Karadeniz, Akdeniz, Adana-Mersin 

gibi bölgelerle ilgileniyordum. Kemal, İzmir'e gitmeden önce ben 

Ege ile de ilgileniyordum. Ankara'ya yakın olan Seydişehir, Kay-

seri, Çukurova, Mersin, Kırıkkale, Eskişehir gibi ilişkilerimizin ol-

duğu yerlerle ilişkileri de Ankara'dan sürdürüyorduk. O sıralar biz 

beş kişi örgütlenme işleri için koşturuyoruz. İllere gitmeler, gel-

meler, görüşmeler vs. zamanımızı yoğun şekilde alan koştur-

makla geçiriyoruz. Habire koştururken birçok şey de ister iste-

mez gözden kaçıyordu. Oturan, düşünen insan daha farklı olu-

yordu tabii ki.  

Örgütlenme konusunda, merkezi olarak bazı adımlar atmış 

olmakla birlikte, nasıl bir örgüt anlayışına sahip olduğumuz soru-

nu üzerine bir tartışma yapmamış, daha çok işin pratik yanlarını 

konuşmuştuk. Kurtuluş'un 21. sayısında Doğan Tarkan tarafın-

dan yazılan -diğer bütün yazılarda olduğu gibi bu da imzasız ola-

rak yayınlanmıştı- "Proletarya Partisi Üzerine" başlıklı bir yazı 

çıkmıştı. Bundan önce de 11. sayıda benzer bir yazı yayın-
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lanmıştı. Aslında birbirinin devam niteliğinde iki yazıydı. Bu yazı-

lar sessiz sedasız, bir tartışma filan olmaksızın yazılmış ve yayın-

lanmıştı. Ancak 21. sayıda çıkan yazı, İstanbul İI Komitesi’nde 

tartışma konusu olmuştu. İstanbul İl Komitesi biraz sorunluydu. 

Bu komitedeki tüm tartışmalar bir şekilde merkeze yansıyor veya 

bir şekilde yansıtılıyordu. Çünkü Komitede Öncü İşçi'den iki kişi, 

daha doğrusu Doğan'ın yönlendirdiği Bekir Yıldırım ve Mustafa 

Öztürk vardı. İlhami'ye bağlı gibi ve esas olarak onun doğrudan 

yönlendirdiği İrfan Cüre, Mustafa Yavuz vardı. Selçuk Polat ise 

daha bağımsız davranıyor ve zaman zaman iki tarafı dengeleyen 

bir politika izliyordu. 

Bu işler olurken bir taraftan anti-faşist mücadele yükseliyor ve 

biz tarz olarak hep onun üzerinde koşturmaya çalışıyoruz. Bir ta-

raftan Kurtuluş Hareketi büyümeye başlamış, örgütlenmeye 

başlamışız ve bir partileşme sürecinden söz ediyoruz. Ne olaca-

ğını bilmiyoruz veya kafamızda böyle bir şey yok.  

O sıralar parti üzerine Doğan Tarkan'ın iki tane yazısı çıktı 11 

ve 21. sayılarda. O zamanlar dergide birçok yazı çıkıyor, çok da 

politik gündemi etkilemiyordu. Ama Mahir'le Doğan biraz da boş-

luk dolduruyorlardı. Dergi pek politik gündemi izleme konumun-

da değildi. Proletarya Partisi Üzerine diye çıkan yazıda, bir parti 

tanımı vardı. İstanbul'daki komite toplantısında sanırım Selçuk 

Polat, "Bu görüşler yanlıştır" diyerek bir tartışma başlatmış. İl 

Komitesi toplantısına giden İlhami ve Mahir, "O genel bir yazı, 

orada bir şey yok, niye sorun yapıyorsunuz?” gibi bir şeyler 

söylemişler.  

GMK toplantısına gelince Doğan Tarkan, "Ben bunu tartış-

mak, konuşmak istiyorum, bu gündemle toplantı yapalım" dedi. 

Bunun özerine tek gündemli GMK toplantısı yapıldı. Toplantıda 

bu iki yazı, iki gün boyunca satır satır okunarak tartışıldı. 



                KONFERANS VE KONGRELER            21 

 

 

GMK'nın yaptığı bu ilginç tartışma sonucunda  "Tamam, bu ya-

zıda bir şey yokmuş" gibi bir sonuç çıktı. Daha doğrusu Doğan, 

bu iki yazıyı bize örgütün görüşüdür diye onaylatmış oldu. Baş-

ka hiçbir yazı bu şekilde ele alınmamıştı.  

O sıralarda Üçüncü Enternasyonal’in bazı kararları Kurtu-

luş'ta "Komintern Belgeleri" olarak yayınlanmıştı. O belgelerde 

ifade edilen bir kısım hücreler, fabrika komiteleri, işyerleri komi-

teleri falan vardı. Bu belgeler aslında Doğan’ın yazdığı parti 

yazısıyla uyuşmuyordu. Daha da önemlisi genel olarak o sırada 

sürdürdüğümüz örgütsel faaliyetlerimizle de çakışmıyordu. Buna 

rağmen parti tartışmasından bir şey çıkmamıştı. 

GMK'daki tartışma sırasında Mahir'le özel bir sohbet -Doğan'ın 

dışında- yaptığımızı ve "İdeolojik organ olarak niye bu işlere kafa 

yormuyorsunuz?" diye sorduğumuzu hatırlıyorum. Bizim hareket 

olarak en zayıf noktamız aslında örgüt/parti sorunuydu. Bu konu-

ya fazla kafa yormuyorduk. THKP-C'den gelen örgüt anlayışımız 

devam ediyordu. THKP'nin örgüt anlayışı ise klasik proletarya 

partisi anlayışı değildi. THKP anlayışında özetle profesyoneller-

den oluşan bir parti ve onun kitle ilişkilerini yönlendiren bir cephe 

örgütlenmesi vardı. THKP, bizim birkaç cümle ile tanımladığımız 

proletarya partisi, yani Bolşeviklerin temel aldığı bir parti değildi. 

Bu nedenle parti konusuna fazla kafa yormuyorduk. Ancak 

bizden başka bir gelenekten gelen Doğan, klasik parti anlayışına 

kafa yoruyordu. Ama bunu ideolojik organ olarak Mahir'le de tar-

tışmıyordu. Doğan'ın tarzı bir konuyu pat diye tartışmaya getir-

mek şeklindeydi. Toplantıda bir konuyu açar, gündeme taşır ve 

tartışırdı. Mahir'in de haberi olmazdı, oysa o günlerde İstanbul'da 

neredeyse her gün birlikteydiler. Organ çalışması yapıyorlardı, 

GMK’nın diğer beş üyesi koşturmaktan bu işlere fazla kafa yo-

ramıyordu.  
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Bu tartışmada gerek merkezdeki iş bölümünün ve gerekse 

parti sorununun bizim önemli bir zafiyetimiz olduğunu fark etmiş-

tim. Kurtuluş'un gerçekten bu en zayıf yanıydı. Daha sonra or-

taya çıkan örgütsel sorunlar, hep buradan kaynaklandı. Biraz 

daha basiretli davranabilseydik, o tartışmanın üzerinden, daha 

iyi bir örgütlenme yapabilirdik. Bu zafiyet 12 Eylül'e kadar devam 

etti. Doğan, "Sınıf eşittir parti", "Parti bir bütündür" gibi söylem-

lerle aslında Martov’un parti anlayışını savunuyordu. Yani Do-

ğan'ın o yazılarda savunduğu, Leninist bir parti değildi. Bizim 

kafamızda ise tamamen profesyonellerden oluşan bir Leninist 

Bolşevik Parti vardı. Ama Doğan'a karşı alternatif bir şey ko-

yamadık açıkçası. Doğan hep 'Partinin esas alanı sınıfı örgüt-

lemektir, örgütlenebilen her işçiyi bir parti üyesi gibi değer-

lendirmek gerekir, hatta parti üyesi olmalıdır” diye savunu-

yordu. Ancak elde, kafasındaki öncü işçiler olmadığı için 

"Parti üyelerini çoğaltalım" diyemiyordu.  

Bu arada bu örgütlenme sorunlarının ve özellikle anti-faşist 

mücadeleye yaklaşımdaki farklılıkları tartışmak için bir kon-

ferans yapılıyor. O konuda bilgi verir misin? 

1979 yılı hem anti-faşist mücadelenin keskinleştiği ve hem de 

Kuzey Kürdistan'da anti-sömürgeci mücadelenin yükseldiği bir 

yıldı. Anti-faşist mücadelenin keskinleştiği illerden kadro, silah ve 

araç gereç gönderilmesi isteniyordu. Kürdistan Seksiyonu da 

benzer şekilde özellikle bölgeye gidebilecek kadrolar ve imkânlar 

istiyordu. Sanırım 1979 Ağustos'unda GMK'de bu sorunlar tartışı-

lırken, Doğan her iki talebe de karşı çıkarak, "Yalnız ve bütün gü-

cümüzle işçi sınıfına gitmemiz gerekir. Bunun için de tüm 

imkânlar İstanbul'a aktarılmalıdır" diyerek yeni bir tartışma baş-

lattı.  
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Tartışmada Doğan "Elimizde ne kadar güç, imkân, para şu bu 

ne varsa İstanbul'a, sınıfa" diyerek cepheden bir karşı çıkış yap-

tığı için bu konuda gerekli kararları alamadık. İllerin kadro talep-

leri karşılamadı, ama illerin çoğu dergi ve gazete paralarının 

üzerine yatarak silah işlerini halletmeye başladı. Ama bu konuda 

karar alamama durumu Kürdistan seksiyonunun tepkisine yol aç-

tı. Ali Demir ve diğer arkadaşlar "Bu karar niye çıkmıyor?" diye 

baskı yapmaya başladılar.  

Bunun üzerine, GMK'deki tartışma ile sorunun çözülmesi 

mümkün görülmeyince, bu kez ve yine Doğan'ın önerisi ile konfe-

ransa gidildi. Tüzüğümüzde böyle kongre yoktu, ama konferans 

maddesi vardı. İlk defa tüzüğü uygulamaya başladık. Hatırladı-

ğım kadarıyla tüzükte “Çeşitli örgütsel sorunlar içerisinde bir 

konferans toplanabilir. Konferansa komitelerden birer temsilci ve 

tartışma konusu ile ilgili farklı görüşleri olan insanlar çağırılabilir" 

diye bir maddemiz vardı. O maddeye uygun tarzda ve hızlı bir 

biçimde Kemal'in kurduğu ilişkiler ile Bodrum'da bir konferans 

yaptık.  

Yaz koşullarında ve açık arazide, denize girilen tenha bir koy-

da, daha doğrusu tartışma için uygun olmayan koşullarda yaptı-

ğımız bu konferansa yedi GMK üyesi, Ankara Komitesini tem-

silen bir kişi, İstanbul Komitesini temsilen bir kişi, ayrıca İstan-

bul Komitesinde olmakla birlikte farklı görüşleri olduğu gerek-

çesiyle Selçuk Polat ve Merkezî Sendika Uzmanlık Gru-

bu’ndan Fehmi Bayraktaroğlu olmak üzere toplam 11 kişi katıl-

dı. Toplantının başında Doğan bir önerge vererek tartışmayı 

başlattı: Önerge özetle: “Yalnız ve tek başımıza ve tüm gücü-

müzle işçi sınıfına gitmeliyiz, örgütün bütün imkânları buna 

hasredilmelidir. Bunun için de bütün imkânlar, işçi sınıfının en 
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yoğun, sermayenin en gelişkin yer olduğu İstanbul'a aktarılmalı-

dır" şeklindeydi.  

Tartışma bir şekilde herkesin daha önceden söylediklerini tek-

rarlaması şeklinde gelişti. Selçuk Polat bu vesile ile kendi görüş-

lerini tartışmaya çalıştı. Onun daha farklı önerileri vardı, birkaç 

defa dillendirmesine rağmen, sıra bir türlü ona gelmedi. Selçuk'un 

daha sonra anlattığına göre, güya Fehmi Bayraktaroğlu "Sana 

oyun yapıldı, konuşman engellendi, özel bir taktik izlendi" demiş. 

Bana göre böyle bir taktik falan izlenmedi aslında, toplantı üçün-

cü gün devam etseydi onun görüşleri de tartışılacaktı. Gündemi 

esas olarak Doğan belirledi, İsmet'in çelişkili görüşleri oldu. İs-

met, orada "Yıkıcılığa oy verir miyim, vermez miyim?" gibi bir 

havalara girdi. 

Tartışma çok zor koşullar içerisinde geçti, bulunan yerler uy-

gun değildi. Herkes için rahatsız edici bir ortamda yapılan toplan-

tı pek de verimli geçmedi. Kısa ve bölük pörçük tartışmalar oldu. 

Koşullardan dolayı iki gün süren - üçüncü gün iptal edilmişti - bu 

toplantı "Birinci Konferans" olarak tarihe geçti.  

Doğan, anti-faşist mücadeleyi, Kürdistan'da gelişen anti-

sömürgeci mücadeleyi biraz da aşağılayarak "anti-faşist müca-

deleymiş, orada bilmem ne oluyormuş, Sivas'ta bilmem ne olu-

yormuş, bunlar bizi hiç ilgilendirmez; bizim geleceğimiz burada-

dır" falan gibi keskin laflar etmişti. Doğan'a karşı “Peki, İstanbul'a 

gidince ne yapacağız? Biz işçi sınıfı içinde zaten çalışıyoruz. 

Kadromuz, paramız, imkânımız da var, ama ne yapıyoruz? Ya-

pamıyoruz” gibi tartışmalar da oldu.  

Sonuçta sanırım Mahir'in formüle ettiği, “Ağırlıklı olarak işçi 

sınıfı arasında olmak üzere, toplumun bütün katmanları ara-

sında çalışma yapmalıyız, anti-faşist ve anti-sömürgeci mücade-

leyi göz ardı etmemeliyiz" şeklinde bir karşı önerge kabul edildi. 
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Doğan, tek oyla buna karşı çıktı, Selçuk Polat da çekimser kal-

dı. İsmet, önce çekimser kalacak gibiydi, son anda oy verdi. Bu 

sonucu Doğan, "Ben amacıma ulaştım" diyerek pişkinlikle karşı-

ladı. Fehmi verdiği oyla biraz da Doğan'dan kopuş gerçekleştir-

mişti. Selçuk ısrarla, "Tartışmam gereken görüşlerim var, ben 

buraya bu amaçla çağrıldım" diyordu. Gerçekten o amaçla çağı-

rılmıştı. Tek farklı görüşü olan oydu. Sıra bir türlü onunla tartış-

maya gelemedi. 

  



26                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

İsmet ÖZTÜRK.  

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR   

2.Kitap. Sh. 205   

 

 

 

 

Bodrum’da yapılan ilk Konferans’da neler konuşuldu? 

 

Doğan’ın aklına bir şey gelir, onun üstünde tepinmeye başlar-

dı. Birgün “Bütün gücümüzle işçi sınıfına gidelim” tartışması baş-

lattı. Bunun üzerine Merkez Komite on üç, ondört kişiyi çağırdı 

ama mesela İstanbul İl Komitesi’nden yeğen (Mustafa Yavuz) 

geldi, Fehmi (Bayraktaroğlu) işçilerin temsilcisi olarak geldi, Sel-

çuk (Polat) özel durumları olduğu için çağrıldı. Karadeniz’den 

Raif (Gümüş) gönderildi. Çeşitli organlardan insanlar çağrıldı ve 

1979’da bir konferans düzenlendi fakat yarı olmadan bitti. Bir iki 

arkadaş çok uzun olmayan bir şekilde konuştular. Ben iki-

ikibuçuk saat konuştum. İlhami başta olmak üzere arkadaşları 

çeşitli davranışları ve grupçulukları üzerinden eleştirdim.  

Benden sonra da İlhami konuşacaktı. Ben konuşmamı bitir-

dim, İlhami beni çağırdı, İstanbul’da bir operasyon olmuş, itiraz 

etmezsem kendisinin konuşma yapmayacağını söyledi.Herkes de 

İlhami’nin konuşmasını bekliyordu, çünkü benim konuşmamın ya-

rısından  fazlası İlhami’ye yönelikti. İlhami, “haber geldi, İstan-

bul’da operasyon olmuş, önlem almak açısından eğer sen itiraz 

etmezsen dağılmayı önereceğim” dedi, ben, öyle kala kaldım. 

“Ben oy vermem ama üstümü başımı da yırtmamdevam etsin di-

ye” dedim ve gitti önerdi. Fehmi kıyameti kopardı, ben oy verme-

dim, oy çokluğuyla kabul edildi ve böylece dağıldı.  
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Karar olarak, bütün gücümüzle işçi sınıfına gitmeliyiz tezi, ulu-

sal sorunu ve antifaşizmi görmezden geliyor havasıyla reddedildi. 

Bir tek bu karar alındı ve konferans dağıldı.  

Bir de ben ve Doğan (Tarkan)Merkez’in genişlemesini istiyor-

duk. Çünkü grupla baş edemiyorduk. Karadeniz dediğin zaman 

Kurtuluş’un en az üçte biri. Beni tecrit etmeye uğraştılar ama ba-

şaramadılar, en son teslim oldular, vazgeçtiler uğraşmaktan. Biz 

de Merkez Komite’yi genişletmek istedik ama reddedildi, statüko-

nun devamı kararı alındı. Konferans’da DEB’den çekilmeyi eleş-

tirmek istiyordum ama o da tartışılamadı.  

 

Savunduğun çizgi ile gerçekleşen pratik arasındaki ilişkiyi 

nasıl değerlendiriyorsun? 

 Modern sanayi proletaryası üzerine yükselecek parti diyorduk 

ama sırılsıklamküçük burjuva, antifaşist, devrimci demokrat bir 

örgüt olmuştuk. Onun için de hiç parti lafı aklamızdan geçmiyor-

du, çünkü sırıl sıklam bir küçük burjuva örgüttük. Bir taraftan pro-

letaryanın partisi diyorsun öbüt taraftan bakıyorsun proletaryadan 

gayrı ne varsa örgütlenmenin içinde. Çelişkimiz buydu, yoksa var 

olan partilerin çoğundan, TKP’yi saymazsak, hepsinden büyüktük 

biz.  
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Mahir SAYIN.  

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR  

2.Kitap. Sh. 297   

 

Bodrum'da İlk Örgüt Konferansı  

Bu arada Kurtuluş içinde üremiş 

bir tartışma daha var: "Bütün gücü-

müzle işçilere mi yoksa Kürdistan'a 

ve anti-faşist mücadeleye mi gitmeliyiz?" diye bir tartışma. 

Bu tartışmaya bağlı olarak belki de örgüt tarihinin ilk de-

mokratik girişimi sayılabilecek olan konferans Bodrum'da 

yapılıyor.  

Aslında benzeri konferansları sürdürebilir, yani sorunların 

çözümüne örgütü daha geniş bir şekilde katmanın yollarını 

geliştirebilirdiniz, böylece örgütün demokratikleşmesi de ge-

lişmez miydi? Neden bu tür adımları atamadınız? Çünkü so-

nuçta örgütün seçilmemiş Merkez Komitesi ve seçilmemiş 

olan diğer yapıları, hayatlarını 12 Eylül darbesini kadar sür-

dürdüler, değil mi? Zaten bu meselenin önemine binaen ör-

güt içerisinde üremiş olan tartışmanın zorladığı demokratik 

bir girişim olarak Bodrum'da bir konferans yapılıyor. Böylesi 

demokratik adımları atabilme yeteneği olmasına rağmen Kur-

tuluş tarihinde pek sık rastlanan bir girişim değil bu. Bunu 

nasıl açıklayabilirsin? 

 

Aslında bu konferansı yapmak bir mecburiyet değildi. Bu ko-

nuda Merkez Komitesi'nde itirazı olan bir tek insan vardı, Doğan 

Tarkan. Diğer altısı bu konuda mutabıktı. Diğer komitelerde de bu 
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azınlık görüşüne destek verecek çok az sayıda insan vardı. Me-

sela Ankara Komitesi'nde, Antalya’da, İzmir'de, Karadeniz'de hiç 

yoktu. Sadece İstanbul Komitesi'nde o fikirde olan bir kaç arka-

daş vardı.  

Bunu mecburiyetten doğmuş bir konferans olarak görmemek 

gerekir. Bu, daha ziyade örgütün kongre ihtiyacının yerine geti-

rilmemiş olmasının ürettiği bir sonuçtur. Yani böyle bir şeye baş-

vurmak bir mecburiyetten, Merkez Komitesi bir problemle yüz yü-

ze geldi de bunu çözemiyor noktasından çıkmış değil. Tersine, 

bu Merkez Komitesi kendini yukarıdan aşağıya kurarken yeteri 

kadar ortak ürettiğinde, bir kongreye gidip bir merkez komitesi ve 

daha sonra da il komiteleri seçmesini öngören bir mantık üzerin-

den kurulmuştu. Bu olay da böyle bir yürüyüşe bir adım olsun di-

ye hesaplandı esas olarak. Yani sahip olduğumuz o geçicilik ve 

mutlaka bir kongre yapmamız gerektiği düşüncesi, bunu vesile 

ederek böyle bir konferansı toplamayı getirdi ve konferansta tek 

madde bu değildi.  

Konferansın 17 maddesi mi, ne vardı. Bu da tartışma konula-

rından biriydi. Demokrasiyi işletme konusunda bir atalet olduğunu 

kabul etmem gerekir. Bütün bunları, her şeyi doğru yaptık bu da 

o doğruların bir parçasıydı diye kabul etmemek gerekiyor. Öyle 

değil. Gerek üye almadaki tutukluğumuz, gerekse aldığımız üye-

lerle daha eşit zeminde yetkiyi paylaşma konusundaki eksiklikle-

rimiz bence altı çizilmesi gereken noktalardır. "Böyle bir mantığı-

mız yoktu" diye düşünmüyorum; ama "demokrasi konusundaki 

mantığımız yeteri kadar güçlü değildi" diyebilirim. Buna karşın 

kollektif liderlik kolektif yönetim, demokrasinin geliştirilmesi konu-

sundaki düşüncelerimizin bence o zamana ait kanıtlan da vardır.  

Sosyalist demokrasi görüşü bizim hayatımıza damdan düş-

medi. İlerleyen sürecin değişik safhalarında belki hayatın dayat-

malarını da içinde taşıyarak gelişen fikirlerimizin ürünü oldu. Me-
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sela sosyalist demokrasiye gelmeden önce biz, Kürdistan Seksi-

yonu diye bir yapı kurduk. Bu seksiyonun yapılanmasını, nere-

deyse bağımsız olması yönünde tarif ettik. Merkez Komitesi'nin 

Kürdistan üzerinde karar alma hakkı yoktu.  

Böyle belirleme yapmıştık. Yerel örgütlerin bulundukları alan-

da özerk olmaları, Merkez Komitesi'nin doğrudan müdahalesine 

açık olmamaları konusunda bir tüzük maddemiz vardı. Daha son-

raki yıllarda geliştirdiğimiz düşüncelerle karşılaştırdığımızda de-

mokrasi düşüncemiz zayıftı. Kimi yerlerde, zayıftı demekten öte-

ye, bizi demokrasinin tersine savurabilecek olan öğeleri bile için-

de taşıyordu. Hayatımızda böyle şeyler daha sonraki yıllarda ce-

reyan etti ama bu yürüyüş hattı, bence bazı şeylerin uzun vade 

içerisinde ele alınması, nereden nereye gidildiğini anlamak konu-

sunda daha yol göstericidir.  

Biz hayatımızda cereyan eden bir ihtilal olarak sosyalist de-

mokrasi düşüncesine ulaşmadık; olduğu kadarıyla demokrasi dü-

şüncemiz mesela milli meselede ilk motivasyonu verdi. Daha ön-

ceki anlayışlara göre biz yaptığımız tespitlerde, "Burası başka bir 

ülkedir, başka bir ülke ise bir başka türlü de yönetilmesi gerekir" 

diye bir kabulü benimseyebildik. "Başka ülkedir ama Türkiye’nin 

parçasıdır. Türkiye'yi biz yöneteceğimize göre onu da biz yönete-

lim" demedik. Bu yerel örgütlerimizi de kapsayan özerklik düşün-

cesini taşıyan mantığımızın temelleri vardı ama bunlar, daha son-

ra anlattıklarımızla, savunduklarımızla  tabii ki özdeş şeyler değil. 

Bunları da unutmamak gerekir.  

Bu açıklama daha önce konuştuğumuz bir konuyu hatır-

lattı. MK'da baş gösteren “bütün gücümüzle mi / esas gücü-

müzle mi?” tartışmasının aşılmasını konferans türü bir giri-

şimle sağlayabilmişken, birkaç yıl önce, daha sonra Dev-

Yol'u oluşturacak arkadaşlarla yaşanılan sorunların gideril-

mesinde benzer bir adım atmayı becerememiş gözüküyorsu-
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nuz. Belki adı konferans olmamakla beraber onu çağrıştıran 

bir dizi organizasyon gerçekleştirip aradaki sorunların yetkin 

kadrolar arasında tartışılması sağlanamaz mıydı?  

Buna değgin bir şeyler söyledim ben de. Bizim mantığımızda 

fikir farklılığına düştüğümüz zaman başkalarıyla tartışmamak, 

onu kesip atmak düşüncesi bence başından beri olmadı. Daha 

geniş bir bakışın temelleri vardı. Daha sonra yaşadığımız diğer 

çelişkilerde de bunlar ifade buldu. Mesela Karadeniz'le olan çe-

lişkilerde kesip atmak, çatışmak vs. gibi yollara girmedik. Tersine 

orada tartışmak, birbirine derdini anlatmak, hayatın gerçekliğini 

bazı şeylerin kabulünün sağlaması için muhatabına zaman tanı-

mak gibi düşünceler oldu. Daha sonra bu konferansta da aynı 

şey oldu. Kesip atmak düşüncesi olmadı. O konferansta Doğan 

Tarkan arkadaşımız, tezin sahihi olarak katılan delegelerin aleyh-

te oy vermesi, bir tek kendisinin kendine oy vermesi ile sonuçlan-

dığında, MK'dan istifa etmişti ve orada ilk defa MK oylandı. "Mer-

kez Komitesini kabul ediyor muyuz, Doğan'ı da Merkez Komitesi 

üyesi olarak kabul ediyor muyuz?” diye oylama yapıldı ve orada 

MK onaylanırken Doğan da MK'ne konferans kararıyla geri dön-

dürüldü. 

MK kendisine güvenoyu sayılabilecek böyle bir uygulamaya 

başka dönemlerde ihtiyaç duydu mu? 

O dönem için olmadı. Ama şöyle bir pratiğimiz her zaman var-

dı. Oylamalarda birbirine yakın sonuçlar ortaya çıktığında ya da 

meselenin kapsamı gerektirdiğinde yerel komitelerin konu hak-

kındaki görüşü alınır, karar buna göre oluşturulurdu. 

 

  



32                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

Doğan TARKAN.   

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR  

2.Kitap. Sh. 371   

 

Örgütte ilişkiler nasıldı?  

 

(…) Acıklı olan benimle birlikte bi-

zimle birlikte Kurtuluş’a gelen az sayı-

da ama çok kaliteli işçi arkadaş vardı, 

hepsi kayboldu. Benim kendi adıma acıklı olan bir başka şey de 

Ankara’da da çok kaliteli, yetenekli işçi arkadaşlar olmasıydı Ön-

cü İşçi içinde, onlar da hapse girdi, tutuklandı ve serbest bırakıldı. 

Onlar da yok oldu. İçlerinde Yusuf Yıldırım kaldı, hâlâ duruyor; bu 

çok acıklı bir şey tabii. (…)   

Şimdilerde o zaman TKP’de aktif olan arkadaşlarla konuşuyo-

rum, onlar da aynı türden deneyler aktarıyor. Onların işçi ilişkileri 

muazzam çoktu ama onların da çoğu yok olmuş. Bu, üzerinde 

düşünülmesi gereken önemli bir sorun. Sonunda geriye bir avuç 

profesyonel devrimci kalıyor ve onlar da yıpranıyor, elenmeye 

başlıyor, giderek daha da küçük bir grup haline dönüşüyorsun. 

Tabii örgüt olma yeteneklerini de giderek kaybediyorsun. 

Ben hem bu işçi arkadaşları kaybetmeye başlamamızla birlik-

te, hem Kurtuluş'un baştan düşündüğüm ölçüde işçi sınıfçısı bir 

örgüt olmadığını gözlediğim ölçüde, Kurtuluş içinde rahatsız ol-

maya başladım, "Bizim, güçlerimizi işçi sınıfına döndürmemiz ge-

rekir" demeye başladım. Şimdi aynı şeyleri savunmuyorum. Ken-

di örgütümün bütün güçlerini işçi sınıfına harcaması gerektiğini 

savunmuyorum. Çünkü zaten artık İstanbul'da o günkü gibi bir iş-

çi sınıfı yok. Ayrıca yıl 2012 ve benim örgütümün niteliği belli. O 

günkü Kurtuluş gibi mahallelerde az çok var olan, fabrikalarda 
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sendikalarda, iyi kötü her şeye rağmen ilişkileri bulunan, çok sa-

yıda öğrenciyi sınıf hareketine dönük seferber etme yeteneği olan 

bir örgüt için, "bütün güçlerimizle işçi sınıfa gitmeliyiz" diyordum. 

Bunu tabii, o Lenin okumalarımdan aldığım malzemeyle de teorik 

olarak temellendiriyordum. Eksik şurada benim açımdan, o günkü 

duruma daha soğukkanlı bakmayı başarabilmiş olsaydım, Kurtu-

luş örgütünü bütün güçleriyle işçi sınıfına döndürmenin mümkün 

olmadığını görmüş olsaydım, belki daha akıllıca bir politikayla da 

- diyelim ki var olan işçileri korumak için - önlemler almaya ve al-

dırmaya çalışabilirdim. Hem kendim yapabilirdim, hem örgütün 

bütününün bunu yapmasını, hiç değilse bunu yapmasını sağla-

maya çalışabilirdim. Ama ben, dipsiz bir kuyu olan "Bütün güçle-

rimizle işçi sınıfına" tartışmasını açıp, kongreye benzer yaptığı-

mız tek toplantıda da hezimete uğradım, mağlup oldum. (…)  

 

Daha sonra kongre mi oldu? 

Şimdi kongre diye anlatılıyor ama kongre filan değildi o. Benim 

“bütün güçlerimizle işçi sınıfına" tartışmam ayyuka çıkınca, bana 

"sen çık, örgüt içinde dolaş, görüşlerinin propagandasını yap" 

dediler. Ben hiç kimseyi tanımıyorum, arada bir Ankara'ya gittiy-

dim orada Celal ve üç beş kişiyle bir sohbet ettiğimi hatırlıyorum. 

Bir kere de İzmir'den Saim Koç gelmişti, bir de onunla karşılaştık. 

Bu ayyuka çıkan olayın üzerine, bir de İsmet’le olan her zamanki 

çelişki, toplantı yapmayı gerekli kıldı. Bir delege seçme yöntemi 

de saptandı, ona göre insanlar geldi, ama buna kongre demek 

zor.  

Bodrum'da bir adaya gittik. Sonuç olarak bir toplantıydı. Her 

şeye rağmen Kurtuluş'un hayatı içindeki en önemli demokratik 

sıçramaydı. Ama o zaman da ifade ediyordum, bugün daha netçe 

söyleyebiliyorum tabii daha fazla düşünmüş olarak, bu Kurtuluş 

Örgütü, Merkez Komitesi'ni kurduktan altı ay sonra, bin üyeli bir 
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örgüte dönüşebilirdi. Çok rahat olurdu. Bin üyeli bir örgüte dönü-

şürseniz Trabzon kongresi de yapardınız, Ankara kongresi de 

yapardınız, merkez kongresi yapar, Merkez Komitesi'ni seçerdi-

niz. Bu işten dolayı çelişkiler daha yumuşardı, İsmet'le olan çeliş-

kiler yumuşardı, benimle olan çelişki yumuşardı, yeni çelişkilerin 

filizleri doğmaya başlamazdı. Mesela Kürt sorununda Ali Demir'le 

olan çelişkilerin filizlenmesi baştan engellenirdi, örgüt daha güçlü 

bir örgüt olurdu. Tartışan, örgüt olan bir örgüt olurdu. 
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Celal POLAT.   

KURTULUŞ  

KENDİNİ ANLATIYOR  

4.Kitap. Sh. 162   

 

 

1979'da 1. Konferans yapıldı 

1979' a geldiğimizde, İsmet 

Abi'nin "Bir olduğumuz yere kadar 

biriz" söylemi üzerine bir yalpalama 

durumu oldu. Merkez Komitesi'nde 

olan biri niye böyle bir söz söylesin? Demek ki tam olmamış. Bu-

nun üzerine merkez takımı, kendi içinde çözemediği İsmet Abi ve 

Karadeniz meselesini, arkadan dolanarak bir operasyonla çöz-

meye yeltendi. Bu operasyonda da tabiatıyla biz rol almış olduk.  

Ben, Burhan Biber ile beraber, Karadeniz'deki öğretmen teşki-

latlarına, Burhan Tanrıverdi, Tufan Karadeniz'deki gençlik teşki-

latlarına bir çıkarma yaptık. Ama tabii ki tam tersi bir sonuçla geri 

döndük. Mesela Samsun TÖB-DER'de bir bölge toplantısı yaptık 

öğretmenler arasında. Herkes bir şeyler anlattı sonra İsmet Abi 

söz aldı, ne derse o oldu. Aynı şey gençlikte de oldu. Dolayısıyla 

bu çıkartmadan biz, başladığı noktanın gerisinde bir noktaya ge-

lerek geri döndük. Oradan Sinop'a gittik. Sinop teşkilatı o zaman 

İsmet Abi ile muhalif vaziyette. Sezai ve Hasan Yiğit var, Hasan 

Yiğit'in evinde kaldık herhalde. Ama onlar cılız, İsmet Abi duruma 

tam olarak hâkim ve "Bu işler İsmet Abi ile çözülür, bizi oraya bu-

raya göndererek bu işler olmaz" sonucuyla geri döndük. Oysa 

Karadeniz'i boydan boya Rize'ye kadar dolaşma kararı ile yola 

çıkmıştık. 12 Eylül otomatik bir şekilde bu durumu değiştirdi. Ka-



36                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

radeniz teşkilatının tamamı Karadeniz dışına çıkınca İsmet 

Abi'nin kontrolü de ortadan kalktı. 1983'lere kadar Karadeniz'de 

bir teşkilat vardı ama artık o eski teşkilat değildi. 

1979'da yaptığımız parlak işlerden biri de 1. Konferans oldu. 

Kampanya'dan sonra anti-faşist hareket içerisinde memleket sat-

hında görünürlüğümüz otomatik bir şekilde arttı, göz önüne çıkın-

ca daha çok dikkat çektik. Ölümler arttı, kayıplar arttı. Doğal ola-

rak anti-faşist mücadeleye odaklanmak daha fazla gerekli hale 

geldi. Ama öbür taraftan da "Bütün gücümüzle veya asıl gücü-

müzle işçi sınıfına" tartışması sert bir şekilde devam ediyor. O 

tartışma bir türlü bitmiyor. Merkez içindeki tartışmalarda bu işi bi-

tiremediler. Bunun üzerine bir konferans kararı almışlar. O kara-

rın alınışında da bizim bir dahlimiz yok. Mesela o zaman biz örgüt 

üyesiyiz, örgüt üyeliği raconları var artık ama "Biz bir konferans 

yapacağız; şu sebeple" diyerek önceden bizden bir görüş alınmış 

olduğunu zannetmiyorum. Sadece "Biz bu konuyu Merkez'de çö-

zemedik, bir konferans tertip edeceğiz" dendi. Örgütlerden seçim-

ler, seçimlerden delegeler gibi bir hikâye de yok. Merkez'in ken-

disinin yanı sıra il ve bölge komitelerinin sekreterlerini davet etti-

ler. Karadeniz'den Raif, İstanbul'dan Mustafa Yavuz ve Selçuk 

Polat, İzmir'den Saim Koç ve Ankara'dan ben. (Ankara Komite-

si'nde de seçim olmadı) Ek olarak da sendika grubundan Fehmi.  

Konferans Bodrum'da yapılacaktı, gittik Bodrum'a. Tartıştık 

güya orada ama yeni olan bir şey konuşmadık, zaten sürmekte 

olan tartışmadaki egemen olan eğilimin resmen tescili oldu. Öyle 

amaçlanmıştı, öyle sonuçlanan bir toplantı oldu. 

Ankara 'da anti-faşist mücadele çok kızışmıştı. Biz de takım 

olarak çok yaygınlaşmıştık. Mahalle derneği, sendika, o bu der-

ken aynı anda on yerde birden faaliyet yürütmek durumunda ka-

lıyorduk. Bir gün içerisinde beş değişik yerden çatışma haberi 

geliyordu. Aynı anda orada çatışma olurken bilmen nerede der-
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nek seçimi, başka bir yerde Dev-Yolcularla dalaşma derken kont-

rolsüz serpildik. Zaman zaman Merkez'deki tartışmayı hatırlatan 

hadiseler de yaşanmıştı önceki zamanlarda. "Ankara'da bu kadar 

adam ne yapıyor? Getirelim şuradaki fabrikaya sokalım" gibi laf-

lar ediliyordu.  

Karar; "Bütün gücümüzle memleket gerçeklerine uygun değil-

dir, evet işçi sınıfının baş çekmediği anti-faşist mücadele zaaflıdır 

ve fakat biz işçi sınıfını örgütleyene kadar ve anti-faşist mücade-

lenin karşısına dikilene kadar sokaklara, evlere ve fabrika kapıla-

rına gidecek halimiz kalmayabilir, tamam işçi sınıfına, ama asıl 

gücümüzle işçi sınıfına, bütün gücümüzle değil" şeklinde çıktı.  

Bize yansıması nasıl oldu?  

Endişemiz ikinci, üçüncü halka militanları sağa sola götürecek-

leri şeklindeydi. Bir tek taş yerinden kımıldasın istemiyoruz. Biz 

golü sağ köşeden beklerken sol köşeden yedik. Ankara Komite-

si'nden Süleyman Toklu'yu İstanbul'a gönderdiler. Süleyman'ın 

yerine Taner geldi, hemen bir süre sonra Mehmet Kaptan'ı aldı-

lar. Metin Ayçiçek, Ankara Komitesi'nde değildi ama Ankara teş-

kilatının eli ayağı gibiydi; Ankara'nın parti okulu gibi iş görüyordu, 

onu da aldılar. Ankara'dan, İstanbul'a ve değişik yerlere çok sa-

yıda bir insan aldılar. Konferans kararlarının bizim açımızdan 

böyle sonuçları oldu. Hüseyin Kaya, Mehmet Hoca, ODTÜ'den 

birkaç kişilik bir grup Seydişehir'e gitti. Kurukafa, Burhan Kürdis-

tan'a gitti. Hacettepe'den sekiz on kişilik bir grup İzmir'e gitti. Ya-

ni, İl Komitesi'nden başlamak üzere pek çok insanın tayini çıktı. 

Sonradan yaptığım bir değerlendirmeyi ifade edeyim:  

Ankara'da esasen güçlerimizi besbelli ki rasyonel kullanamı-

yormuşuz. Bütün bu tayinlerden sonra da Ankara'da doğrudan bu 

uygulamalardan kaynaklanan ekstra bir sorun yaşamadık. Bizim 

somut olarak iki tane derdimiz vardı: Faşistlerle mücadelede zaa-
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fa düşebiliriz. Dev-Yol’la rekabette küme düşebiliriz. Ama bunla-

rın ikisi de gerçekleşmedi ve aslında gayet mantıklı ve doğru bir 

şey yapılmış olduğu da sonradan bakınca belli oldu.  

Sonuç itibariyle Ankara'da işçi sınıfı yok mu? Ankara'da da işçi 

sınıfı iyi kötü vardı. Stratejik iş kolları nerede var? Makine Kimya. 

Makine Kimya'ya dönük çalışmalar başlattık. Aslında, o günkü 

koşullarda bizde "yaparsan oluyormuş" fikrini güçlendiren bir giri-

şim oldu. Ufak tefek sonuçlar da almaya başladık.  

İlk aldığımız sonuç; Metal işkolunda bağımsız bir sendikanın 

yönetimini taraftar haline getirmiş olduk. Seçim almadık ama o 

çalışmadan böyle bir sonuç devşirdik. Sendika da bir şekilde bi-

zim sendikamız gibi oldu. Gidiyoruz, geliyoruz, toplantılar yapıyo-

ruz. Bunlar gecekondu mahallelerinde yaşıyorlar, burada faşistler 

çatır çatır adam öldürüyor; öyle bir ortam.  

Sendikacılar bir gün dediler ki "Aslında bizi tutmasalar biz da-

ha koşacağız da tutan var." Kim tutuyor? "Evdeki eşlerimiz! Vuru-

luruz, çocuğumuz yetim kalır ya da işten atılırız diye endişe edi-

yorlar." "Gecekondulu kadınlar, eğitimsiz, bizim hatunlarla da biri-

leri ilgilensin, eğitim versin" diye talepte bulundular. Erkek işçiler-

le eğitim çalışması yapıyoruz, kadınlarla da yapalım dedik. İsmail 

Metin Ayçiçek'le Mehmet Kaptan'ın yaptıkları eğitimin broşürleri 

de çıkmıştı. Böyle bir eğitim programı ve o programa uygun ma-

teryaller vardı. O sırada Metin Ayçiçek'in eşi Armağan, okulu bi-

tirmişti. Gençlikte en nitelikli elemanlardan biriydi. Okuryazarlığı 

ve eğitimi de kuvvetliydi. Armağan geldi, "Benim okulum bitti, pro-

fesyonel devrimci olarak faaliyet göstermek için görev istiyorum" 

dedi. Faaliyet on numara, eleman on numara: Makine Kimya işçi-

lerinin oturduğu bölgelerde, işçilerin eşleri ile haftalık toplantılar 

ve eğitim çalışmaları yapılacağını söyledik. Gidip, tanışmasını ve 
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nereden başlayacağını belirlemesini istedik. Armağan çok sevin-

di, heyecanla karşıladı. 

İlk toplantıyı işçi kocalar organize etti. Bu gitti, pastalar, börek-

ler, çörekler, her gidişinden sonra gelip heyecanla raporlar veri-

yor. Bir iki ay filan geçti, bir gün geldi, "Ya hocam buradan bir şey 

çıkmayacak galiba, boşa uğraşıyoruz" dedi. "Tabii ki işçi sınıfı 

eğitimli bir sınıf zaten değil, biliyoruz ama gitmek de görevimiz" 

gibi laflar ederek onu ikna etmeye çalışıyorum. Neyse gelmeye 

gitmeye devam ediyor ama mırın kırın etmeye başladı artık. Der-

ken günlerden bir gün "Hocam ben artık bunlara gitmek istemiyo-

rum" dedi. "Olur mu? Teşkilat kararı" falan dedik, olmadı. Soru-

nun ne olduğunu sordum, anlatmak istemediğini söyledi. Bunun 

mümkün olmadığını söyledim, o da kıvranıyor, "Anlatacak bir şey 

değil" diye. Ben üstüne gittikçe bir an geldi "Hocam ya bunların 

hepsi ... " demez mi?  

Anaaaa! Meğer bir tarihten sonra muhabbet ilerledikçe bu 

mevzular da giriyor muhabbetin içine, her seferinde kadınlardan 

biri bir hikâye anlatıyor. İşçi sınıfı olunca, bir nevi azizler-azizeler 

bekliyormuş o da çoğumuz gibi. 
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MUSTAFA YAVUZ’A MEKTUP 

 

 “ Sevgili dost, merhaba, 

(…) Sevgili Mustafa, BELGELER-9. sayıyı hazırlamaktayım. 

Henüz hazır olmamakla birlikte sana içerikle ilgili ekteki örneği 

gönderiyorum. Senden ricam, sadece içeriği bir kontrol edip ek-

sikleri ya da tarih vb. konularda yanlışları aklında kaldığı kadar 

düzeltebilir misin lütfen?  

1. (Bodrum) ve 3.(Şam) Konferanslarda ben de vardım, bili-

yorsun. 1. Kongre’de de (İstanbul) yer aldım. Ama örneğin 4. 

Konferansa ilişkin hiçbir bilgi sahibi değilim. 5. Konferans Mahir 

tarafından Avrupa’ya taşındı ama ne yazık ki Kürtlerin tasfiyesine 

ilişkin bilgi alamadık. Malum, iki K’nın kaldırıldığı bu konferans 

sonrasında yeni MK, üye olmayan bir üyesini örgütten attı. (Beni). 

(Bodrum Konferansındaki isimleri hatırlamaya çalış. Eksik varsa 

ben tamamlarım. Ama senin aklını karıştırmamak için şimdi ak-

tarmıyorum.) (…)  

Değerli yoldaşım, bunlara eklenecek notların ya da belgelerin 

varsa ve benimle paylaşırsan çok sevineceğim. Ama kabul eder-

sen lütfen bu desteği çok kısa zaman içerisinde ilet.  

BELGELER (9) + DERLEMELER (2) olarak şimdiye kadar 11 

kitap oldu. Sanırım 4-5 kitap daha genele, 2 kitap da Avrupa’ya 

hazırlanacak.  

Önümüzde aşağı yukarı hazır olan bir kitap da 

SAVUNMALAR. Şaban’ın kendisinin yayınladığı 8 DINA-4 sayfa-

lık savunma; İsmet Öztürk’ün yine yayınlanan savunması; İlha-

mi’nin yayınlanmamış el yazması savunması elimde. Ali Demir’i 

arayarak savunmasını istedim ama Avukatta olduğunu söyledi ve 

avukattan alabilirsek yayınlanmasını arzuladığını söyledi. Korkut 

Akın gibi isimleri avukatın (Ercan KANER) peşine taktım. Biraz 

mırın kırın etti ama tamam dedi, ama şimdiye kadar elimize geç-

medi. (…)  
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Değerli yoldaş, eğer varsa Savunma’nı sen de verirsen birlikte 

yayınlanmasını çok isterim. Çünkü dönemin en zorlu bölümü si-

zin üzerinizde kalmıştı. Ve sanırım yanlışlar düzeltilirken size 

karşı da haylice haksızlık yapılarak yeni yanlışlara kapı açıldı. 

Ben kendi anılarımı yazarken özgürce bu türden konulara deği-

nebileceğim ama şimdilik sadece Belgeler’i bire bir orijinal halle-

riyle yayınlayarak görevimizi yerine getireceğiz.  

Kısaca hemen yanıt verebilirsen çok sevineceğim. Sevgiyle 

kalın. Saygılar.    

 

Metin Ayçiçek. Nürnberg  

 

 

MUSTAFA YAVUZ’DAN M. AYÇİÇEK’E YANIT:  

Merhaba sevgili Metin,  

ben de sizin yeni yılınızı kutlar, durum pek parlak görünmese 

de gelen senenin 2021’den en azından hallice olmasını dilerim.  

Aşağıda belki işine yarayabilecek bazı bilgiler aktardım.  

Birinci Konferas’a, sekterizm, Hizipler meselelerine ve Sol içi 

şiddete değindiğim yazı için bak:  

 http://hemdest.blogspot.com/2009/03/  

 

Hizipler “demokrasisi” ve “Ekim Sapması” Efsanesi  

“Tutuklanma ve bir kısım merkez üyelerinin yurtdışına çıkması 

nedeniyle “Geçici Merkez Komitesi yeni atanan üyelerle ge-

nişlerken” meselesine de açıklık getirmek gerekiyor. 12 Eylül 

Askeri Darbesi’nden önce, 1980 senesini yazında gelmekte olan 

cunta tehlikesine dikkat çekilen ve alınması gereken tedbirlerin 

tartışıldığı GMK toplantısında, GMK’ya iki yedek üyenin seçilmesi 

teklif edilmiş, itirazlara ve tartışmalara yol açmış olmasına rağ-

men kabul görmüştü.  

http://hemdest.blogspot.com/2009/03/
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Bu karar bana iletilirken, teklife şiddetle karşı çıkan GMK üye-

sinin İsmet Öztürk olduğu konusunda bilgilendirildim. Kaçaroğlu 

yakalandıktan sonra Politbüro’nun iki kişiye düşmesi sebebiyle 

Şaban İba yerinde bir tutumla 12 Eylül öncesi belirlenen yedek 

GMK üyelerinin Politbüro’ya girmesini önerdi.  

Diğer Politbüro üyesi İsmet Öztürk, bu teklife, durum çok açık 

olmasına rağmen Kaçaroğlu’nun yakalanıp yakalanmadığının ke-

sinleşmesi gerektiğini ileri sürerek itiraz etti. Bu konu tartışmasız 

bir şekilde açıklığa kavuşmasına rağmen, iki kişinin pekâlâ Polit-

büro olarak faaliyet sürdürebileceğini belirterek itirazlarını sür-

dürmeye devam etti. Ancak daha fazla direnemeyip genişlemeyi 

kabul etti. Ama bu durum hep rahatsızlık kaynağı olmaya devam 

edecekti. 

Bir önceki tüzük gün yüzüne çıkmadığı ve tamamen GMK 

üyelerinin kendi aralarındaki ilişkiyi / uzlaşmaları düzenleyen (ay-

nı zamanda hâlâ bilinmeyen) ve profesyonel devrimci üyeleri dahi 

kapsayan bir metin olmadığına göre “yeni tüzük” ilk örgüt tüzüğü 

sayılmalıdır. 

Yurtiçinde bulunan ve politbüro adıyla yürütme organı olarak 

görev yapan üyeler, yeni bir tüzük hazırlayarak sadece profes-

yonel devrimcilerle sınırlı örgüt üyeliği tanımını değiştirmişler ve 

profesyonel devrimci artı üyelerden oluşan klasik parti üyeliği ta-

nımını getirmişlerdir. Ancak örgütsel ve politik olarak daha sonra 

"sekterizm" olarak nitelenecek bir tutum izleyen politbüronun 

uygulamaları var olan kimi sorunlara yenilerini ekleyerek örgüt 

içinde ciddi çatışmalara yol açmıştır.”   

Savunma meselesine gelince bir bakmam lazım.  

Savunmalardan ve mahkemedeki siyasi tutumlarından dolayı 

ek cezalar alanlar olup olmadığı konusunda bir bilgin varsa, bunu 

benimle paylaşırsan sevinirim. 

Sevgiler ve selamlar  

Mustafa  
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KONFERANS’A KATILAN 

KURUMLAR VE KİŞİLER :  

İlhami ARAS - (GMK)  

İsmet ÖZTÜRK - (GMK) 

Şaban İBA - (GMK)   

Mahir SAYIN - (GMK)   

Ali DEMİR - (GMK) 

Doğan TARKAN - (GMK)   

M.Kemal KAÇAROĞLU - (GMK) 

İ. Metin AYÇİÇEK - (Yayın Grubu)  

Mustafa YAVUZ - ( İstanbul İl Komitesi Sekreteri) 

Saim KOÇ - ( İzmir İl Komitesi Sekreteri)  

Selçuk Şahin POLAT - (İstanbul İl Komitesi Üyesi. Farklı görüşü 

temsilen.)  

Celal POLAT - (Ankara İl Komitesi Sekreteri) 

Raif GÜMÜŞ - (Karadeniz İl Komitesi Sekreteri) 

Fehmi BAYRAKTAROĞLU (Merkezî Sendika Grubu. Farklı gö-

rürüşü temsilen.)  

 

Mustafa YAVUZ 

 

 

http://hemdest.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

http://hemdest.blogspot.com/
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Hizipler “Demokrasisi” Ve “Ekim Sapması” Efsanesi 

ya da  

GERÇEKLERLE YÜZLEŞMENİN ZORLUKLARI 

 

Daha önce şöyle yazmıştım: 

“Bence bir “dar anlamda önderlik” bir de “geniş anlamda ön-

derlik” söz konusu idi. Kolektif irade ve yönetim dar anlamda ön-

derlik (doğal önderlik) için geçerliydi.” (…) 

“Bu noktada Kurtuluş`a başından beri “içselleştirilmek” istenen 

bir hakikatle karşılaşıyoruz. Üç yiğit`in “kolektif” yönetimi ve “ko-

lektif” iradesi sarsılmadığı sürece, bunu bütün Kurtuluş`un kolektif 

iradesinin yansıması olarak “içselleştirip” benimsetmek hakikati!” 

(Çavuşluk Sisteminden “Demokrasi” ye Giden Süreçte Kurtuluş-

Mart 2008-M.Yavuz) 

“Birleştirilmiş” Kurtuluş 2007 yılında berbat bir şekilde bölünüp, 

elde kalan ne varsa tasfiye edildikten sonra konu bir başka düze-

ye sıçradı. Artık “ilk anlaşmış üçlü” den eser kalmamıştı. Benim 

dar anlamda önderlik olarak adlandırdığım kurum dağılmıştı. 

Onun yerine, bir tarih yazımı eşliğinde tek kişilik kurum olarak 

“önderlik” inşa edilmeye başlandı. Bunu da bir “ilk kurucu” büyük 

bir iştiyak ile başlattı. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi bu, “Dev-

genç`ten Günümüze…” kitapçığı ile kötü bir şekilde sürdürülüyor. 

Bu duruma Mart 2008 de dikkat çekmiş ve yeni bir “tarih yazı-

mı”na tanık olabiliriz diye uyarmıştım. “Devgenç`ten Günümü-

ze…” kitapçığı bu uyarımızın ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış 

buluyor. 

“Bu bir arada olmama hali ne ölçüde kesinlik kazanmış bulu-

nuyor, bilemiyorum. Bu bir arada duramama hali kesinleşirse, 

yeni bir “tarih yazımı” na daha tanık olabiliriz. Bunun yabancısı 

http://hemdest.blogspot.com/2009/03/hizipler-demokrasisi-ve-ekim-sapmas.html
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değiliz. Hem çöken sosyalizm deneylerinden hem de tarihimizden 

yeterince örneğe sahibiz.” (Çavuşluk Sisteminden “Demokrasi” 

ye Giden Süreçte Kurtuluş-Mart 2008-M.Yavuz) 

“Devgenç`ten Günümüze…” Kitapçığına göre, “Kurtuluşun iç 

ilişkilerinde hizipçiliğin çalışma tarzı haline gelmesi”, 1982 de 

gerçekleşmiş. 

Kurtuluş sosyalist demokrasi görüşlerini savunmadığı ağır Sta-

linci belirlenme altında bulunduğu devirlerde de kendi bünyesin-

deki farklı fikirleri tasfiye yoluna gitmek yerine onlar arasında bir 

uyumu gerçekleştirerek (abc) ilerlemeye çalışan bir hareket ol-

muştur.” (Devgenc`ten Günümüze… Sayfa 69) 

Bu saptamaların Kurtuluş gerçekliği ile uzaktan yakından ala-

kası yoktur. 

Kurtuluş oluşturulmaya başlandığı andan itibaren hizipçilik var 

olagelmiştir ve kendi bünyesindeki farklı fikirler arasında uyumu 

gerçekleştirecek hiç bir örgütsel zemin ve kanaldan söz etmek 

mümkün değildir. 

Şimdi biz de bu iddiamızı açıklamaya çalışalım: 

 

Temmuz 1975 – 12 Eylül 1980 

1975 Temmuz`unda THKP-C zemininde bölünme gerçekleşti-

ğinde “ilk anlaşmış üçlü” nün yanında ancak iki elin parmakları 

kadar kadro vardı! 

Karadeniz bölgesi, şefi aracılığı ile ayrılıkta taraf olmadığını, 

her iki tarafla da görüşmeler yaptıktan sonra tutum alacağını ifa-

de etmişti. Ankara`da birlikte davranılacağı düşünülen kadroların 

bir kısmı da beklemekten ve durum açıklığa kavuştuktan sonra 

tutum almaktan yana olmuştu. Karadeniz bölgesi ile bu koşullar 
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altında bir müddet sonra “özel birleşme” - yoksa katılma mı? - 

gerçekleşti. Bu özel birleşmeye göre – bir tür otonomi- “ilk anlaş-

mış üçlü” nün “otoritesi” Karadeniz bölgesinin sınırları içerisinde 

geçerli olmayacaktı! Teşkilat içindeki bu pozisyon, “Bir olduğu-

muz yere kadar biriz”! Tarzında ifade edilmekteydi. Yeterince an-

laşılır bir formülasyon değil mi? 

Demek oluyor ki, Kurtuluş, en başta iki “grubun” yan yana 

gelmesi sayesinde oluşabilmiştir. İki “grubun” “anlaşma”sı “ilk an-

laşmış üçlü” için bir yaşam öpücüğü oldu. Pozisyonlarını daha 

anlaşılır ve sahici kıldı. 

Bazı kadroların da netleşerek “ilk anlaşmış üçlüye” ye destek 

vermeleri bu gelişmeye eklenince, Ankara eksenli bir gelişmenin 

de önü açılmış oldu. Gerçekten de kısa süre içinde, devrimciler 

arasında meşru olmayan yollara da başvurarak, başta Siyasal 

Bilgiler Fakültesi olmak üzere birçok fakülte ve yüksek okulda 

güç olunmaya başlandı. (1) 

Ta ki, basit bir hırsızlık olayının beceriksizce ele yüze bulaştı-

rılmasına kadar… Bu olayla birlikte Ankara`daki çalışmaların “ka-

zanımları” polis takibi, gözaltına alınmalar, tutuklanmalarla taru-

mar oldu! Henüz kazanılan ve normal koşullarda hareketin geli-

şiminde rol oynayabilecek yetenekli birçok insan kaybedildi. Bu 

gelişmenin neticesinde Ankara`da inisiyatif, daha sonra dev-

yolcular olarak anılacak kadroların eline geçti. 

Kimin “başarısı” idi bu? 

 

Gelindi İstanbul`a … 

Bilindiği gibi “Öncü İsçi” grubu Kurtuluş ile birleşti ya da Kurtu-

luşa katıldı. İstanbul`a ayak basmış olmak ve bu birleşme-

katılma, Kurtuluş hareketine, teorik olarak formüle ettiği modern 
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sanayi proletaryası temelinde yükselecek ihtilalcı isçi hareketi ya-

ratma perspektifini yaşama geçirme doğrultusunda imkân vere-

cekti. “öncü İşçi” grubunun bu alandaki tecrübeleri ve ilişkileri söz 

konusu gelişmeye katkıda bulunacaktı. 

Bu grup ayrıca, hareketin teorik gelişimine görmezden geline-

meyecek katkılarının yanında, yayın faaliyetlerinin profesyonelce 

yürütülmesinde de önemli bir rol üstlendi. 

Anti-faşist mücadele ve sınıf içinde çalışma ikilemi de bu bir-

leşme-katılmadan bir müddet sonra uç verdi. İstanbul Komitesi 

bu tartışmaların hem teorik hem de pratik planda gerçekleştiği 

örgütsel bir zemindi. Burada süren tartışmalar ve ayrışma merke-

ze yansıyor, merkezdeki her tartışma da İstanbul Komitesi`nde 

yankı buluyordu. 

Bu koşullarda, öncü İsçi grubunun şefi, şefçiliğe karşı savaş 

başlattı. 

Bunun tercümesi şuydu: Teşkilat içinde iki hizip vardı. Öncü 

İsçi başlangıçta bu iki hizipten “ilk anlaşmış üçlü” ye yakın duru-

yor ve onlarla bir örgütsel yaşam inşa etmeyi amaçlıyordu. Bunu 

umut ediyordu. Ama bunun bir hayal olduğunu gördüğü andan 

itibaren eleştirisinin sivri ucunu, şefçiliğin müseccem ifadesi ola-

rak gördüğü “ilk anlaşmış üçlü” ye karşı yöneltti. İstanbul`un öte-

sinde etkisinin olamayacağını gördükçe de kavgasını sertleştirdi. 

İstanbul Komitesi de böylece mücadele halindeki gruplar koalis-

yonu görünümüne büründü. Güvensizlik her geçen gün karşılıklı 

olarak derinleşti, taraflarca derinleştirildi. 

1. Konferans bu sürecin daha da derinleştirilmesine yol aç-

maktan başka bir şeye yaramadı. Her şeyden önce, o devirdeki 

örgüt içinde, örgütün ortakça karar altına almış olduğu bir hukuku 

(tüzük) olmadığı için, merkezin kendi içindeki “dengelerin” belirle-

diği bir çerçevede toplandı. Konferansın sonucu konferans baş-
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lamadan, daha tasarlanırken belirlenmişti! Hiç bir Yerel Komi-

te`ye, kimi konferansa göndereceği sorulmadı. Katılacaklar mer-

kez tarafından gayet “demokratik” bir tarzda tayin edildiler. 

Konferans sonrası süreç, İstanbul`daki örgütlenmeyi ve ilişkile-

ri günbegün daha da zehirledi. 

Artık İstanbul`da iki grup vardı. Benim de içinde yer aldığım 

grup, “ilk anlaşmış üçlü” nün İstanbul`daki politikalarının sözcülü-

ğünü yapmaktaydı. Bu grup, “Rüçhan hakkına” sahip olan “ilk ku-

rucu üçlünün”, “kolektif” yönetimi ve “kolektif” iradesini, bütün 

Kurtuluş`un kolektif iradesinin yansıması olarak “içselleştirip” be-

nimsetmek eyleminin yürütücüsüydü ve bunu başarıyla yerine 

getirdi. Tabii buna başarı denilebilirse! 

“İlk anlaşmış üçlü”, ülkenin birçok şehrinde ve bölgesinde oto-

ritesini kabul ettirmiş ve ulaşılan kitleselliğin gücünü arkasına al-

mıştı. Artık “ilk anlaşmış üçlü”, “organik” bir örgütü temsil ediyor-

muş yanılsamasını yaratma imkânını yakalamıştı. 

Bu durum hizipler kavgasını ve güvensizlikleri daha da kış-

kırtmaya başladı. 

Merkezdeki bir tartışma, kapıyı çarpıp, “ben bölgeye gidiyo-

rum” tehditlerine neden olabiliyordu. İstanbul Komitesi`nin de 

yardımı ile bu tür tehditler ancak yatıştırılabiliyordu. Ama bu teh-

dit, hep demoklesin kılıcı gibi “ilk anlaşmış üçlü” hizbinin başında 

sallanıyordu. Bölgenin durumu açıktı, kimse oraya bölgeyi temsil 

eden şefin dışında müdahale edemezdi. Buna cesaret edemezdi. 

Ama İstanbul`da oluşan yeni “muhalefet” için durum hiç de öy-

le değildi. Bu “muhalefet”, örgütün olmayan hukukuna dayanarak, 

“İstanbul Komitesi” ve çevresindeki kadroları sürece bir biçimde 

katmaya çalışarak kendine meşruiyet alanı açmak gibi umutsuz 

bir çaba içindeydi. Bu yeni “muhalefetin” şefi, kendi ilişkileri dı-

şında pek etkili olamayacağına kani olduktan sonra, geçmişten 
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beri çevresinde olan kadroları “örgütlemeye” girişti. Küçük burju-

va devrimciliğine karşı isçi sınıfı devrimciliği temelinde… Hikâye 

biliniyor, kadrolar küçük burjuvalar arasında çalışma olarak nite-

lenen mahalle faaliyetlerinden çekilmeli, fabrikalara isçi olarak gi-

rerek sınıf çalışmasını yürütmeliydiler. (2) 

Ama böyle düşünenlerin fikirlerini örgütte aleniyet içinde ifade 

etme kanalları yoktu. Böyle bir şey teşkilatın “ağır Stalinci belir-

lenme altında olduğu devirlerde” söz konusu olamazdı. 

Değişik zamanlarda ve değişik kişiler tarafından yapılan aşa-

ğıdaki saptamalar belki de en Stalinci örgüt olan Kurtuluşta işlerin 

nasıl yürütüldüğüne dair bir fikir vermektedir. 

“Örgüt sorunlarının tartışılmasına ve kadroların oluşturulması-

na örgüt tabanının geniş bir katılımının sağlanması yanında, de-

mokratik merkeziyetçiliğin de önemli ilkelerinden biri olan secim 

ilkesi de 12 Eylül sonrasına kadar yaşama geçirilmemiştir. Yöne-

tici kademelere secimle iş başına gelinmesi ve yine başarısız yö-

neticilerin işten el çektirilmesi gibi denetim mekanizmalarının yok-

luğu da önemli eksikliklerden biriydi.” (M. Kaçaroğlu) 

“Bir yoldaş, 12 Eylül’le birlikte Türkiye işçi sınıfının ve bununla 

birlikte Kuruluşun da hezimete uğradığını ve Kurtuluş’ta da bö-

lünmeler olduğunu, teorik planda tartışmalar engellendiği,(abç) 

için bölünmenin pratik anlamda olduğunu Kurtuluş'tan uzaklaştırı-

lan bazı arkadaşların kendi aralarında örgütlendiklerini, bunun 

nedenin bir hareket içinde mücadele edebilmek iki devrimci faali-

yeti sürdürebilmek olduğunu ve kendilerini geçici olarak nitelen-

dirdiklerini belirtti”. (Geçici Merkez Komitesi Raporu. Mart 1983) 

Onlar da bunu gizli yapmaya başladılar. Bu çerçevede, “ilk an-

laşmış üçlü” hizbinin hegemonyasında olan ama işçi çalışması 

yürüten ve fabrikalarda çalışan bir “ileri sempatizan” (!) grubuna 

bu çalışmaları derinleştirmek için birlikte davranma, toplantılar 
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yapma teklifinde bulundular. Bu grup bir süre onlarla bu çalışma-

yı yürüttükten sonra, hareket içerisinde gizli bir örgütlenmeyi 

amaçlayan çalışma içinde oldukları şüphesiyle, bunu İstanbul 

“Komitesi”ne bildirdi. MK`da, İstanbul “Komitesi” aracılığıyla bu 

konuda bilgilendirildi. Bu bilgiyi çok ciddiye alan MK ilk kez resmi 

bir şekilde, teşkilat ve hareket içinde hizip aramak üzere bir so-

ruşturma komisyonu kurdu. Merkezin, İstanbul Komitesi`nden gö-

revlendirdiği iki kişiden oluşan bu komisyon hizip faaliyetlerine 

katıldığı iddia edilenden arkadaşları sorguladı. Bu sorgulamanın 

sonuçlarını bir rapor olarak merkeze iletti. 

Sorgulamada elde edilen bilgiler neticesinde, teşkilatın merke-

zine kadar uzanan bir hizip örgütlenmesi içine girildiğine dair bil-

giler merkeze bildirildi. Bu sonucu ele alan merkez, bu hizip faali-

yetinin merkezdeki uzantısını uyarma kararı alarak, meseleyi faz-

la büyütmeden küllendirme yolunu seçtiyse de, bu soruşturmanın 

açtığı yaralar iyileştirilemedi. 

Soruşturmaya uğrayanlar ve uyarılan sözcüleri artık kendilerini 

bütünüyle bir tehdit altında hissetmişlerdi. Bu duyguyu ortadan 

kaldırmaya yönelik adımlar atılması bir yana esas olarak bir 

“açık” yakaladık tavrı benimsenmiş ve bu da güven ilişkilerini iyi-

ce tahrip etmişti. 

Sözün kısası, “12 Eylül hizbi”, 12 Eylülden önce merkez tara-

fından resmen görevlendirilmiş bir soruşturma komisyonunca 

aranmış ve bulunmuştu! “Kurtuluşun iç ilişkilerinde hizipçiliğin ça-

lışma tarzı haline gelmesi” görüldüğü gibi çok gerilere gider. 12 

Eylül darbesi döneminde gerçekleşenler bu sürecin sadece bir 

halkasını oluşturmaktadır. 

Kim bunun sorumlusu, parmak kaldırsın! 
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Hayır, öyle bir iki kişi değil, bu süreçte yer almış hepimiz, he-

pimiz birden. Birinin daha az diğerinin daha fazla hatasının olmuş 

olması ulaşmış olduğumuz sonucu değiştirmiyor. 

“Balık baştan kokar. Örgütler de merkezden bozulurlar. Mer-

kezde bir olan artık tabana doğru on olarak yansımaktan kendini 

alamaz.” 

Süreç 12 Eylül`e evrilirken Kurtuluş hareketi bu hastalıkla za-

ten çoktan yatağa düşmüş halde idi! 

 

12 Eylül 1980 - Mart 1981 

12 Eylül cuntasına karşı alınacak tedbirler konusunda daha 

sürecin başında MK`da ciddi sorunlar ve bunalım baş göstermiş-

tir. 

Bu süreçte merkez, alınması gereken tedbirleri tartışmak 

amacıyla İstanbul Komitesi ile bir toplantı yaptı. Toplantının can 

alıcı sorunu Komitenin koşullara uygun şekilde “reorganize” edil-

mesi idi. 

MK`nin önerisi: 

Çok kalabalık olan İstanbul Komitesi` nin sayısının acilen dü-

şürülmesiydi. Ağır stalinist belirlenme altında bulunan MK, İstan-

bul Komitesi`nin kaç “üye” den ve kimlerden oluşacağına da ka-

rar vermiş olduğu için bu öneri toplantıda bir krize yol açtı. Mer-

kez tarafından yapılan öneriye toplantıda kesin ifadelerle karşı 

çıkıldı ve uygulanmasının olanaksız olduğu bildirildi. İstanbul 

Komitesi zaten komite üyelerinin seçtiği bir yürütme organına sa-

hip olduğundan ötürü, yürütmenin yetkileri arttırılarak koşullara 

uyum sağlayabilirdi. MK`ya, Komiteyle sorunsuz bir çalışma yü-

rütmek istiyorsa “talimat”lar vermek yerine tartışmayı bir yöntem 

olarak seçmesi ifade edildi. 
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Merkezin önerdiği daraltılmış İstanbul Komitesi, Teşkilatın 

içindeki bir “eğilimin” tasfiye edilmesi demekti. İstanbul Komite-

si`nin kuruluşundan beri içinde olan ve hareketin gelişmesinde 

önemli roller üstlenen bu üyeler, koşullara uygun düzenlemeler 

başlığı altında gerçekte “teşkilatın” dışına sürülüyorlar, tasfiye 

ediliyorlardı!  

İlk oturumda kriz nedeniyle bir sonuca ulaşılamadı. İkinci otu-

rumda merkez, bu işin cunta koşullarında daha fazla uzatılma-

masını, zaten Ankara`da merkezin tedbirler alınıncaya kadar yap-

rak bile kımıldamayacak politikasına karşı tutumlar geliştirildiğini 

ve örgütün varlığının iç kargaşalar nedeni ile tehlikeye atılmama-

sını belirtti. 

12 Eylül`den hemen sonra oluşturulan GMK-sekretaryasına 

karşı yöneltilen eleştiri şöyleydi: 

“Alınan örgütsel önlemlerin yanlışlığı ve siyasi faaliyetlerin sı-

nırlanması sekretaryayı sağ eğilime sürüklemiştir.” (Geçici Mer-

kez Komitesine sunulan Polit-Büro Raporundan-Mart 1983) 

MK ile cunta koşullarında bir çatışmayı göze almayan İstanbul 

Komitesi, öneriyi istemeyerek kabullendi. 

Bu düzenleme çerçevesinde, İstanbul Komitesi içindeki bu eği-

limi temsil eden kadrolar, artık üyelikleri bir değer taşımayan in-

sanlar derekesine düşürüldüler. Bu durumda, üye olmayan mili-

tan kadrolardan tek ayrıcalıkları örgütün varlığının bilgisine sahip 

olmalarıydı. 

Böylece onlar da, zaten süreç içinde yavaş yavaş şekillenen, 

ayrı örgütlenme yoluna geri dönülmez bir biçimde girdiler. Bu ar-

kadaşlara göre, “ilk anlaşmış üçlü” de zaten uzunca bir süreden 

beri ayrı örgütlenme yoluna girmiş idi! 
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Beklendiği gibi ardı ardına polis operasyonları gelmeye başla-

dı. Askeri darbeye hazırlıksız yakalanan hareket-örgütte, İstan-

bul`a doğru panik halinde geri çekilmenin beraberinde getirdiği 

sorunlar da su yüzüne çıkmaya başladı. 

Simdi burada bir parantez açıp, çekirdek örgütlenme üzerine 

kısa bir açıklama yapalım: 

“Kurtuluş, söz konusu tarihte bu geçici merkez ve o zamana 

kadar oluşturulan bazı il komiteleri ve profesyonel ve uzmanlık 

gruplarında yer alan ve sadece profesyonel devrimci tanımlama-

sına uygun üyelerden (abç) oluşan bir çekirdek örgütlenme ol-

muştur.” (5. Konferans karar ve belgeleri broşürü Sunuş Bölümü) 

Bana göre, bu çekirdek örgütlenme sadece Merkez Komite-

sinden oluşmaktaydı. Çünkü yalnızca merkezin ilişkilerini tarif 

eden ve örgüt tarafından bilinmeyen (!) daha doğru bir ifade ile 

merkezin yukarıda tarif edilen örgütünden bile gizlediği program-

tüzük yalnız GMK`yi bağlamaktaydı. (3) “Profesyonel devrimci-

lerden” oluşturulduğu söylenen il komiteleri ve uzmanlık grupları, 

bu çekirdek örgütlenme-GMK`nin talimatlarını uygulamakla mü-

kelleftiler! 

Görevleri vardı da, ya hakları… 

İşte bir gelenekten bahsedilecek, bunun üzerine bir tartışma 

yürütülecek ve bir yerlerden devralınan geleneğe dair saptama-

larda bulunulacaksa önce bunları konuşmak gerekmektedir. 

Kurtuluş, söz konusu tarihte nasıl bir örgüttü? Bu soru henüz 

analiz edilerek cevaplanmış değildir! 

 

Mart 1981 - Mayıs 1982 
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Bu arada memlekette kalan MK üyelerinden oluşan Polit Büro 

da bir üyesini kaybetti.. 

Polit-büroda doğan boşluğu doldurmak ise pek kolay olmadı! 

Sıkıntılı bir sürecin sonunda MK yedekleri fiilen devreye sokuldu. 

(4) 

Polisin saldırılarına karşı alınacak tedbirler babında, teşkilatın 

görevlendirdiği her üye ve “ileri sempatizan” in, görevli olduğu 

alanın dışında kimse ile görüşmemesi ve o zamanın deyimiyle 

paralel ilişkiler kurmaması gerektiği kararı alınmıştı. Bu çerçeve-

den olmak üzere hareket-teşkilatın her kademesinden, hizipçi fa-

aliyet yürütüldüğüne ilişkin şikâyetler ve tepkiler gelmeye başladı. 

Bunun üzerine, daha sonra 12 Eylül hizbi olarak anılacak 

gruptan bir arkadaş ile görüşüldü. 

Bu noktada artık ayrıntıya girmeye gerek yok. Süreç tarihsel 

deneyimlerden de izlenebileceği gibi, bir Stalinist örgütte nasıl bir 

mecrada akması gerekiyorsa, 1982`de ve 1983`de öyle bir yol iz-

lemiştir. Her şey doğal mecrasında akmıştır. 

“Kurtuluş, 80 öncesi yılların en Stalinist hareketlerinden biri-

siydi. 

“Türkiye’nin en Stalinist hareketlerinden birisi olan, belki de en 

Stalinisti olan, Kurtuluş’un…” (Geleneğimize dair satır başları ve 

yakın tarihimizin özet bir değerlendirmesi. M. Kahya) 

“Kurtuluş sosyalist demokrasi görüşlerini savunmadığı ağır 

Stalinci belirlenme altında (abc) bulunduğu devirlerde de….” 

(Devgenc`ten Günümüze… Sayfa 69) 

Bu saptamalar süs için yapılmadılarsa, Stalinist belki de en 

Stalinist olan bir örgütten söz ettiğimizi hatırlatmak gerekiyor. Üs-

telik bu hatırlatmayı sık sık yapmak gerekiyor. Çünkü bazıları bu 

en Stalinist örgütü kurmalarına ve yönetmelerine rağmen, kendi-
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lerini bu ağır etkiden azade kılma yoluna sapmada büyük bir hü-

ner sergilemeye devam ediyorlar. 

Ne olmuştu 1982 ve 1983 de? 

1982`de, 

“12 Eylül hizbine ilişkin açtığımız kampanya ise oldukça erken 

bir şekilde sonuçlanmıştı. Bizi bir merkez ve kolektif irade olarak 

tanımadıklarını söyleyerek örgütten ayrıldıklarını ilan ettiler. Biz 

kampanyayı bitirmek zorunda kaldık ve durumlarını teyit ettik.” 

(Geçici Merkez Komitesine sunulan Polit-Büro Raporundan-Mart 

1983) 

Böylece örgüt içinde örgüt-hizip kabul edilemeyeceği, “teyit et-

tik” saptamasıyla vurgulanmış ve tasfiye yapılmış oldu. 

1983`de, 

GMK toplantısında konuya ilişkin mağdur tarafların söyledikle-

rini kısaca aktarırsak: 

“Biz hiç bir zaman örgütlü davranmadık. Örgütlü davransaydık 

bugün başka türlü olurdu. Simdi düşünüyorum da biz de örgütlü 

olmalıymışız. Bunu yapmamakla hata etmişim. (abç)” (Geçici 

Merkez Komitesi Raporu. Mart 1983) 

“Ben 1977`den sonra grup denilen iddiayı mezara gömdüm. 

Ama benim dışımda bir grup vardı. Hala devam ediyor. (abç) Ben 

bu hareketten (özel koşullar dışında) ayrılmayacağım. Ben Kurtu-

luş hareketinde grupçu anlayışa karşı amansız mücadele edece-

ğim.” (Geçici Merkez Komitesi Raporu. Mart 1983) 

Aynı toplantıda tasfiye edilen grubun MK sözcüsü, “tüzüğe iki 

geçici madde konması için bir önerge verdi. Önerge maddeleri 

şöyleydi: 
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“GMK Polit-Büronun Temmuz ve Kasım 1981 tarihlerinde al-

dığı örgüt üyeliklerinin bir kısmını önce askıya alınması, ardından 

iptal edilmesi kararlarını geçersiz sayar. Bu kararlarla üyelikleri 

kalkan yoldaşlar, bu tüzüğün GMK`ca kabul edilmesiyle birlikte 

üyelik sıfatlarını yeniden kazanırlar. 

“PB`nin Temmuz 1981 – Şubat 1982 tarihleri arasındaki karar-

ları ile örgüt üyeliğinden çıkarılan yoldaşların oluşturdukları Geçi-

ci Komite örgütlenmesi bir bütün olarak örgüte kabul edilir. Geçici 

Komite üyelerinin örgüt içi istihdamını GMK yürütür.” (Geçici 

Merkez Komitesi Raporu. Mart 1983) 

Bu öneriye kendisi dışında herkes ret oyu verir. Bu oylama 

üzerine Geçici Komiteye (12 Eylül Hizbi-my) iltihak ettiğini bildirir. 

Bu durum karşısında GMK`nin tutumunun, 1982 de benzer du-

rum karşısında tutum alan Polit-büronun tutumundan hiç bir farkı 

yoktur. 

GMK`nin 1983 yılında bu iltihak etme olayı karşısında aldığı iki 

karar şöyledir: 

“… yoldaş GMK`dan ve Kurtuluş örgütünden ayrılmıştır. Geçici 

Komiteye iltihak etmiştir. Durum budur.” 

“… Yoldaş örgüte davet edilmeli, yapacağı özeleştiri örgüt 

üyelerinin çoğunluğunca kabul edildiği takdirde üyeliğe kabul 

edilmelidir.” (Geçici Merkez Komitesi Raporu. Mart 1983) 

Hâşâ! Teşkilata=GMK`ye şirk koşulamaz… Hele en Stanilist 

olanına hiç!  

Yani örgüt içinde, örgüt-hizip kabul edilemeyeceği karar altına 

alınır. 

1982, “teyit ettik”. 

1983, “durum budur”. 
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Görüldüğü gibi tasfiyeciler yalnızca üslupta farklılaşmaktadır. 

 

SONUÇ: 

Bir muhalif eğilim 1982`de geçici 1983`de kesin bir şekilde ay-

nı gerekçe ile tasfiye edilmiştir! 

12 Eylül darbesinden tam iki buçuk yıl (!) sonra örgüte sunulan 

Geçici Merkez Komitesi Raporu`unun kişisel değerlendirme ve 

eleştirilerin dışındaki bölümlerinde yani tam üyeli GMK Raporu-

nun ortak değerlendirme kısmında hiç bir şekilde sekterizm, Ekim 

sapması – sağ sapma – tasfiyecilik kavramları geçmemektedir. 

Bu kavramların bazılarının örgüt edebiyatına girmesi için bir se-

nelik bir zamanın “geçmesi” gerekecektir. 

Hizipçilik ve tasfiyecilik bu hareket-örgüte içkin bir şeydir. Bir 

takım kötücül niyetlere sahip kadroların hareket-örgüte bulaştır-

dıkları bir hastalık ya da arızi bir şey değildir. “Balık baştan kokar. 

Örgütler de merkezden bozulurlar. Merkezde bir olan artık tabana 

doğru on olarak yansımaktan kendini alamaz.” Merkezdeki bu 

sakatlık hareketin oluşumundan bu yana çeşitli biçimlerde gizlene 

geldiği, perdelendiği için günümüze kadar etkilerini sürdürmüştür. 

Bir sapma (Ekim) imal edip, bunun hareket-örgüt içinde arızi 

bir durum olduğunu ve “mahkûm edildiğini” söyleyip rahatlayarak 

“tasfiyecilik” illetinden kurtulmak mümkün olamamıştır. Yıllar içe-

risinde bunun cezası hep harekete kesilmiş ve bu kez tam boy bir 

tasfiye ile yüz yüze kalınmıştır. 

İçine düşülen durumu aklama haleti ruhiyesi içinde sosyalist 

demokrasiyi de değersizleştiren bir sosyalist demokrasi diskuru 

ile gerçekleri perdeleyerek durumu kurtarmanın mümkün olmadı-

ğı da ortaya çıkmıştır. 
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Sonuçta ne söylüyorsanız değil, ne yaptıysanız ve ne yapıyor-

sanız, siz işte tam osunuz.  

Durum budur! 

Mustafa YAVUZ.   Mart 2009. 

 

Xxxxxxxxxx 

 

1) Devrimciler arasında meşru olmayan yollara da başvurarak 

güç olma meselesi, 2007 yılında yayınlanan Kurtuluş Dergisinin 

10. sayısında, olayın “kahramanı” tarafından ballandıra ballandıra 

anlatılmaktadır. Erkeği Öldürmemek konusunda ısrarın bir nişa-

nesi olarak yayınlanmış gibidir bu yazı. 

Bu yazıdaki delikanlı-erkek kültürünün kutsanmasındaki amaç 

nedir? 2007 yılında gerçekleşen bölünme sürecinde Genç Kurtu-

luşçuları saflara çekerek güç toplamak! Aynı 1975`de olduğu gi-

bi… 

Ayrıca 2007 yılında erkekliğin ne âlemi var! O, yıllar önce “öl-

dürülmemiş” mi idi? 

Kadın arkadaşlar bu bahsettiğim (Kurtuluş sayı 10 Temmuz - 

Ağustos – 2007) de yayınlanan yazıyı bu kez bölünme travması-

nın baskısı altında değil de kadın sorunu bağlamında incelemeli 

ve çözümlemelidirler. 

Ancak bu sözünü ettiğim yazıda anlatılan meşru olmayan tu-

tumlar, 1975 Kasım ayı itibari ile ve onun sonrasında yaşanan 

olaylardır. Yani THKO kadro ve sempatizanlarına uygulanan 

“devrimci terörün” hikâye edilmesidir. Esas mesele bu dönemden 

önce, 1975 yazında THKP-C kadrolarının SBF yurdunda yaptık-

ları bir “toplantıda” başlatılan ve sonrasında sistematik bir biçim-
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de tırmandırılan şiddettir. Bu tutum, yani güç olmak için “devrimci 

teröre” başvurma, sonu ölümle biten hadiselerin yaşanmasına 

kaçınılmaz olarak yol açmıştır. Anı-tarihlerde, kahramanlık men-

kıbelerinde resmi tarih yazımlarında bu döneme, yani daha sonra 

Devrimci-Yol olarak anılacak kadrolara uygulanan “devrimci terö-

re” değinilmez? Gizlenmeye çalışılan nedir? Teşkilatın daha işin 

başında ne kadar çarpık tarzda oluşturulduğu gerçeği midir? 

Talebe hareketinin mülkiye cenahının, belirleyici rol oynadığı 

1975 bölünme sürecine ve bölünmenin ardından “ilk kurucu üçlü-

ye” destek veren ve bugün ikisi yurt dışında bulunan üç mülkiyeli 

arkadaşın konu hakkında söyleyecekleri önemlidir. Bu tecrübe 

aktarımı, genç devrimcilere önlerini görme ve nelerden kaçınma-

ları gerektiği konusunda paha biçilmez değerde olacaktır. 

Ölümlere yol açan hadiselere dair Kurtuluşçuların yayınladık-

ları bildiriler günümüz için oldukça öğretici derslerle doludur. Tabii 

ki, yaşanan olumsuzluklardan ders almayı becerenler için. Bu 

amaçla, 1992 – 1993 yılları arasında Genç Kurtuluş Dergisi için 

yazdığım dört bölümde yayınlanan “Kurtuluş Tarihinden” yazı di-

zisinin son bölümünü iletiyorum. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-

ef%20yazilar/genckurtulus%20kasim93.pdf 

Bu bildirilerden örneklere bu bölümde ulaşabilir ve döneme 

ilişkin, 1993 yılında yapılan değerlendirmeyle, Kurtuluş 10. Sayı 

2007 deki anlatımı karşılaştırabilirsiniz. Bu yazı dizisinin tamamı-

na ise “Asr-ı saadet devri” yazısına giderek ulaşabilirsiniz. 

2) Bu konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, tartışmaların 

yaşandığı dönemde Kurtuluş Sosyalist Dergi`sinin Şubat-Mayıs 

1980, 37.sayısında yayınlanmış olan “Tekel Direnişi” yazısını 

okumalıdırlar. Bu tartışma bağlamında ele alındığında, yazıyı il-

ginç kılan iki öğeden söz edilebilir: Birincisi yazı, olayların yaşan-

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-ef%20yazilar/genckurtulus%20kasim93.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-ef%20yazilar/genckurtulus%20kasim93.pdf
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dığı devirde yazılmıştır. Yani dönemin siyasal mücadelesinin ka-

rakteristik özelliklerini sıcağı sıcağına aktarmaya çalışmıştır. İkin-

ci olarak ise, yazı benim kalemimden çıkmış olmasına rağmen 

merkezden, İstanbul`dan ve bölgeden arkadaşların katıldığı ko-

lektif bir tartışmanın sonuçlarını yansıttığı için, bir “belge” özelliği-

ne de sahiptir denilebilir.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-

ef%20yazilar/kurtulus%20dergisi%20tekel%20direnisi.pdf 

Bir de dönemin sol içi rekabet mücadelesini ve rekabetçi üslu-

bunu yansıtması bakımından ilginçtir. 

3) Tam burada bir konuya daha açıklık getirmek gerekiyor. 

Otuz yıldır bu harekette yer aldığını ve 1990–2000 seneleri ara-

sında da, harekete egemen olan yönetici elitin içinde olduğunu 

söyleyen (Değinmeler–2) metninin yazarı, geçmiş üzerine yazar-

ken meramını anlatmak için rivayetlere başvurmak zorunda kal-

maktadır. 

Bu hazin bir durumdur! 

“Rivayetler muhtelif olsa da, rivayetlerden birini sanırım yol-

daşların birçoğu duymuşlardır. 12 Eylül öncesinde örgüt tüzüğü-

nün MK Sekreteri yoldaşın cebinde olduğu, örgüte üye alınacak 

olana tüzüğü okutan Sekreter yoldaşın sonra bunu tekrar cebine 

koyduğu söylenir. Kendim tanık olmadığım için bunun ne kadar 

gerçeğe tekabül ettiğini bilmiyorum, bu bir rivayet de olabilir. Ama 

rivayet olsa da gerçeğin bir kısmını anlattığına kuşku yoktur (De-

ğinmeler – 2. E. Kara) 

İşin gerçeği ise şöyledir: 

“Örgütün esas olarak merkez üyeleri arasında geçerli bir tüzü-

ğü ve bir çalışma programı vardı. Tüzük 1978 sonbaharında 

program ise 1979 yazında yapılmıştı. Her iki belge de örgütten ve 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-ef%20yazilar/kurtulus%20dergisi%20tekel%20direnisi.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1426324/pe-de-ef%20yazilar/kurtulus%20dergisi%20tekel%20direnisi.pdf
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tek tek üyelerden gizlenmişti. Yani örgüt içinde açıklık ilkesi yok-

tu.” ” (Geçici Merkez Komitesine sunulan Polit-Büro Raporundan-

Mart 1983) 

Bu rivayetin, konu hakkında bilgi sahibi olanlar tarafından 

açıklığa kavuşturulmaması ise vahim bir duruma işaret etmekte-

dir. Bilgi tekeli kırılmadığı sürece, bir yapının içinde ne türden iliş-

kilerin hâkim olacağı, yaşanmış pratiklerin yanında, kendi yaşa-

dığımız tecrübelerle de bolca kanıtlandı. Simdi bu durumda, “ör-

gütten ve tek tek üyelerden gizleme” durumunu “Devgenc`ten 

Günümüze… Sayfa 55” Kitapçığında ifade edilen “terazi” teorisi-

ne göre açıklamaya kalkarsak, bu olguyu terazinin hangi kefesine 

koymak gerekiyor acaba? 

4) Bu mesele “Ortak direnişin örgütlenmesi ya da ricat” başlığı 

altında ileri sürülen iddiaları yanıtlarken irdelenecektir. 

 

Mustafa YAVUZ  

 

 

  

https://www.blogger.com/profile/09012731270348524465
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Sayı 56. Eylül 1984. 

 

YEREL ÖRGÜTÜN GEÇMİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yaygın kitle ilişkilerine, belli düzeyde sınıf ilişkilerine ve o gün-

kü düzeyimize tekabül eden sistemli bir örgütlülüğe sahip oldu-

ğumuz Y. ilinde, iki yılı aşkın sıkıyönetim uygulaması döneminde 

ciddi kayıplar vermeksizin, faaliyetimizi, 12 Eylül 80'e dek düzenli 

bir biçimde sürdürdük. Üstelik örgütlenmemizin hemen başlangı-

cında başlayan ve sürekli devam eden, çok sayıda kadronun 

başka birimlerimize aktarılmasına rağmen.  

12 Eylül darbesine, idamlara karşı gösterdiğimiz tepkiden kısa 

süre sonra yediğimiz darbeler, Y ili örgütümüzde yukardan aşağı, 

ciddi kayıplara ve dağınıklığa neden oldu. 

Sıkıyönetim altında sürdürdüğümüz iki yıllık faaliyete rağmen, 

12 Eylül koşullarında sürekliliğini ve faaliyetini sürdürecek bir ör-

gütlülük yaratamadığımız ortaya çıktı. Bu duruma düşmemizin 

esas nedeni, 12 Eylül sonrası açıkça ortaya çıkan, örgütümüzün 

bütününe özgü yanlış ve eksiklerimizdi. 
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80 sonlarına doğru, dağınıklığımızın toparlanması için yapılan 

merkezi müdahaleler, 81'de yeni bir operasyonla karşı karşıya 

kalmamız, aynı dönemde bir başka ildeki kadroların Y.iline akta-

rılmasına rağmen, istenilen düzeyde bir örgüt, bir türlü yaratıla-

madı. Sistemli, düzenli bir örgütlülüğün sağlanamadığı Y.ilinde, 

12 Eylül sonrası ortaya koyulan geri çekilme politikasının temel 

hedefi, "sınıf içinde mevzilenmek" elbette mümkün değildi. 

Kaldı ki, 12 Eylül'den birkaç ay sonra alınan "dışa yönelik si-

yasi faaliyetin durdurulması" kararı ve 82 Mayıs'ına kadar içerde-

ki önderliğin bu karar doğrultusundaki tutumu, siyasi faaliyetin ge-

liştirilmesini ve sınıf içinde mevzilenmeyi, ister istemez geleceğe, 

yani, dışa yönelik siyasi faaliyetin başlatılacağı günlere erteliyor-

du. 

82 Mayıs'ında artık siyasi faaliyeti başlatmayı kararlaştıran içe-

rideki önderlik, aynı dönemde merkezi önderlik içindeki tartışma-

ları, ilişkilerin geldiği boyutu v.s. il komitelerine anlatmıştır. Y.İK'si 

12 Eylül öncesi merkezin çoğunluğunun dışarıda olduğunu, o 

zamana kadar yapılanlara ortak olmadıklarını, hatta mevcut du-

ruma ve yapılanların bazılarına karşı olduklarını öğrenince, içer-

deki önderlikle tartışmaya başlamıştır. (82 Mayıs'ına kadar, eski 

üyeliklerin çoğu askıya alınıp iptal edilmiş, yeni tüzük-program 

yapılmış, bazı yoldaşlar örgütten atılmış, bazıları ayrılmış, dışar-

daki bir merkez üyesi örgütün onaylaması kaydıyla ihraç edilmiş-

ti.) Y.İK.'sı tartışmayı genişleterek, tavrını, yayın çıkarılmasına, 

dolayısıyla siyasi faaliyetin başlatılmasına karşı çıkmaya kadar 

vardırmıştır.  

İçeri - dışarı tartışmasının yoğunlaştığı bir noktada, içerideki 

önderlik, yurt dışındakilerin katılmayacağının kesin olduğu, örgüt 

konferansını toplama kararını almıştır. Y.İK'sı ve Y.Örgüt üyesi 

yoldaşlar, bu karar ve içerideki önderliğin bazı uygulamalarına 

karşı çıkışlarını, önderliği tanımama noktasına kadar vardırmış-
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lardır. Bu yoldaşlardan bazıları tavrından vazgeçmiş, bazıları ise 

tutumlarını sürdürerek örgütten ayrılmışlardır. 

Yaptıklarıyla örgütü nitelik sıçraması yapabilecek noktaya ge-

tirdiği, esas olarak doğru bir hat izlediği inancında olan içerideki 

önderlik, tartışmanın başlangıcında Y.İK'sını ikna etmeye çalış-

mış; ikna olmadıklarını görünce de bu yoldaşların, kendisinin iki 

yıldır dışa yönelik siyasi faaliyetsizlikten kaynaklanan yanlışlarına 

ağır eleştiriler yöneltmeye başlamıştır. Y.İK'sinin içerdeki önderli-

ği tanımama tavrından sonra önderlik, yoldaşları görevden alarak 

yerine, yeni bir İK atamıştır. 

Yeni İK, bir yandan dağınıklığı toparlamaya çalışırken, bir 

yandan da daha iyi alternatif olduğunu ispata çalışmış; birçok 

yoldaş tarafından eleştirilir hale gelen pratik bazı yanlışları, dar 

pratikçi bir tavırla tekrarlamamış; ama içerideki önderliğin politi-

kasını bir bütün olarak desteklemekle, hem geneldeki hataların 

ortağı olmuş, hem de Y örgütünü aynı perspektifle yönlendirmeye 

çalışarak, yanlış politikaları hayata geçirmenin sorumluluğunu 

üstlenmiştir. 

Yeni İK, yerel örgütteki sorunların aşılması gerekçesiyle (ki bu 

sorunları aşmanın başka yolları bulunabilirdi) içerdeki önderliğin 

de istekleri doğrultusunda, Y Örgütünün 1. Konferansını günde-

me getirmiştir. 

Esas olarak ayrılık sorunun tartışıldığı bu konferans, içerdeki 

önderliğin ayrılık konusundaki tutumunun "haklılığının", ayrılanla-

rın bütünüyle yanlış yaptığının onaylandığı bir hesaplaşmaya dö-

nüşmüştür. İçerdeki önderliğin yaklaşımının egemen olduğu kon-

ferans, yanlış sonuçlar üretmiştir. 

Konferans sonrası işlerin yolunda gittiği, var olan bazı "ufak-

tefek" sorunların aşılacağı inancında olan yeni İK, bu moralle ve 

alternatif olmanın bilinciyle, çabasını yoğunlaştırmış; bu çaba so-
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nucu kısa vadeli bazı başarılar da elde etmiştir. Bu gelişmelerde, 

aynı döneme denk düşen merkezi politikadaki kısmi değişiklikle-

rin etkisinin olduğu muhakkak. 

83 Haziran'ında, yeni katılımlarla İK'nın bileşimi değişmiştir. 

Bu dönem aynı zamanda sorunlarımızın ve geçmişimizin tartışıl-

dığı, merkezi kampanyamızın başladığı dönemdir. Farklı farklı 

süreçleri yaşayan, sorunlarımıza farklı perspektiflerle yaklaşan, 

değişik deney, tecrübe birikimine sahip olan yoldaşlardan müte-

şekkil, heterojen bir İK oluşmuştur. Yerel örgütteki üye sayısının 

yarısına yakın bir kısmını bünyesinde barındıran, bazı başka ko-

nuların yanışını, çalışma tarzında farklı yaklaşımları olan. (bazen 

tek tek İK üyelerinin, ya da organların inisiyatifinde yürütülmesi 

gereken işleme, kollektif sorumluluk adına, müdahale eden ya da 

edilmesini savunan, bazen ortak çözümlenmesi gereken sorunla-

rı bireysel çözen) kendi içinde ve alt organlarla sağlıklı bir koordi-

nasyona sahip olmayan önderlik fonksiyonundaki zaaflar sonucu, 

yer yer kollektif önderlik yerine bireysel çabalar gündeme gelmiş-

tir. Bu durumun oluşmasında farklı etkileri olan hatta yer yer bu 

zaafların düzeltilmesi için sarf edilen çabalara rağmen, kollektif 

önderlik fonksiyonunun yeterince yerine getirilmemesinde tüm İK 

üyeleri, farklı düzeylerde de olsa sorumludurlar. 

Ayrıca İK içerisindeki tartışmaların Y.Örgütüne yansıması, so-

runlarımıza yerel örgütteki üyelerin de farklı farklı yaklaşımlarının 

oluşturduğu atmosfer, merkezi tartışma kampanyamıza iki farklı 

yaklaşımı gündeme getirmiştir. Bazı alt organlar ve üyeler kam-

panyamızla yeterince ilgilenemezken, bazı organlar da kampan-

ya tartışmalarını yer yer pratik faaliyetin önüne geçirmişlerdir. 

Kasım 83'de İK üyeliğine atanan FY yoldaş, yerel örgüte kat-

kıda bulunacak bir faaliyet içine girmekten çok, GMK ile olan çe-

lişkilerini ön planda tutmuştur. Bu tutumunu G.Konferans sonrası 

da sürdürmüş, bir yoldaşın kendisine yönelik iddiaları ve kendi 
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tutumunun neden olduğu tartışmanın başlangıcında, bazı yoldaş-

larla birlikte örgütümüzden ayrılmıştır. 

84/1 Mayıs bildirisinde, İK yürütme tarafından ulusal soruna 

ilişkin yapılan hata, sorununun kavranması doğrultusunda çaba-

larımızın yoğunlaştırılmasının zorunlu olduğunu ortaya koymuş-

tur. G. Konferansımızda ulusal sorundaki yanlışları yadsıyan öze-

leştiri, ancak böyle bir çaba sonucu hayatta ifadesini bulacaktır. 

 

AYRILIK OLAYI VE Y.ÖRGÜTÜ 1.KONFERANSI  

82 Mayıs'ında, örgütü önderliğin bütünün yönlendirmediğini, 

yapılanları içerideki önderliğin tek başına yaptığını, gelinen nok-

tada, büyük çoğunluğu dışarda olan eski GMK üyelerinin bu yapı-

lanlara karşı çıktığını öğrenen YİK, içerideki önderliğe sorunların 

ortak çözümü için çaba sarf etmesini, dışardaki GMK üyelerinin 

sorunlara ortak edilmesini, örgüt konferansı yapılma kararından 

vaz geçilmesini önermiş; konferans kararından vazgeçilmezse, 

bu konferansa katılmayacaklarını bildirmişlerdir. Aynı dönemde, 

önderliğe verdikleri ortak yazıda, siyasi faaliyetlerin başlatılması-

na karşı çıkmışlardır. 

Önderlik, İK'dan yoldaşları, önderliği tanımama tutumundan, 

dolayısıyla örgüt dışına düşmelerini engellemek için (konferans 

kararından geri adım atmaksızın) ikna etmeye çalışmış; ikna 

edemeyince, İK üyelerinin siyasi faaliyetlerin başlatılmasına karşı 

çıkan tutumlarını, yayında ve merkez raporunda ağır biçimde 

"mahkûm" etmiştir. Üstelik de, İK'lı yoldaşların bu tutumunun iki 

yıldır kendisinin sürdürdüğü siyasal faaliyetsizlikten kaynaklandı-

ğını görmezden gelerek… 

Aynı anlayışın egemen olduğu yerel örgüt 1. Konferansı, ayrı-

lan, ya da önderliğe tavır alan bazı yoldaşlara, bazı yanlışların-
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dan hareketle, yer yer aşırılıklara varan, yer yer temelleri ol-

mayan eleştiriler yönelten kararlar almıştır. 

Önderliğin sorunlara ortak müdahalesini zorlayarak. Konferans 

kararlarına karşı çıkarak, doğru tutum gösteren İK üyesi yoldaş-

lar, siyasi faaliyetin başlatılmasına karşı çıkarak yanlış yapmış-

lardır.  

Esas önemlisi de, birlik adına ideolojik olmayan bir ayrılık ya-

ratmakla, örgüt platformunun karşısına başka bir platform çıkart-

makla, yanlış yapmışlardır. 

 

FY VE BAZI YOLDAŞLARIN AYRILIĞI  

83 Kasım'ında Y örgütüne gelen FY, bu süreç boyunca MK ile 

olan çelişkilerini ön planda tutarak, çoğu zaman yerel örgütün so-

runlarına ilgisiz bir tutum içinde olmuştur. G. Konferans sonrası 

bu tutumunu daha da şiddetlendirerek sürdüren FY, Y örgütü ile 

birlikte İK üyelerinden çok, örgüt dışı ilişkilerde ve "bağımsızlar"la 

daha sıkı ilişkiler içinde olmuştur. Bu tutumuna diğer İK üyeleri 

tarafından yöneltilen eleştirilere muğlak cevaplar vererek, durumu 

idare etmeğe çalışmıştır.  

Örgütümüzden ayrılan, ayrıldığı dönemde de FY'nin ilişki sür-

dürdüğü bir yoldaşın, FY'ye yönelik iddialarla geri dönmesi sonu-

cu, bu iddialar karşısında başlayan tartışmaya, şekilci bir anlayış-

la, ilkesizlik diye karşı çıkmış; İK üyeleriyle arasındaki diyalogu 

kopartmış; sonra da yazılı olarak örgüt platformunda sürdürülen 

tartışmanın başlangıcında, "Yoldaşlara Cevap ve Savunmam" 

adlı yazısının yayınlanmasından kısa bir süre sonra yandaşlarıyla 

birlikte örgütümüzden ayrılmıştır. 

TKKKÖ'de muhalefet hakkının engellendiğini söyleyen FY ve 

yandaşları, bütün örgüte görüşlerini anlatabilecekleri platformu 
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ellerinin tersiyle iterek, bu iddialarında ne kadar "tutarlı" oldukla-

rını sergilemişlerdir.  

Böyle açık bir tartışmayı yürütmekten kaçınarak ayrılanların, 

ayrılıklarının ne derece "tutarlı" ya da ideolojik temellerden ne 

kadar yoksun olduğu ortaya çıkmıştır. 

FY, kendisine yönelik iddialar karşısında takındığı tavrı, bu tar-

tışmalara ilişkin yazdığı "Yoldaşlara Cevap Ve Savunmam" yazı-

sında ortaya koyduğu "açık" tutumu, sürdürdüğü örgüt dışı ilişki-

ler dikkate alındığında, G. Konferans sonrası, ikili oynamaya baş-

ladığını ve örgüt yıkıcılığı yaptığını ortaya koymaktadır. 

Köylü kurnazlığı ile oportünizmini gizlemeğe çalışan, açıklık 

maskesi altında örgüt yıkıcılığı yapan FY'nin maskesi düşmüş, 

ilkesiz politikanın sonuçlan ortaya çıkmıştır. 

Örgütümüzden ayrılan diğer yoldaşlardan bazıları, bu olayı 

kendilerine, kendi çelişkilerine çıkış yolu olarak görmüşler; bazıla-

rı da FY'ye duydukları kişisel güven temelinde tavır almışlardır. 

Ama FY olayı, bu yoldaşların hepsinin örgütümüzden ilkesiz bir 

biçimde ayrılmalarının ortak paydası olmuştur. 

İdeolojik mücadeleden kaçarak, ilkesiz biçimde ayrılanların, 

(bunlardan bazıları örgüt suçu işlediklerini kendileri, yazılarında 

anlatmaktadırlar) oluşturdukları şekilsiz birliğin, bu şekilsizliğe 

uygun şekilsiz ideoloji üreteceğinden kuşkumuz yok. 

 

KADIN SORUNU  

İK'nin bu soruna yönelik çabası, örgütsel faaliyetin dışına itil-

miş, ama ilişkilerimiz içindeki kadın yoldaşların istihdamını sağ-

lamaya yönelik olmuştur. Sorunun bu biçimde dar kapsamlı ola-

rak ele alınmış olması kadın sorununun kapsamlı biçimde kav-

ranmadığını ortaya koymaktadır. 
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Bu sorunda doğru adımlar atabilmenin yolu ideolojik çabanın 

yoğunlaştırılması ve bu çabanın ışığında atılacak sağlam adım-

larla mümkün olacaktır.  

Karar: 

"Konferansımız, Kadınların Kurtuluşu Mücadelesinin, Komü-

nizm mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olduğunu tespit etmeli-

dir. Bu temel tespitten kalkarak İK'mıza kadın grubu oluşturulma-

sını tavsiye etmelidir."  

 

TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ 

Merkez Yayın Organı. Sayı 56. Eylül 1984  
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BİZ, NE KÖR CESARETİN KÖR KUYUSU NE DE SAĞLAMCILIĞIN 

FİLDİŞİ KULESİNDE OLMAK İSTERİZ. ÇÜNKÜ BİLİRİZ Kİ, GE-

REKTİĞİ KADAR TEDBİRLİ, GEREKTİĞİ KADAR DA ATILGAN; 

GEREĞİNDE BİR FİZİKÇİ KADAR GERÇEKÇİDİR. FOTOĞRAFÇI KA-

DAR KURGUDAN UZAK, GEREĞİNDE DE BİR BİLİM-KURGUCU 

KADAR FANTAZİ DOLU OLMAYI, MUTLAK ÖĞRETİR YAŞAM... 

 

Egemen sınıfların Eylül saldırısını izleyen 5 yıl boyunca mer-

kezi siyasal yapısını korumuş ve sürekli kılabilmiş olan örgütü-

müzün bu belirgin avantajını yitirmek tehlikesiyle yüzyüze geldiği 

şu günlerde, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen fakat çeşitli ne-

denlerle gerçekleştirilemeyen İstanbul İl Örgütü Konferansı top-

lanmış bulunmaktadır. 

Operasyon öncesi koşullarda oldukça gecikmiş olan konfe-

rans, içine girilmiş bulunulan olağan üstü koşullar açısından ola-

nakların elverdiğinden dahi hızlı, işlev ve misyonunun bilincinde 

çalışmalarına başlamıştır. 

Daha tutuklu yoldaşlarımıza uygulanan işkencenin bitmemiş 

olduğu günlerde toplanmış olmanın verdiği buruk gururu, bu top-

lantının oluşması doğrultusunda sağduyulu bir inisiyatif göster-
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mekte tereddüt etmeyen tüm üye yoldaşlarımızla paylaştığımızı 

bildirir, bütün üye ve yandaşlarımız adına, başta devrim şehitleri 

olmak üzere oligarşinin zindanlarında direnen bütün ilerici, de-

mokrat ve sosyalistleri saygıyla selamlarız...) 

Yoldaşlar, 12 Eylül darbesiyle açılan; Türkiye Sosyalist Hare-

keti ve Kürt Ulusal Kurtuluş mücadelesi açısından sayısız sorun-

ların ortaya çıktığı; her örgütün sosyal pratikte politik-örgütsel ola-

rak sınanıp ağır bir yenilginin faturalarının ödendiği bir dönemi 

yaşamaktayız. 

Bu dönem, bütün diğer örgütlerde olduğu gibi örgütümüzün 

bünyesinde de ideolojik, politik ve örgütsel birçok sorun yaratmış-

tır. Ancak hem bizim hem de diğer örgütlerin, merkezi varlıklarını 

sürekli kılabilme sorunu, bütün diğer sorunların önüne çıkmıştır. 

Örgütümüzde, bu sorunun giderilmesine yönelik çabalar bu güne 

kadar örgütümüzün varlık ve sürekliliğini, merkezi hiyerarşik yapı-

lanma içerisinde sürdürmesine neden olurken, Türkiye Sosyalist 

Hareketi içerisinde de belirgin bir avantajı bizlere sunmaktaydı. 

Fakat gelişen son operasyon ile bu önemli avantajımızı yitirme 

tehlikesiyle yüzyüze kalmış bulunmaktayız.  

Bu bizim karşılaştığımız ilk operasyon değildir. Ayrıca böylesi-

ne bir operasyonla ilk karşılaşan örgüt de olmadığımız gibi, siya-

sal tarihin sunduğu sayısız örnekleri hatırlatmaya bile gerek yok-

tur. Bu operasyonun sonuçlarının yaratabileceği çok yönlü etki-

lerden sakınmak için ileri ve istikrarlı çabalara gereksinimimiz bü-

yüktür. Bu tür operasyonların açtığı yaraların kapatılması; örgü-

tün, genel kadrolaşma düzeyi, örgütsel becerisi, teorik-politik yet-

kinliği ve sorunlara yaklaşımındaki inisiyatifi ile doğru orantılıdır. 

Bu saptama bizleri, çetin, aşılması kısa zamanda gerçekleşeme-

yecek, ancak dinamik, atak ve güçlerimizin azami ölçüde kullanı-

labildiği bir süreçte başarılabilecek görevlerin beklediğini göster-
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mektedir.  Örgütümüzün var olan potansiyel ve kadrolarıyla bu 

sorunu aşabilecek bir şansı yaratabileceğine inancımız tamdır. 

HER ŞEYİ KADROLAR BELİRLEYECEKTİR. 

Bu nedenle konferansımız: 

1- Merkezi yapımızın uğradığı tahribatların süratlen giderilme-

sine, 

2- Son olayla birlikte niteliksel konumlanışımızda ortaya çıkan 

gerilemenin hızla aşılmasına, 

3- Son olayın iyice kanıtlamış olduğu örgütlenme, çalışma tar-

zı ve kadrolarımızda var olan zaaflara,  

4- Mali olanaksızlıklarımızın giderilmesine, 

5- Kitlelerden kopukluğumuz ve legal alanlardaki çalışmalar-

dan yoksun oluşumuzun, örgütümüzün polise açık hale gelme-

sindeki rolüne ve bunun aşılmasına, 

6- 12 Eylül sonrası sağlıksız ve yetersiz kadro politikaları so-

nucu, hep "keseden yemek" durumunda kalan örgütümüzün bu 

açmazdan kurtarılmasına, 

7- Çeşitli alanlarda uzmanlaşma çabalarına hız verilmesine, 

özel bir önem verir ve örgütümüzün bütün üyelerinin dikkatlerinin 

bu sorunlar üzerinde toplanmasını bir zorunluk olarak kabul eder.  

 

ÖNERGE – I.  

1- Yerel örgütün mevcut teknik olanakları çerçevesinde hızlan 

yayın faaliyetlerine başlanmasına yönelik olanakların hızlan güç-

lendirilmesine; 

2- Yerel örgütsel çalışmalarda önceki faaliyetler aracılığıyla ör-

gütlenmesi ve genişletilmesi;  
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3- Başarılı ve sürekli yayın faaliyetleri için gereken uzmanlaşma-

lara yönelinmesine; 

4- Tüm organların bir inceleme ve araştırma gurubu işlerinde ça-

lışmasına; 

5- Bütün üyelerin bu yayın çalışmalarına aktif olarak katılmasının 

tedbirlerinin alınmasına; 

6- Gizli çalışma ve yasal çalışma ile ilgili bir kampanyanın başla-

tılmasına karar vermiştir. 

ÖNERGE – II. 

Konferansımız,  

1- Yerel propaganda ve eğitim gurubunun kurulmasına; bu guru-

bun uzmanlaşması için gereken tedbirlerin alınmasına; 

2- Araştırma ve inceleme faaliyetlerinin planlama ve yönlendiril-

mesinde öncülük yapmasına;  

3- Ajitasyon faaliyetleri için gereken malzemenin oluşturulmasına: 

ÖNERGE – III. 

Konferansımız, 

1- Fabrika ve işyeri komitelerinin inisiyatiflerinin geliştirilmesine; 

2- Fabrika örgütlerimizin güçlendirilmesinin gereğine; 

3- Üye kayıtlarında genişlemeye yönelik bir politika izlenmesine; 

4- İşyeri ve fabrikalarda yayın-basım ağırlıklı ilişki biçimleri oluş-

turulmasına / dönüştürülmesine. 
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"KENDİ" ULUSUNUN ŞOVENİZMİNE KARŞI 

MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK, EZEN ULUS 

KOMÜNİSTLERİNİN TEMEL GÖREVİDİR. 

Devrimci Marksizm, ezilen ve baskı altında tutulan uluslar ala-

nına derin bir ilgi duyar. Sorunun anlaşılması ve aşılması bakı-

mından sürekli gündeminde bulundurur. Her türlü karışıklıklardan 

arınılmış yalın yaklaşımıyla o, ulusların ezilmesine ve baskı altın-

da tutulmasına kesin karşıdır. Sorunun varlığını insanlığın ileriye 

yürüyüşü önünde önemli bir engel görürken bu durumu ulusların 

kaynaşmasının ciddi bir güçlüğü olarak saptar. Bu güçlüğün 

aşılması uğruna mücadele başlıca uğraşlarındandır. Ve bu gibi 

uluslararasında da her türlü ayrıcalığa karşı çıkar. Bütün ulusların 

tam bir eşitliği ve özgürlüğüdür onun önerisi. Ezilen ulus için ge-

rekli olan bağımsız devlet kurma hakkı dâhil bu hakların yalnızca 

ayrıcalıklı kabul edilen uluslara değil, bütün uluslara ait olduğunu 

savunur. Ayrı devlet kurma hakkından yoksunlaştırılmış ezilen 

ulusların bu hakkını temel bir şiar olarak yükseltir. 

Devrimci Marksizm ezilen uluslar sorununa proletaryanın ge-

nel çıkarları temel halkasından yaklaşır. Ona göre dünya prole-

taryası ezen ve ezilen uluslara bölünmüş işçilerden oluşmaktadır. 

Ulusal sınırların yol açtığı bu bölünme, giderilmesi gereken bir ol-

gudur. Bunu gidermek, ulusal müfrezeler biçiminde konumlanmış 

olan proletaryanın, her ulusal alandaki iktidar mücadelesiyle doğ-

rudan bağlantılıdır. İşçilerin her ulusal alanda giriştiği mücadele 

proletarya genel davasının ulusal parçalarından başka bir şey 

değildir. Ulaşılmak istenen, bütün parçalar için aynıdır. Her türlü 

baskıdan arındırılmış özgür, eşit ve gelişmiş bir toplum hedefine 

varmak için proletaryanın dünya iktidarı -ister ezen ister ezilen 

her bir parçada işçilerin gelişimi ve mücadelesi farklı bir seyir 

gösterse bile- bu değişmez. 
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Ulusal Sorun açısından, ezen ve ezilen ulus işçilerinin verili 

koşulları aynı değildir. Bu nedenle, proletaryanın ezilen ve baskı 

altında tutulan uluslar sorununa ilişkin tutumu da ezen ve ezilen 

uluslarda birçok bakımdan farklıdır. Fiili koşulların farklılığı, soru-

nun çözümü bakımından, ezen ve ezilen ulus işçilerinin önüne 

konulan görevleri ayrıştırır. Ezen ulus işçileri ezilen ulus işçilerine 

oranla ekonomik bakımdan daha rahat, siyasal bakımdan da da-

ha ayrıcalıklıdır. İdeolojik bakımdan da ezilen ulusa ait her şeyi 

küçümseme kolaylığı sağlayan bir eğitim görmüşlerdir. Ezen ulu-

sun egemen sınıfları, işçileri, ezilen ulusun hareketine karşı ka-

zanmak için, onları bir yandan da ezilen ulustan edinilen kârların 

kırıntılarından yararlandırma yoluna giderken, bir yandan da şo-

ven bir şartlanmışlığın karanlığına gömmek için aşırı bir gayret 

gösterir. İşçilerin ezilen ulustaki kardeşleriyle kaynaşması ve da-

yanışmasının önüne geçmek için, ezen ulusun egemen sınıfları-

nın buna ihtiyacı büyüktür. Ezen ulusun işçilerinden istenilen 

"kendi" ulusunun başka ulusları ezmesine göz yummasıdır. 

Egemen sınıfların bu gayreti her zaman boşa gitmez. Şayet ezen 

ulus işçileri arasında dünya işçilerinin birliği fikri güçlü bir yer 

edinmemişse, ulusal sınırların bu birliğin kurulması önünde bir 

engel olmaktan başka bir işe yaramadığı anlaşılmamışsa ve 

egemen sınıflara karşı mücadelesinde ezilen ulusun işçilerinin en 

içten müttefikleri olduğu bilinmiyorsa; ezen ulus işçileri ezilen 

ulustaki kardeşleriyle dayanışma göstermesi gerekirken onlara 

sırt çevirip, kendi ezenlerinin yanında yer alırlar. 

İster ezen ulusla aynı siyasi sınırlar içinde, ister farklı siyasi 

sınırlar içinde bulunsun ezilen ulusların baskı altında tutulması 

sorununun çözümünde ezen ulus şovenizmine karşı mücadele 

can alıcı bir ö-nem gösterir. Ezilen ulustaki kardeşleri ile kucak-

laşmasının önünde yükselen bu bağnaz milliyetçi duvar yı-

kılmadıkça, ezen ulus işçilerinin kendi ezenlerine karşı giriştiği 

kavgada başarıya ulaşamaz. Ezen ulus işçilerinin başarıya giden 
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yolda ihtiyaç duyduğu tek şey şoven fikirler değil enternasyona-

lizmdir. Enternasyonalizmi saflarında etkin kılabilmiş, ezen ulus 

işçileri, hem kendi ezenlerine karşı başarılı bir mücadelenin 

anahtarını bulmuş, hem de ezilen uluslar sorununda doğru tutum 

takınmanın yolunu bulmuş olur. Enternasyonalizm, ezen ulus iş-

çilerinin "kendi" ulusunun başka ulusları ezmesine ve baskı altın-

da tutmasına göz yummasına izin vermez. Hangi biçimde- bulu-

nursa bulunsun bu haksız statüye karşı çıkmalarını onlardan is-

ter. Ezen ulus işçileri bağrında enternasyonal fikirlerin yayılıp be-

nimsenmesi, ezen ulus şovenizminin panzehiridir. 

Ezen ulus şovenizmi, ulusal sınırların böldüğü dünya işçilerinin 

birliği önünde temel bir engeldir. Bölünmenin yol açtığı ezen-

ezilen ulus kategorilerine ayırdığı bu haksız durumun edebilmesi 

için, ezen ulus egemenleri bu silaha sarılmak durumundadır. Bu 

silah boşa çıkarılmadan, var olan haksız durumun giderilmesi söz 

konusu değildir. Ezen ulusun sınıf bilinçli işçileri egemen sınıfla-

rın bu silahını boşa çıkarmak ve sınıf kardeşlerini şovenizmin al-

datıcı etkilerinden amansız bir savaşıma girişmelidir. Sınıf bilinçli, 

sınıf kardeşlerine "başka bir ulusu ezen ulusun özgür bir ulus 

olamayacağını" anlatmalı, başka ulusların özgürlüğü uğruna veri-

lecek kavganın kendi özgürlük kavgasıyla doğrudan bağlarını on-

lara göstermelidir. Ezen ulusun işçi hareketini, çok yönlü ve etkin 

araçlarla yerleşik kılınmak istenen ezen ulus şovenizminin her 

türlü etkisin den korumak, ezen ulusun sınıf bilinçli işçilerinin gö-

revidir. 

Ezen ulus egemenleri, ezilen ve baskı altında tutulan uluslara 

layık görülen bu haksız statüyü sonuna kadar korumaktansa 

başka bir temayı durmadan işlerken, sınıf bilinçli işçilerde buna 

karşı, ulusların eşitliği ve özgürlüğü temasını önde tutar ve işler. 

Ezilen ulustaki sınıf kardeşleriyle kucaklaşması ve birleşmesi için, 

bundan başka yolu yoktur. Bu yolda kararlı olmak ezilen ulusun 
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işçilerini, ezen ulusun işçi hareketine yakınlaştırır. Onun "kendi" 

ulusunun özgürlük savaşımında, özgürlük yanlısı diğer sınıflara 

karşı güç kazanmasına yol açar ve savaşımın önüne geçebilme 

olanakları artar. Enternasyonalizmin kendine sunduğu "ezen ulu-

sun işçileriyle birlik olma" fikrinin şiarıyla propaganda edilmesinde 

kolaylık kazanır. Ezen ulusun sınıf bilinçli işçileri "kendi" ulusları-

nın özgürlük savaşımında ezilen ulustaki kardeşlerine yardım et-

melidir. Bu savaşımda onun, öne geçebilmesi ve enternasyona-

list fikirlerin ezilen ulusun saflarında etkin olabilmesi için bu yar-

dıma ihtiyacı vardır. Ezen ulusun saflarından "ulusların eşitliği ve 

özgürlüğü" fikrinin gür bir ses olarak yükselmesi ezilen ulus işçile-

rinin ihtiyaç duyduğu görevdir. 

Ezen ulusun sınıf bilinçli işçileri, ezen ulus şovenizmine savaş 

a-çarken, onun işçi hareketi içinde sosyal-şoven bir karakterde 

boy vermesi önünde sağlam barikatlara ihtiyaç duyar. Ve bu ge-

nel olarak "ulusların eşitliği ve özgürlüğü" propagandası yerine 

özel olarak "kendi" ulusunun ezdiği ve baskı altında tuttuğu ulu-

sun eşitliği ve özgürlüğü propagandasını koyar. Ezen ulus şove-

nizmine genel olarak karşı olmayı değil, özel somut ve pratik ifa-

delerine karşı olmayı zorunlu görür. Ezen ulusun sınıf bilinçli işçi-

leri egemen sınıfların çıkarlarına denk düşen eşitsiz ve haksız 

statükonun sürekli kılınmasına hizmet eden ezen ulus şoveniz-

mine karşı savaşımını onun işçi hareketinin içindeki yansıması 

olan sosyal-şovenizme karşı da sürdürerek ancak başarılı kıla-

bilir... 

Ezilen ve baskı altında tutulan uluslar sorunu, yaşadığımız son 

on yılın siyasal-toplumsal platformunda önemli bir tartışma ve ey-

lem konusu oldu. Sorun birçok bakımdan ilk kez bu kadar çok ve 

yaygın bir tartışma alanı buldu. Neredeyse toplumsal örgünün 

bütün ilmiklerinde kendini gösteren politikleşme, sorunu, ezen ve 

ezilen ulusun çok dar bir kesimde -o da ilkel ve kısıtlı düzeyde- 
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sürdürülen tartışmalar olmaktan çıkarak daha geniş kesimlerin 

ilgisine bu dönemde sundu. Uzun bir sessizlik döneminden sonra 

Kürt ulusunun ses vererek eylemini dayatması, varılan politikleş-

meye yeni bir boyut kazandırdı. Sorun, giderek hızla siyasal-

toplumsal yaşantının önemli bir odağı haline geldi ve teorik-pratik 

çok yönlü işlenmeye başlandı. 

Bu aynı zamanda Türkiye'de Sosyalizmin ve Sosyalist Hareke-

tin gösterdiği gelişimin anlamlı bir ifadesiydi. 70’li yıllarda ileri bir 

atılım gösteren sosyalist hareket Marksist ilişkilerini göreli olarak 

daha bir arttırarak, pratik yaşantıda karşılaştığı birçok olguyu 

onun yol göstericiliğinde araştırmaya ve değerlendirmeye yönel-

di. Pratik ve canlı bir sorun olma özelliğini koruyan Kürt ulusal so-

runu da hemen öne çıktı. Sosyalist hareket, ulusal sorunun dev-

rimci teorideki konulusu ile kendi gündemindeki geleneksel yer 

alışı arasındaki benzerliklerin fark edebildiği ölçüde onları eleşti-

rel bir tarzda aşmaya çalıştı. Ancak devrimci teorinin yol gösteri-

ciliğinde aşılmak istenen geleneklerin dirençli gücü sorunun dev-

rimci kavranılışı bakımından güçlükler yarattı. 

Sosyalist hareketin ulusal sorun dahil, kendisini aşmaya çalış-

tığı bu ileri adımı sosyalizmin hızla yaygınlaşma ve benimsenme-

sine yol açarken, ezilen ulusun saflarında hızla yankısını buldu. 

Ezilen ulusun kurtuluş hareketi sosyalizm motifiyle güçlenip zen-

ginleşti. Ezilen ulusun sosyalist öğeleri de güçlenen hareketinin 

eylemini dayatması da, Türkiye sosyalistlerini soruna daha çekti 

ve ezen ulus saflarındaki çalışmalarında ona kolaylık sağladı. 

Ne var ki, sosyalist hareketin gösterdiği bu gelişme ve ezilen 

ulus hareketinin eylemli varlığı, ezen ulus şovenizminin etkisini 

açıktan yansıtan geleneksel yaklaşımların bütünüyle aşılmasına 

yetmedi. Geleneksel yaklaşımlar kendisini gelişmelere ve yeni 

durumlara uydurarak koruyabilmeyi becerdi. Ancak süreç hep ile-

riye yönelikti. Sorunun devrimci kavranılışı daha çok yaygın-
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laşıyor, geleneksel yaklaşımların direnme gücü de daha bir zayıf-

lıyordu. 

Türkiye sosyalistleri, egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eden 

ve onu koruyan Türk şovenizmine karşı tarihsel olarak iyi bir mü-

cadele veremedi. Her türlü görüntüsüyle Tür-k şovenizmine etkin 

bir karşı koymada bulunamadığı için de, hem ulusal sorunun dev-

rimci konulusundan çok uzak kaldı, hem de egemen sınıflara 

karşı mücadelesinde en gerekli müttefikine yabancı düştü. Sos-

yalist hareket tarihsel güçsüzlüğünü bir an önce aşmak çabası 

yerine kendi sağındaki güçlerden medet uman bir anlayışa daha 

çok sarıldı. İşçi sınıfının nicel ve nitel güçsüzlüğü onların Kema-

list Burjuvazinin, kuyruğuna takılmalarına meşruiyet kazandırdı. 

Azgın bir Türk milliyetçiliğinden başka bir şey olmayan Kemalizm, 

sosyalistlerin ulusal sorundaki görevlerini rafa kaldırmalarına yol 

açtı. Ezilen ulusun varlığını reddeden bir çizgiye sürüklenmekten 

kendisini koruyamayan sosyalist hareket, Kemalizm’in şoven 

şartlanmışlığıyla yanlış gelenekler oluşturdu.  

O, yıllar boyu proletarya enternasyonalizminin omuzlarına yük-

lediği "ezen ulus şovenizmine karşı mücadele" görevini, Kema-

lizm'in şartlanmışlığıyla reddetti. İşçi sınıfından "Kürt ulusunun 

ezilmesine ve sömürülmesine göz yummasını" isteyen egemen 

sınıfların bu haksız talebinin karşısına dikilip, işçi sınıfı arasında 

"Kürt ulusunun eşitliği ve özgürlüğü" fikrini propaganda etmesi 

gerekirken, ne yazık ki o, proletarya enternasyonalizminin bu er-

demli davranışını gösteremedi. Sosyalist hareket, "ulusların eşit-

liği ve özgürlüğü" temasını, somut pratik "Kürt ulusunun eşitliği ve 

özgürlüğü" temasına/propagandası seviyesine çıkartıp işleyeme-

di. 

Sosyalist hareket sınıf içerisinde etkin bir enternasyonalizm 

propagandası sürdürerek işçilerin onun aydınlık fikirleriyle eğitil-

mesini sağlayamadı. Bu nedenle işçiler, kendilerine benimsetil-
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mek istenen şovenist fikirler karşısında koruyucu silahlarından 

yoksun kaldılar. İşçiler, egemen sınıflara karşı verdikleri mücade-

lede, ezilen ulusun hareketiyle neden bir ittifak içerisinde olması 

gerektiğini yeterince anlayamadı. Egemen sınıflar, sınıf düşman-

larının kendisine karşı birleşmeleri ve dayanışmalarının önüne 

geçebilmede daha başarılı oldu. 

70'li yıllar boyunca var olan gelişme ulusal sorunun devrimci 

konulusu bakımından da bir ivme gösterdi. Sosyalist hareket bir 

bütün olmasa da Türk şovenizminin her türlü görüntüsüne karşı 

çıkmanın görev olduğunu daha bir anlamaya başladı. Sosyalistler 

arasında ulusların tam bir eşitliği ve özgürlüğünü Kürt ulusu için 

tam bir eşitlik ve özgürlük olarak anlamak gerektiğini kav-

rayanların sayısı arttı. Bunlar sorunun çözümünde kendilerine ait 

görevin, Türk şovenizmine karşı mücadeleden başladığını gördü-

ler. Kürt ulusunun ayrı devlet kurma hakkı dâhil bütün hakları için 

mücadele etmenin kaçınılmaz bir devrimci görev olduğunu anla-

dılar. Türk şovenizmine karşı mücadeleyi ve Kürt ulusunun ay-

rılma hakkı için mücadeleyi yükselttiler. 

Bir yandan Kürt ulusal hareketinin eylemini dayatması beri 

yandan sosyalist hareketin ulusal sorunu doğru bir halkadan ya-

kalayan parçasının şovenizme açtığı onurlu savaş, sosyalist ha-

reketin bütününde şovenizme karşı mücadele bilincini geliştirdi, 

anti-şovenist platform karakteristik bir özellik olarak ortaya çıktı. 

Ancak her şeye rağmen ezen ulus şovenizmine ve onun sol 

içerisindeki yansıması sosyal-şovenizme karşı mücadelesinde 

başarısı tam olmadı sosyalist hareketin. Ne Türk şovenizmine 

karşı mücadelesi, sorunun ulaştığı boyutta bir yeterlilik gösterdi 

ne de sosyal-şovenizme karşı mücadelesi onun tam bir yenilgisini 

sağladı. Ezen ulus şovenizmi işçi sınıfı içerisinde etkinliğini bütün 

yıpranmışlığına rağmen sürdürürken, sosyal-şovenizm uğradığı 

güçlü deşifrasyona rağmen sosyalist hareketi etkilemeye devam 
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etti. Öncelikle UKKTH ilkesinin somut olarak Kürt ulusal sorunun-

da ne anlama geldiği sosyalist hareketin geniş kesimleri için ürkü-

tücü olmayı sürdürdü. "Kürt ulusunun varlığı ve sorununa EVET, 

ama, bu sorunun içerdiği ayrılıp, bağımsız devlet kurma hakkına 

HAYIR." Sosyalist hareketin geniş kesimlerine egemen olan yak-

laşım biçimi olarak önde kaldı... 

1980 Eylül’ünde sosyalist hareketle birlikte yenilgiye uğrayan 

Kürt ulusal hareketi ve onun yansıttığı tarihsel sorun varlığını yine 

koruyor. Sosyalist hareketin bu sorun karşısında takınacağı tu-

tum, devrimci Marksizm’in sorunu koyusu ile sınanmaya devam 

edilecek. Yenilgi, ezen ve ezilen ulus komünistlerinin omuzlarına 

proletarya enternasyonalizminin yüklediği görevlerin yerine geti-

rememesinin nelere mal olduğunu bir kez daha gösterdi. Ezen 

ulus komünistlerinin görevlerini yeterince yerine getirememeleri 

ancak ezen ulus işçilerinin ezilen ulustaki sınıf kardeşleriyle da-

yanışmasını zorlaştırır. Bu da ancak ezen ulus işçilerinin egemen 

sınıflara karşı mücadelesinde güçsüz kalmasına yol açabilirdi. Bu 

güçsüzlük Eylül yenilgisinde uğranılan tahribatların ağır olmasına 

hizmet etti... 

Uğranılan yenilginin etkilerinden arınabilme uğraşının sürdü-

rüldüğü ve Kürt ulusu üzerindeki baskının, bütün dünyanın ilgisini 

ileri ölçüde çeken bir düzeyde seyrettiği ve sömürgeci oligarşinin 

seçme ordu birlikleri ile halen devam eden operasyonlar yapıldığı 

günlerde toplanan konferansımız; 

- Bulunduğu Ortadoğu bölgesinin başlıca sorunlarından olan 

Kürt ulusal sorunun aynı zamanda bir sömürge sorunu olduğunu;  

- Aralarında Kuzey Kürdistan'ın da bulunduğu parçalara, ira-

desinin dışında bölündüğünü;  

- Tarihsel olarak oluşan bu sorunun anlaşılması ve aşılması 

bakımından Türk komünistlerinin de gündeminde sürekli bulun-

ması gerektiğini;  
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- Ulusal sorun açısından Kürt komünistleriyle ezen parçalar-

daki komünistlerin görevlerinin farklılığını; 

- Ezen ulus komünistlerinin görevlerini ezen ulus şovenizmine 

en ileri bir karşı çıkışı zorunlu kıldığını; 

- "Kendi" ulusunun bir başka ulusu ezmesine göz yuman sos-

yaliste proleter sosyalist denilemeyeceğini; 

- İşçi sınıfının enternasyonal eğitiminde ihmalkâr davranan 

ezen ulus komünistlerinin, işçi sınıfını egemen sınıflara karşı si-

lahsızlandırdığını; 

- Kürt ulusal sorununun çözümünde önemli bir engel olarak 

yükselen Türk şovenizmine Türk komünistlerinin tarihsel olarak 

başarılı bir mücadele yükseltemediğini; 

- Azgın bir Türk milliyetçiliğinden başka bir şey olmayan Ke-

malizm’e karşı pratik ve entellektüel savaşımın yükseltilmesinin 

sosyalist hareketin gelişimi bakımından zorunluluğunu; 

bir kez daha tespit eder ve bu tespitler doğrultusunda Türk ve 

Kürt komünistlerinin birleşik örgütlenmesi olan örgütümüzün, 

ezen ulus işçileri arasında aşağıda sıralanan görevleri sistemli ve 

sürekli bir çabayla yerine getirmesini can alıcı bir önemde görür. 

1- Türkiye'de ezilen ve baskı allında tutulan bir ulusun varlığını 

ve bunun tarihsel olarak yarattığı sorunun çözümlenmesi gerekti-

ğini en kararlı biçimde ve sürekli propaganda etmek... 

2- Sorunun varlığını reddeden ve çözümü önünde aşılması zo-

runlu bir engel olan Türk şovenizminin her türlü görüntüsüne kar-

şı mücadeleyi, sorunun çözümünde temel bir önemde görmek ve 

buna karşı anlaşılır, etkin ve enerjik bir kavgayı öne çıkarmak. 

3- Ezen ulus şovenizminin sol içindeki yansısı olan sosyal-

şovenizmin daha da geniş bir deşifrasyona uğraması ve tecrit 

edilebilmesi için pratik ve entellektüel çabaları arttırmak... 
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4- Sosyal-şovenizmin her türlü etkisinden korunabilmek ve 

ulusal sorunda üstlenilen görevleri bir an dahi ihmal etmekten sa-

kınmak için safların her an uyanık ve duyarlı bulunmasını sağla-

mak... 

5- Sosyalist hareketi sürekli olumsuz etkilemiş Kemalizm’in 

gerçek yüzünü ve onun azgın milliyetçi niteliğini kararlı biçimde 

sergilemek... 

6- UKKTH ilkesinin Türkiye'deki somut ifadesinin Kürt ulusu-

nun kendi kaderini tayin hakkı olarak anlaşılması gerektiğini öne 

çıkarmak... 

7- Örgütsel alan dahil her alanda Kürt ulusu için tam hak eşit-

liğini işlemek... 

8- Kürt ulusunun eşitlik ve özgürlük savaşımında, Kürt işçileri-

nin öne geçmesi ve güçlenmesi için gereksinim duyduğu "ezen 

ulus saflarından yükselen ayrılma hakkı" doğrultusundaki propa-

gandayı en etkin biçimde yaymak... 

9- Bütün bunları gerçekleştirebilmek içinde sorunu, örgüt saf-

larında sürekli işlenen bir eğitim konusu haline getirerek kadroları 

duyarlı ve yetkin kılmak... 

10- Sorunu çeşitli bakımlardan işleyen toplantı ve tartışmalar 

yapmak... 

11- Yine sorunun değişik yanlarını öne çıkaran araştırma ve 

değerlendirmelerin yayın organlarımızda yayınlanmasını sağla-

mak, özel broşürler ve bildiriler çıkarmak... 

12- Bu broşürlerde, başta ulusal sorunun devrimci teorideki 

genel konulusu olmak üzere Kürt  ulusal  sorunun boyutları, Kür-

distan ve ulusa hareketin mücadele tarihi, Kürdistan devriminin 

niteliği, çeşitli sosyal şoven yaklaşımların eleştirilerine...vb. yer 

vermek. 
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TÜRKİYE'DE VE KUZEY KÜRDİSTAN'DA 

ZİNDANLARDA BULUNAN BÜTÜN YOLDAŞLARA !  

 

Sömürgeci-Oligarşinin, akıl almaz; bir sömürünün anayasal or-

tamını oluşturabilmek için generalleri aracılığıyla giriştiği 12 Eylül 

Askeri Darbesi'nden bu yana neredeyse beş yıl geçti. Türkiye'nin 

ve Kürdistan'ın ezilen, sömürülen insanları acımasız baskı koşul-

larına ve katmerleşen bir sömürünün dayanılmaz girdabına 

mahkûm edileli beş yıl oluyor. 

Lüks ve ihtişam içerisindeki yaşamlarını azgın bir sömürüden 

elde ettiği ve her geçen gün büyüyen kârlarıyla sürdüren egemen 

sınıflar alışageldikleri bu haksız, zorba ve eşitsiz yaşantıyı sürekli 

kılabilmek için; bundan beş yıl önce, Türkiye halklarına karşı al-

çakça bir savaş başlattı. Bütün zamanlarında sermaye gereksin-

mesini karşılayabilmenin güçlüklerini yaşamış olan Türkiye'nin 

egemen sınıfları bu gereksinmesini, işçi ve emekçilerin daha faz-

la sömürülmesinden başka bir yolla karşılayabilmenin yetkinliğine 

sahip değildi. 

Dünyanın zorlaşan iktisadi koşullarından hızla etkilenen ege-

men sınıflar Türkiye halklarına karşı böylesine haksız ve eşitsiz 

bir savaşı başlatmak zorundaydı. Çünkü,197^-80 döneminin Tür-

kiye'si sınıfsal ve ulusal bir başkaldırısın güçlü bir hazırlığı içeri-

sindeydi. Sömürgeci-Oligarşinin sınırları on yılın başlarında çizi-

len siyasal, hukuksal düzeni ülkedeki sınıfsal ve ulusal kıpırda-

nışları engelleyemediği gibi, bu kıpırdanışların bir başkaldırışa 

dönüşme eğilimi gün geçtikçe artıyordu.  

Türkiye'de kitleler giderek genişleyen bir düzeyde politize olur-

ken sömürgesi Kürdistan'da sessizliğe gömülmüş bir ulusun güç-

lü uyanışı bu politizasyona anlamlı ve çarpıcı bir boyut kazandırı-

yordu. Egemen sınıfların can düşmanı sosyalizm büyük bir hızla 
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gelişiyor ve güçleniyordu. Henüz sınıf hareketi ile bütünüyle çakı-

şamamış olsa da, bu yolda ileri çabaları yansıtan sosyalist hare-

ketin toplumsal etkinliğini arttırması, içerisinde bulunduğu iktisadi 

koşullar bakımından ülke çalışanlarına daha çok yüklenmesi ge-

reken egemen sınıfların kabul edebileceği bir durum değildi. 

Sonra, Kürt ulusal hare-ketindeki gelişmeler ve sosyalist hareke-

tin tarihinde ilk kez, Kürt ulusal hareketiyle yakın bir ilişki gerçek-

leştirme çabası egemen sınıflar için çok ürkütücüydü. Sömürgeci-

Oligarşinin başlıca ülke çalışanlarının alın terlerini daha rahat ve 

daha çok sömürebilmekti. Fakat siyasal yapı, sosyalist hareketin 

ve Kürt ulusal hareketinin girişimini durdurabilecek yetkinlikte 

değildi. Oligarşi'nin mevcut siyasal, hukuksal düzeniyle, şimdi 

daha çok muhtaç olduğu çalışanların alın terlerine daha çok yük-

lenme arzusu çelişiyordu. 

Sömürgeci-Oligarşi giriştiği haksız ve eşitsiz savaşta ilk saldı-

rılarını yöneltmesi gerektiği hedeflerin bilincindeydi. Türkiye Halk-

larının Devrimci Siyasal Örgütleri bu savaşta kaçınılmaz boy he-

defiydi. Henüz gelişmekte olan ve yeterince güçlü kadroları bu-

lunmayan devrimci siyasal örgütleri kitle bağlarından yalıtabil-

mek, bütünüyle etkisizleştirebilmek ve kadrolarını imha etmek için 

egemen sınıflar, devrimci örgütlere azgınca saldırdılar. Sayısal 

ve niteliksel bakımdan henüz yeterli bir olgunluğa ulaşamamış 

örgütler, her iki ülkede, üç binden fazla şehit verdiler. Binlerce 

gelişmekte olan kadro iğrenç ve insanlık dışı işkencelerden geçi-

rilerek tutuklandı. Yüzlercesi işkence tezgâhlarında can verdi. 

Kapitalist dünya ekonomisinin bunalımından aşırı ölçüde etkile-

nen ve geleneksel güçsüzlüğü içerisinde demokrasi, hak ve öz-

gürlük kavramlarının her zaman karşısında bulunan Türkiye'nin 

egemen sınıfları, başlattıkları bu savaşta önemli başarılar elde 

etti. Azgın terör ve pasifikasyon ortamında toplumun ileri ölçüde 

depolitize edilirken, kitle bağlarından yalıtılmış devrimci örgütler 

önemli ölçüde dağıtılıp ve etkisizleştirildi.  
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Oligarşi'nin karanlık zindanları tarihindeki en hareketli günlerini 

bu dönemde yaşadı. Oligarşi bu kez geçmişten de ders çıkarta-

rak uzun süreli bir perspektif içerisinde sürdürdü bu savaşımı. Tı-

ka basa doldurulan zindanlar sadece kabarık sayıdaki devrimci 

militanın mücadeleden yalıtıldığı karanlık bir mekân olmaktan çı-

kartıldı, binlerce devrimci militanın gelecekteki muhtemel etkileri-

nin köreltildiği ya da köreltilmeye çalışıldığı alan haline dönüştü-

rüldü.  

Oligarşi, bütün dünyadan yükselen demokratik sese kulağını 

tıkayarak akıl almaz aymazlıkla binlerce militan üzerinde baskı ve 

işkencesini zindanlarda sürdürmeye devam etti. Yüzden fazla 

öncü militan en ağır işkencelerden sonra zindanlarda katledilirken 

binlercesi "Atatürkçü eğitim" koca yalanıyla "eğitilmeye" tabi tu-

tuldu. Toplu katliamlara girişmekten bile çekinmedi oligarşi. Bir 

kezinde Diyarbakır'da 35 Kürdistanlı devrimci öncü imha edildi. 

Sömürgeci-Oligarşi karanlık zindanlarında tarihin bütün dö-

nemlerinde eşine az rastlanan eşitsizlikte ve alçaklıktaki saldırı-

sını, ara vermeden günümüze dek sürdürdü. Zindanlar acımasız 

ve sürekli baskının alanı oldu. Fakat son derece eşitsiz koşullar-

da sürdürülen baskı ve tek yanlı propaganda, zindanlarda, sınıf 

mücadelesinin anlamlı bir boyutta sürmesini engelleyemedi. 

Demir parmaklıklar ardına atılmış, sürekli baskıya ve bıkkınlık 

veren bir tekrar içinde sürdürülen tek yanlı propagandaya maruz 

bırakılan devrimci militanlar mücadeleden asla vazgeçmediler. 

Hızlı bir yenilginin, baskı ve tek yanlı propagandanda savaşının 

ideolojik ve moral etkileri etkin biçimde kendisini gösterirken ko-

münizm davasına bağlılığın ve direnişin en yüce örnekleri de ye-

nilmezliğin simgesi alarak yükseldi. Yılgınlığın, umutsuzluğun ve 

davaya ihanetin kol gezdiği cezaevi koşullarında komünizm da-

vasına bağlılığın ve direnişin unutulmaz ve etkin örnekleri yaşan-

dı. 
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Komünizm davasına inanmışların bu erdemli davranışı, yenil-

miş, önemli ölçüde dağıtılmış ve etkisizleştirilmiş sosyalist hare-

ketin geride kalan bütün unsurları ve sosyalizme sempatilerini 

esirgemeyen geniş kesimler üzerinde moral etkiler yarattı. Örgüt-

sel faaliyetlerin sürdürülmesinde "dışarıdaki" militanlara anlamlı 

katkıları oldu. 

Yaklaşık beş yıldan bu yana eşi görülmedik bir baskı ortamın-

da varlığını ve sürekliliğini koruma çabasındaki örgütümüz, bu 

çabalarının, yaşamını ve mücadelesini karanlık zindanlarda sür-

düren devrimciler açısından ne anlama geldiğinin bilincindedir. 

Sınıfsal - ulusal mücadelenin örgütlü bir ses vermesinin "içeride" 

yaşayanlar açısından ne büyük önem gösterdiği bilinmez değildir. 

Zindanlardaki yoldaşların başlıca özlemi Türkiye'de ve Kürdis-

tan'da sınıfsal-ulusal mücadelenin yükselmesi, örgütlü ve başarılı 

ilerleyişidir. "Dışarıda" da bütün yoldaşların başlıca amacı budur. 

"İçerideki" yoldaşlarımızla dayanışmanın ve bütünleşmenin tek 

yolunun da bu doğrultuda başarılı ve sürekli bir ilerleyiş olduğu 

bilinmektedir. 

Örgütümüz, "içerideki" bütün devrimci militanları Türkiye Sos-

yalist Hareketi'nin ve Kürdistan Ulusal Hareketi'nin anlamlı parça-

ları olarak kabul etmekte ve bu parçayla en sıkı bir dayanışma ve 

bütünleşmeye özel önem verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu 

bakımdan, zorlu koşullarda toplanan ve örgütlü bir ilerleyişin sim-

gesi olarak yükselen İstanbul İl Konferans'ı, Türkiye'de ve Kürdis-

tan'da zindanlarda komünizmin yüce bayrağını onurla dalgalandı-

ran bütün devrimci militanların mücadelesini içtenlikle kucaklar ve 

"dışarda" örgütlü çalışmalarımıza güç katan mücadelesinde onla-

ra başarılar diler. 
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İKTİSADİ VE SİYASİ DURUMUN ÖNE ÇIKARDIKLARI 

İleriye giden tarihsel süreç, adına "Batı bloku" denilen dünya 

kapitalist ülkeler topluluğunun derin bir bunalım içerisinde bulun-

duğunu bütün açıklığıyla gösteriyor. Liderliğini ABD'nin yaptığı 

kapitalist ülkeler, II. Paylaşım Savaşı sonrasında 60'lı yılların so-

nuna dek süren "mutlu günlerini" geride bırakalı neredeyse 15 yıl 

oluyor.  

Daha savaşın son günlerinde, dünya ekonomisinin savaş son-

rasında nasıl düzenlenmesi gerektiğini, ABD'nin dünya çapında 

hegemonyasını da resmileştirerek Bretton Woode Konferansı'nda 

saptayan kapitalist ülkelerde, dinamosu Amerikan ekonomisi olan 

bir canlanma hemen savaş sonrasında ortaya çıkıyor ve kapitalist 

dünya ekonomisi tarihinin en büyük refahını, savaşı izleyen 20 yıl 

içerisinde yaşıyordu. Kapitalist ülkeler açısından son derece par-

lak geçen bu tarihsel dönemin ardından, ekonomik canlanma ye-

rini yeni bir duruma bırakıyor ve 1973 petrol krizini hemen izleyen 

dönemde kapitalist ekonominin geleneksel hastalığını bütün açık-

lığı ile bir kez daha nüks ettiği görülüyordu: EKONOMİDE 

DURGUNLUK. Kapitalist ekonominin bu kaçınılmaz derdi, tüm 

kapitalist ülkeleri kucaklıyor ve etkiliyordu. Ülkelerin ödemeler 

dengesi bozuluyor, üretimde maliyet oranları yükseliyor, yatırım-

lar duruyordu. İstihdam hacminde daralma görülüyor, fabrikalar 

kapanıyor, işsizler ordusu bir çığ gibi büyüyordu. 

Kapitalist ülkeler topluluğu sürüklendiği bu bunalımdan, lider-

leri ABD'nin bütün manevralarına rağmen ayrılamıyor. Alınan tüm 

tedbirler, bunalımın çok yönlü etkilerinden onları koruyamadığı 

gibi, bunalımın derinleşmesini de engelleyemiyor. Genel olarak 

yaşanmakta olan bunalım tek tek her ülkede farklı ağırlık taşıdığı 

gibi, sanayileşmiş zengin ülkelerde ve geri bıraktırılmış (ki, geri 

kalmış ülkeler, az gelişmiş gelişmekle olan ülkeler olarak bilinir-

ler) ülkelerde farklı ağırlık taşıyor. Bunalımın yükünü kendi sırtın-
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dan, geri bıraktırılmış ülkelerin sırtına aklarına kolaylığına sahip 

olan sanayileşmiş ülkeler, başta liderleri ABD olmak üzere bu yo-

lu tercih ediyor. 

Bu ülkeler, bir yandan akıl almaz ölçüde borçlandırılırken, bir 

yandan da "uzantı sanayiler" geliştirilerek sözde kalkınma süreci-

ne sokuluyorlar. Sanayileşmelerine katkıda bulunma adına enjek-

te edilen iktisat politikalarıyla, uluslararası sermaye ile ilişkilerin 

güçlendirilmesi teşvik edilerek, geri bıraktırılmışlar uluslararası 

yeni iş bölümü çerçevesinde dünya pazarına sokuluyorlar. Üre-

tim, ulaşım ve iletişim teknolojisinde var olan devasa gelişmeler, 

"ürünü ve üretim sürecini bölmeye ve parçalamaya" olanak verir-

ken, bu durum, üretimin geri bıraktırılmış ülkelere kaydırılmasına 

kolaylık sağlıyor. Bu yolla, anılan ülkelerin muazzam ucuz iş gü-

cü potansiyelleri harekete geçirilerek son derece düşük maliyetli 

bir üretim süreci oluşturuluyor ve uluslararası sermaye gurupları 

inanılmaz karlar elde ediyor. Süregelen bu eşitsiz ilişkiden geri 

bıraktırılmış ülkelerin elde ettikleri ise, sosyal ve siyasal tüm so-

nuçlarıyla bozuk ve istikrarsız bir ekonomik yapı, sürekli borç-

lanma, talan ve tahrip edilen ülke zenginlikleri ve bir avuç tekelci 

dışında geniş yığınların derin yoksulluğu oluyor. 

İktisadi ve siyasi bütün veriler, bunalımın kapitalist metropol-

lerdeki etkisinin sanıldığından da büyük olduğunu gösteriyor. 

Promonopolist (tekellerin çıkarlarını düşünen) politikanın egemen 

olduğu ekonomik yapılanmalar, tekeller dışında kalan bütün sınıf 

ve katmanların aleyhine bir süreç oluşturuyor. Bir avuç tekelci ile 

toplumun diğer bütün kesimleri arasında şimdi daha da derin bir 

uçurum var. Çok büyük rakamlara ulaşan işsizler ordusu, kapa-

nan fabrikaların işsiz kalan proleterlerinin katılımıyla "tehlikeli" bi-

çimde büyüyor. Karşı durulmaz bir artma gösteren işsizlik başat 

bir sorun, kapitalist ülkelerde... Öne çıkan militarizm ve silahlan-

ma giderleri, ulusal bütçelerin en önemli bölümünü yutuyor. Son 



                KONFERANS VE KONGRELER            91 

 

 

10 yıldan bu yana en sakin bilinenler dahil tüm kapitalist ülkeler 

daha iyi yaşam koşulları için ileriye atılan işçilerin eylemlerini ya-

şadı. İsveç, İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere tüm ka-

pitalist ülkeler grevler ve direnişlerle çalkalandı durdu. Kapitalist 

metropollerin uluslararası ilişkilerinde de, daha saldırgan ve mü-

dahaleci karakteri önde olan bir politikanın egemen olduğu görü-

lüyor. Bunalım, Kapitalistleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın 

geri bıraktırılmış ülkelerine doğrudan müdahaleye daha çok zor-

luyor. 

Kapitalist dünya ekonomisinin 1973-74’den bu yana içine sü-

rüklendiği ve aşmayı henüz beceremediği bunalımın çok yönlü 

etkileri, geri bıraktırılmış ülkeler üzerinde her alanda şiddetle 

yansıyor. Ancak, bunalımın politik ve diğer etkileri, özellikle geri 

bıraktırılmış ülkelerin belirli bir bölümünde çok derin sarsıntılara 

yol açtı. Ekonomik yapılanmaları bakımından metropol ekono-

mileriyle bağlantıları göreli olarak daha gelişkin olan bir çok geri 

bıraktırılmış ülkede, diğerlerine oranla bunalımın daha ağır so-

nuçlarıyla karşılaşıldı. Ekonomileri büyük ölçüde metropollerin 

uzantısı haline dönüştürülmüş olan bu ülkelerde, bunalımın daha 

ağır dertler ürettiği görülüyor; ekonomik ve politik düzeyde birbiri-

ne büyük benzerlik gösteren gelişmeler izleniyor. Bu ülkelerin, 

ekonomide geleneksel ilişki biçimlerinden hızla sıyrılma dünya 

pazarı ile entegre olabilecek yeni ilişkiler içine girme istekleri ka-

rakteristik bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Her ülkede yaşanan 

süreçler ayrı ayrı gözlendiğinde göze çarpan ekonomik düzenle-

melerin ve hedeflerinin dünya pazarı ile entegre olmak olduğu ko-

layca görülebilir. Yine sermayeleri kıt olan bu ülkelerde sermaye 

biriktirebilmek için izlenen yolda değişikliğe yönelmek öne çıkan 

bir başka özellik oluyor. Döviz korumayı öne alan (ithal ikameci-

liğine dayanan yol) politikalar yerini döviz kazanmayı öne alan 

(ihracata dayanan yol) politikalara bırakıyor. Bunun için zaten 
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yoksul olan geniş yığınların satın alma güçleri daha bir düşürüle-

rek, tüketim talebi iyice kısıtlanıyor ve ülkenin geleneksel ihraç 

malları yok pahasına dışarıya satılıyor. Bir avuç tekelci akıl almaz 

kârlar edinip, gücüne güç katarken, işçilere ve tüm çalışanlara 

"kemerleri sıkma" öneriliyor. Son 15 yılda anılan ülkelerde iş gü-

cü muazzam ucuzladı; yedek işçi ordusu devasa büyüme kaydet-

ti. Gelir dağılımında eşitsizliğin yükselen ivmesi ürkütücü bir nite-

lik kazanırken, ödemeler dengesinde açık daha da büyüdü. 

Toplumun uysallaştırılmasına ve denetimin sıklaştırılmasına 

olanak veren siyasal, hukuksal... düzenlemeler yapılmaksızın, 

tekelciler dışında kalan hemen tüm kesimlerin, aleyhine sonuçlar 

ihtiva eden bu sürece boyun eğmeleri beklenemezdi. Bu yüzden, 

son 15 yıldır öne çıkarılan iktisadi politikalar kendilerine uygun bir 

zeminle ancak tasarlanabilirdi. Baskıcı ve daha sıkı denetimci 

Askeri diktatörlükler bunun için, geri bıraktırılmış birçok ülkede bu 

dönemde siyasal yönetim biçimi olarak öne çıktı. Kapitalist dünya 

ekonomisinin içine düştüğü bunalımın yükünün geri bıraktırılmış 

ülkelere paylaştırılmasına olanak veren iktisadi politikaların uygu-

lanması bakımından gerekli olan politik zemini oluşturmak için, 

birçok ülkede, sanki aynı filmin değişik bir kopyasıymışçasına si-

lahlı kuvvetler, hem de aynı gerekçeleri yineleyerek, siyasal erk'e 

el koydu. Askerler, ülkelerinin "birlik, beraberlik ve bölünmezliğini" 

güvence altına almak, "kökü dışarda zararlı ideolojilerle" mücade-

le etmek ve "milli değerlere" sahip olma adına siyasi iktidarları 

gasp edip, baskıcı karakteri önde olan yönetimler oluşturdu. Ger-

çekte, ya sanılan süreçle, sanayileşememiş ülkelerin ekonomik 

yapılanmalarına kazandırılmak istenen yeni biçimlenmelere uy-

gun politik zemini hazırlamaktan başka bir şey değildi, Askerlerin 

yaptığı, tek tek her ülkede girişilen ve belirli bir bütünlük içinde 

sürdürülen düzenlemeler, bu görevin şaşırtıcı bir benzerlik içinde 

yerine getirilmesiydi. Hemen her ülkede Askerlerin iktidara el 
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koymasını izleyen dönemde: daha sert ve daha sıkı denetimci 

devlet yapısı, sansür ve oto-sansürün susturduğu basın, disipline 

edilmiş işçi hareketi, yasaklanan toplantı, gösteri ve grev, yeni 

yapıyla uyuşmayan her türlü örgütlenmeye yasak. Askeriyenin 

görece artan önemi... toplumsal yaşantının yeni biçimlenmesi 

olarak ortaya çıkıyordu. 

Kapitalizmin yaşadığı ve 1929 bunalımıyla kıyaslanabilir nite-

likte olduğu yaygın bir kanı olan bunalım, bir yandan sanayileş-

miş zengin ülkelerle geri bıraktırılmış ülkeler arasında var olan 

açığın daha da büyümesine yol açarken, bir yandan da bütün ül-

kelerin çok küçük bir azınlığı ile, büyük çoğunluğu arasında kapa-

tılması olanaksız açıklar oluşturuyor. Kapitalist metropollerde bir 

yandan işçilerin ve tüm çalışanların yaşam koşulları bozulurken, 

bir yandan da yoksullaşan daha geniş kesimler proleterleşme sü-

recine giriyor. 

Geri bıraktırılmış ülkelerin toplumsal örgüsünde hızlı bir çö-

zülme gözleniyor ve proleter nüfus büyük artış gösteriyor. Bütün 

ülkelerde tekelci kesimler, başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun 

tüm kesimleri üzerinde sömürü ve baskılarını misli görülmemiş 

boyutlara yükseltirken, zengin gelişmiş ülkeler de geri bı-

raktırılmış ülkeler üzerindeki sömürü ve baskılarını talan ve açık 

saldırı [ - burada bir satır okunamıyor –Hazırlayanların notu- ] 

sermaye arasında var olan çelişkinin dünya çapında daha 

yaygın ve daha keskin olduğunu kanıtlarken; hem ezilen halkların 

emperyalizmle olan çelişkisinin daha da artmış olduğunu; dünya 

proleter güçlerinin şimdi daha kalabalıklaştığını; ve bu güçlerin 

sürdürdüğü mücadelenin bastırılması ve onun kahredici sonuçla-

rından korunabilmesi için kapitalistlerin, ideolojik ve politik saldırı-

larını daha da arttırmalarının kaçınılmazlığını sergiliyor... 

II 
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Son 35 yıl Türkiye'si her bakımdan büyük değişmelerin göz-

lendiği bir ülke oldu. Kapitalist dünya ekonomisinin savaş sonrası 

atılımına bağlı olarak ülke ekonomisinde hızlı bir değişme ve ge-

lişme görüldü. Ülkenin sınıf ilişki ve çelişkilerinde görülen farklı-

laşmalar, toplumsal yaşantının yenilenmesine yol açtı. Aynen di-

ğer kapitalist ülkelerde olduğu gibi, geri bıraktırılmış Türkiye'de 

de 60'lı yıllar ekonominin en başarılı gelişme yılları oldu. Cumhu-

riyet tarihinde ekonomide en hızlı büyüme bu dönemde gerçek-

leştirildi. Hızlı büyümeye bağlı olarak ülkede yatırımlar arttı, istih-

dam hacminde genişleme elde edildi. Gene Türk burjuvazisi sa-

nayileşme yolunda oldukça ileri bir mesafe kat ederken omuzla-

rında yükseldiği proletarya da niceliksel bir artış gösterdi. Çok kı-

sa bir sürede göreli olarak sermaye birikimini arttıran bir kesim 

sanayici, ülke ekonomisine ve siyasal-toplumsal yaşantıya ağırlı-

ğını koydu. 

Ancak, Türk burjuvazisi için, dünya ekonomisindeki gelişme-

lere bağlı olarak, gelişimini aynı hızla sürdürmesi olanaklı değil-

di. Sanayiciler 70’li yıllar boyunca geride bıraktıkları mutlu yılların 

özlemini hep duydu. 

Aynı hızla bir büyüme ve birikim için ülke çalışanlarının üzeri-

ne yükseldi durdu. Bozulan kapitalist dünya ekonomisinin, geliş-

mek ve büyümek isteyen Türk sanayicilerini köşeye sıkıştırması 

kaçınılmazdı. 

Bu arada,1960 sonrası nisbi demokratik ortamın elverişliliği 

içerisinde ülkenin devrimci demokratik güçleri de bir gelişme gös-

teriyor, çoğalan işçi sınıfı kendisini güçlendiriyordu. 70’li yıllara 

gelindiğinde sermayecilerin can düşmanı sosyalizm yaygın bir ilgi 

oluşturmuş, işçiler sendikal örgütlenmelerinde bir ileri adım at-

mışlardı. Bir yandan, sanayicilerin bozulan dünya ekonomisinin 

sonuçlarına rağmen aynı hızla büyüme ve gelişme olgusu, bir 

yandan da sosyalizmin göreli yaygınlığı ve işçi sınıfının asgari 
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örgütlülüğü, ülkede sınıf çatışmalarının şiddetlenmesinden başka 

bir şeye neden olamazdı.70'yıllar,çeşitli biçimlerde süren bu ça-

tışmaların geliştiği yıllar oldu... 

Sosyalist hareket de anılan yıllarda tarihindeki en büyük atılı-

mını gerçekleştirdi. Önce hemen 70'li yılların başında geleneksel 

konumlanışını mahkûm ederek ayağa kalktı, sonra 70'li yılların 

sonuna kadar süren hızlı yaygınlaşma dönemini yaşadı. Ancak, 

on yılın başında tanık olunan bu ayağa kalkış çok sarsıcıydı ve 

siyasal-toplumsal yaşantıda önemli sonuçları görüldü. Sanayi-

leşme yolunda zorlukla ilerleyen Genç Türk burjuvazisi için bu 

sonuçlar ürkütücüydü. Hareketin bütün zaaf ve güçsüzlüğüne 

rağmen yarattığı sonuçlar gerili siyasal, hukuksal yapıyla sanayi-

leşme çabalarının başarıya ulaşamayacağını Genç Türk burjuva-

zisine gösterdi. Ancak, alınan tüm siyasal tedbirler, sosyalist ha-

reketin 1974’ten sonra daha da büyük bir hızla gelişmesi ve güç-

lenmesini engelleyemedi. Henüz sınıf hareketiyle bütünüyle ça-

kışmamış olsa da, bu yolda ileri çabaları yansıtan sosyalist ha-

reketin bu gelişimi ve toplumsal etkinliğini giderek artırması, bü-

yümek ve gelişmek için ülke çalışanlarına ilaha çok yüklenmesi 

gereken sanayi-ı ilerin kabul edebileceği bir şey değildi. 

Hele aynı yıllarda, Kürt ulusal hareketinde görülen gelişmeler 

ve ilk kez sosyalist hareketin Kürt ulusal hareketiyle yakın ilişki 

gerçekleştirme çabası çok ürkütücüydü. Sanayileşebilme arzusu-

nun önünde zaten birçok zorluk olan Türk burjuvazisinin hızlı bü-

yümesinde en rahat sömürü olanaklarına sahip olduğu Kürdis-

tan'dan vazgeçebilmesi olanaklı değildi. Bunu hedefleyen her şe-

ye, herkese en ileri bir düşmanlık onun için zorunluydu. Kürdis-

tan'sız bir Türkiye, Türk burjuvazisinin tarihsel özlemlerinin daha 

bir elde edilemezliğinin göstergesiydi. 
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Bu bakımdan Türk burjuvazisi verili siyasal-hukuksal yapının 

sınıfsal ve ulusal kıpırdanışları engelleyememesine hep tepkili 

oldu. Dünyanın şimdi daha da zorlaşan koşullarında ekonomik 

büyüme ve gelişmesini sağlayabilmek için, elverişli anayasal or-

tamlar arayışı hep canlı kaldı. Onun tek istediği, şimdi daha bir 

zorunlu kaldığı ülke çalışanlarının alın terlerini daha rahat sömü-

rebil-me olanaklarıydı. Oysa siyasal yapı, ne sosyalist hareketin 

ve işçi hareketinin, ne de Kürt ulusal hareketinin gelişimini durdu-

rabilecek yetkinlikte değildi. Bu gelişimle burjuvazinin büyümek 

ve gelişmek için daha çok sömürü arzusu bağdaşmıyordu. 

Dünya kapitalist ekonomisini cenderesine alan bunalım, Türk 

ekonomisini de hemen çepeçevre kuşattı. Boyundan büyük öz-

lemlerin sahibi olan burjuvazinin bu kuşatmanın sonuçlarına kat-

lanmaya tahammülü yoktu. Ekonomide durgunluğun öne çıktığı 

yatırımların durduğu, düşük kapasiteyle gerçekleştirilen üretimin 

neredeyse durma noktasına geldiği, dövizin pahalandığı, enflas-

yonun var olduğu koşullarda siyasal hak ve özgürlükler, işçi hak-

ları, toplu sözleşme... gibi hiçbir zaman benimsemediği kavramla-

ra katlanamazdı burjuvazi. Ekonomik ve siyasal olarak çok daha 

gelişkin kapitalist ülkelerde dahi var olan bunalımın etkilerinden 

korunmak için işçilerin ve tüm çalışanların haklarını kısıtlama yo-

luna gidilip, buna uygun siyasal, hukuksal düzenlemeler yapılır-

ken, sermayesi kıt ve demokratik geleneklerden yoksun Türk bur-

juvazisinin bu kavramların içerdiği haklara tahammülü olması 

beklenemezdi. 

Süreç, geri bıraktırılmış birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de 

de bilinen istikamette gelişti. Sömürgeci-Oligarşi'ye yıllardır ara-

yıp durduğu siyasal ortamı, eli kanlı generalleri sundu. Dünyanın 

birçok köşesinde daha önce oynanan oyun bu kez Türkiye'de 

sahnelendi. Askerler önce "milletin birlik ve beraberliğini ve vata-

nın bölünmezliğini sağlamak, yabancı ideolojilerle mücadele et-
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mek, anarşi ve terörü bastırmak" gerekçeleriyle iktidara el koydu-

lar, sonra da azgın bir baskı ve terör ortamı oluşturarak Sömür-

geci-Oligarşi'ye son derece elverişli sömürü olanakları yarattılar. 

Türkiye 'de sosyalist hareket ve işçi hareketi bastırılır ve da-

ğıtılırken, Kürt ulusal hareketi de önemli bir darbe yedi ve ulusal 

devrimci örgütler büyük ölçüde dağıtıldı. Sömürgeci-Oligarşi ise 

silahlı kuvvetler aracılığıyla akıl almaz bir sömürü ve talan zemi-

ninin anayasal çerçevesini oluşturdu. Arkasından yeni bir eko-

nomik ve siyasal yapı ve onlarla bir bütünlük sağlayan yeni bir 

ideoloji yükseldi. Ekonomide dünya pazarıyla entegre olabile-

cek yeni düzenlemeler, ihracatın ele alınıp ithal ikameci model-

den vazgeçme görülürken, siyasal düzeyde depolitizasyon (si-

yasetten arındırma) toplumsal yaşantının yeni biçimlenmesi ola-

rak görüldü. Ekonomik ve siyasal düzeyde görülen bu düzenle-

meler ise Türk milliyetçiliğinin paslanmaz yüzü Atatürkçülük ideo-

lojisiyle örtüldü.  

Gerçekte dünya kapitalist ekonomisi büyük bir bunalım yaşı-

yor, bunu ister metropol ekonomilerinde olsun ister geri bıraktı-

rılmış ülke ekonomilerinde olsun, çok yönlü sonuçları biliniyordu. 

Türkiye'de ve bazı bakımlardan kendisiyle büyük benzerlik göste-

ren geri bıraktırılmış bir çok ülkede olup bitenler, derinleşen bir 

bunalımla boğuşan kapitalist ekonominin dünya çapındaki sorun-

larının "politik dışa vurumları" ndan başka bir şey değildi... 

Tüm kapitalist Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de varlıklı sınıf-

ların işçi ve emekçi kitleler üzerindeki baskı ve sömürülerinin mu-

azzam bir artış kaydettiği, bozulan yaşam koşullarının iyileştiril-

mesi için giriştiği mücadelesi Asker postallarıyla bastırılmak iste-

nen işçi ve emekçilerin, her türlü siyasal hak ve özgürlüklerinin 

kısıtlandığı ve devrimci siyasal örgütlerin uğradıkları yenilginin 

etkilerinden arınma uğraşılarını artırdıkları bir dönemde toplanan 

Konferansımız;  
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- Mevcut iktisadi ve siyasi durumun anti-Emperyalist olduğu 

kadar, siyasal demokrasi doğrultusunda bir mücadelenin de mut-

lak artırılmasını zorunlu kılan unsurlar içerdiğini, 

- Son 15 yıldır uygulanmak istenen iktisadi politikalar için ge-

reksinim duyulan politik ortamların, işçi ve emekçi yığınlar üze-

rinde amansız baskı koşulları anlamına geldiğini; 

- Söz konusu politik ortamların, işçi ve emekçilerin yaşam ko-

şullarına başkaldırma olanaklarını daha bir daralttığını, ancak, yi-

ne aynı politik ortamların siyasal gerçeklerin anlaşılmasına kolay-

lık sağlayan zengin malzemeler sunduğunu tespit eder. 

Konferansımız, yaptığı bu tespitler ışığında bütün militanların 

büyük bir enerji ile üstesinden gelmek zorunda oldukları görevleri 

şöyle saptar:  

1- Yaşam koşulları her geçen gün daha bir bozulan işçilere 

bunların nedenlerini göstermek ve onlar arasında anti-kapitalist 

ve anti-emperyalist propagandaya hız vermek... 

2- Giderek daha bir saldırganlaşan emperyalizmin geri bıraktı-

rılmış ülkeler üzerindeki iktisadi ve siyasi baskılarına, saldırılarına 

karşı çıkarak, işçilere bütün bunların nedenlerini anlaşılır bir bi-

çimde anlatmak…  

3- Başta işçi sınıfı olmak üzere halkın tüm katmanları içinde 

demokrasi mücadelesini yükseltmek... 

4- Siyasal faaliyet olanaklarının gösterdiği daralmaya karşın, 

hem siyasal faaliyet zorunluluğu artmakta, hem de bu faaliyetler 

için gerekli malzemeler genişleme göstermektedir. Bunun için; 

siyasi gerçekleri açıklama çalışmalarına hız vermek ve bu ger-

çekler etrafında her gün daha çok işçiyi örgütlemek... 
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5- İçerisinde bulunduğumuz dönemin bizlere sunduğu toplam-

sal gelişme belirtileri, sosyalistlerin kısa zamanda karşısına diki-

lebilecek görevleri işaret etmektedir. Ancak, bu tür görevlerin al-

tından kalkabilmek için yeterli politik ve örgütsel hazırlığı tamam-

layamamış olduğumuz gerçeğinden hareketle, en kısa zamanda, 

örgütsel-politik yetkinliğimizi, niteliğimizi yeterli kılabilmek için en 

ileri bir çabayla çalışmak... 
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KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE İŞÇİ HAKLARI 

ADINA MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR.  

 

Kadını erkekle eşit bir statüye getirmek sosyalist düşüncenin 

en özgün amaçlarındandır. Düşün tarihinin bu en gelişmiş doktri-

ni, kadınların cinsiyetlerinden dolayı ezilen bir cins olmaktan kur-

tarılmasını ve insanlığın diğer cinsiyle eşit bir statüye kavuşması-

nı ister. Bunu isterken, tarihsel olarak kadınların aleyhine oluş-

muş eşitsiz bir statükonun varlığını saptamış olmakla kalmaz, bu 

eşitsiz statükonun tarihsel oluşum nedenlerini araştırarak eşitsiz-

liğin kökenlerini ve nasıl giderilebileceğinin yollarını sergiler. Bu 

yanı onu, kendisinden önce var olan diğer eşitlikçi akımlardan 

ayırır. Toplumsal ilişkiler katında kadının aşağılanan, küçümse-

nen ve "ikinci sınıflanan" olarak ele alınan varlığı sosyalist dü-

şüncenin "tarihsel haksızlık" olarak algıladığı bir durumdur. Bu 

haksızlığın giderilmesi ve cinsler arasında ayrımın ortadan kaldı-

rılması uğruna mücadele onun bu konudaki eylemliliğini yansıtır. 

Sosyalist düşünce, bu ayrımın ortadan kaldırılması yani kadı-

nın erkekle eşit bir statüye kavuşturulmasının güçlüklerini yadsı-

maz. Çünkü insanlığın bu büyük ve önemli sorununun tarihsel 

olarak şekillendiğini, sınıflı toplumlar tarihinin bütün zamanlarında 

egemen olan ideoloji ve politikaların sadece erkeğin değil, kadı-

nın da zihninde yerleşik yargı ve alışkanlıklara yol açtığını görür. 

Bu yargı ve alışkanlıklar o denli güçlü ve yerleşiktir ki, insanlığın 

başka hiç bir sorununun çözümünde görülebileceklere benzeme-

yen güçlükler taşır. Üretim araçlarının toplumsal çoğunluğun ak-

sine küçük bir azınlık tarafından denetlenmesi Cadının cins ola-

rak, "aşağı iteklenmesi"nin kaynaklarındandır. Bu durum sona 

erdirilip, denetim çoğunluğun eline geçtiğinde, kadın sorununun 

çözümünde ancak önemli bir mesafe katedilmiş olur. Yani üretim 
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araçlarının denetiminin çoğunluk tarafından ele geçirilmesi kendi-

liğinden kadın sorununu çözmeye yetenekli değildir. 

Sınıflı toplumlarda görülen tüm ideoloji ve politikalar kadını 

aşağılayan, onu küçümseyip "kocaya çocuğa ve eve" bağımlı kı-

lan bir temayı hep önde tutar. Kadının yetenekleri dahi tartışma 

konusudur, bu ideoloji ve politikaların nezdinde. Toplumsal etkin-

liklere katılma kapasiteleri en ileri ölçüde daraltılmıştır. Hele po-

litik etkinlikteki rolü daha bir dardır. Kadının, her türlü etkinlikteki 

yer alışı hiç bir zaman toplumdaki gerçek ağırlığına denk düş-

mez. Her türlü etkinlikteki rolü erkeklere asla eşitlenmez. Kadının 

rolü, erkeklerin egemenliğinde oluşan politikalar tarafından belir-

lenmiş/sınırlanmıştır. Sınıflı toplumlarda kadının "kocaya, çocuğa 

ve eve" bağımlı "ikinci sınıf insan" olduğu yasalarla resmen onay-

lanmakta, toplumsal eğitim bu doğrultudan sürdürülmektedir. Ka-

dın ve erkek arasında ayrım gözeten, kadını erkeğe göre ve top-

lumsal yaşantıda erkeğin rolünü önde tutan ideoloji, tarihten gü-

nümüze kadar taşınmıştır. İster istemez erkeğin çıkarlarına hiz-

met eden bu ideoloji, sınıflı toplumlar tarihinde aynı zamanda er-

keğin egemenliğini de pekişik kılmıştır. Sınıflı toplumlar erkeğin 

egemen olduğu toplumlardır. 

Toplumun sınıflara bölünmüşlüğüne bir son vermeyi amaçla-

yan sosyalizm, aynı zamanda erkeğin egemenliğine de son ver-

meyi amaçlar. Sınıflardan ve cinsler arasındaki ayrımdan arındı-

rılmış bir toplumdur hedeflenen. Sosyalist düşünce, kadını ezilen 

bir cins olmaktan kurtarmak, var olan "tarihsel haksızlığı" gider-

mek temasını önde tutar. Kadının asli görevini çocuk ve ev bakı-

mı olarak saptamaz. Onun bağımlılıktan kurtarılıp, özgürleşmesi-

ni savunur. Sosyalist düşünce ezilen kadının konumunun iyi-

leştirilmesi için en gerekli öğenin onun üretimden koparılmışlığına 

bir son vererek, toplumsal üretimin asli unsuru haline getirilmesi 

olduğuna inanır. Demografik açıdan toplumun yarısını oluşturan 
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kadının aşağılanması ve ezilmesini toplumun sağlıklı gelişiminin 

önünde engel görürken, toplumsal üretimin yarı kapasiteyle ger-

çekleştiriliyor olmasının "refah toplumuna" ilerleyişi baltaladığını 

saptar. Yine, kadının politik etkinlik dahil bütün toplumsal etkin-

liklerde yer almasının haklılığını ve gerekliliğini vurgular. 

Sosyalist doktrinin kadın sorunu bu doğrultudan sürdürülmek-

tedir. Kadın ve erkek arasında ayrım gözeten, kadını erkeğe göre 

ve toplumsal yaşantıda erkeğin rolünü önde tutan ideoloji, tarih-

ten günümüze kadar taşınmıştır. İster istemez erkeğin çıkarlarına 

hizmet eden bu ideoloji, sınıflı toplumlar tarihinde aynı zamanda 

erkeğin egemenliğini de pekişik kılmıştır. Sınıflı toplumlar erkeğin 

egemen olduğu toplumlardır. 

Toplumun sınıflara bölünmüşlüğüne bir son vermeyi amaçla-

yan sosyalizm, aynı zamanda erkeğin egemenliğine de son ver-

meyi amaçlar. Sınıflardan ve cinsler arasındaki ayrımdan arındı-

rılmış bir toplumdur hedeflenen. Sosyalist düşünce, kadını ezilen 

bir cins olmaktan kurtarmak, var olan "tarihsel haksızlığı" gider-

mek temasını önde tutar. Kadının asli görevini çocuk ve ev bakı-

mı olarak saptamaz. Onun bağımlılıktan kurtarılıp, özgürleşmesi-

ni savunur. Sosyalist düşünce ezilen kadının konumunun iyi-

leştirilmesi için en gerekli öğenin onun üretimden koparılmışlığına 

bir son vererek, toplumsal üretimin asli unsuru haline getirilmesi 

olduğuna inanır. Demografik açıdan toplumun yarısını oluşturan 

kadının aşağılanması ve ezilmesini toplumun sağlıklı gelişiminin 

önünde engel görürken, toplumsal üretimin yarı kapasiteyle ger-

çekleştiriliyor olmasının "refah toplumuna" ilerleyişi baltaladığını 

saptar. Yine, kadının politik etkinlik dahil bütün toplumsal etkinlik-

lerde yer almasının haklılığını ve gerekliliğini vurgular. 

Sosyalist doktrinin kadın sorununa yaklaşımını sergileyen bu 

belirlemelerin pratik yaşama adaptasyonu gözlendiğinde (sosya-

list ülkelerde) kadının konumunda muazzam ilerlemeler görülme-
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sine karşın, "tarihsel hedefe" (erkekle eşit statüye getirilmiş öz-

gür kadın) varma bakımından henüz geri noktalarda olduğu görü-

lüyor. Her ne kadar bugün dünyada kadın haklarında en ileri ge-

lişmişlik bu ülkelerde gözlenmekteyse de, kadınların gerçekten 

özgürleşebilmiş ve erkekle eşit bir statüye kavuşabilmiş olduğu 

söylenemez. Özellikle kadının "çocukla olan ilişkisi" onun çocu-

ğa bağımlılıktan kurtarılmasını sağlayabilecek bir nitelik göster-

memekte, "evle olan ilişkisi" henüz erkeğinkine benzememekte-

dir. Kadının çocuk ve evle olan ilişkisi, onun toplumsal üretimde 

bütünüyle yer almasını engeller düzeydedir. Çocuğun bakı-

mından kadının sorumlu olduğu yaygın bir düşüncedir. Kadının 

politika ile ilişkisi gözlendiğinde ise erkeğe oranla daha pasif bir 

ilişki göze çarpmakta, bu toplumlarda da politik faaliyet ve süre-

cin asli unsuru olarak erkek öne çıkmaktadır. Kuramsal olarak 

herhangi bir engel olmamasına ve hatta kadının toplumsal ko-

numunda dünyada çok ileri gelişmişlik gözlenmesine rağmen, 

kadının, politika oluşturma sürecinin aktif ve doğrudan unsuru ha-

line çıkartılamamış ve erkeğe oranla daha pasif bir durumda 

kalmış olduğu görülmekledir. Kadının toplumsal süreçteki politik 

ağırlığını göstermesi bakımındım çarpıcı olan bu durum, sosya-

lizmin kadınların kurtuluşuna ilişkin yaklaşımlarıyla hiç bağdaş-

mamaktadır. Politik sürece katılımda, toplumun yarısının göster-

miş olduğu bu ilgisizlik dünya çapında ulaşılan tüm ileri hak eşitli-

ğine rağmen bu ülkelerde kadının halen erkeğe oranla az öz-

gür olduğunun ifadesidir. 

Her türlü baskıdan arındırılmış, sömürüşüz ve eşitlikçi bir sü-

recin oluşturulabilmesinin zorunlu ilk adımı, üretim araçlarının kü-

çük bir azınlık tarafından denetlenmesine son verilmesi ve dene-

timin çoğunluğun eline geçmesidir. Toplumsal yaşantıda son de-

rece önemli dönüşümleri gerçekleştirebilme yetkinliğinde olan bu 

el değiştirme, insanlık tarihinde önemli bir dönemeçtir. Ancak, 
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yeni dönemde güvenle ilerlemek için yeterli olabileceği düşünü-

lemeyecek olan bu el değiştirmenin, önce korunması sonra da 

benimsetilmesi gerekir. Değişiklikten düzenleri alt üst olan azınlı-

ğın her türlü çareye başvurarak, üretim araçlarının denetimini ye-

niden ele geçirme çabalarının yanı sıra uzun yılların yerleşik kıl-

dığı toplumsal yargı ve alışkanlıklar, "yeninin" kendisini egemen 

kılabilmesinin önündeki güçlüklerdir. Bu güçlükler öncelikle ezilen 

cinsin konumunun iyileştirilmesinde ve özgürlüğe kavuşturulma-

sında gözlenir. Sınıflar ve uluslararasındaki eşitsizlik ve üzerle-

rindeki baskı ve sömürü bu el değiştirmeye bağlı olarak görece 

daha giderilir ve benimsenir. Kadının toplumsal konumunda da el 

değiştirmeye bağlı olarak bir ilerleme gözlenir. Ancak, kadın üze-

rindeki baskı ve aleyhine oluşmuş eşitsizlik hemen giderilemez. 

Bunun önündeki en büyük güçlük, çok uzun yılların birikimiyle 

yerleşiklik kazanan toplumsal yargı ve alışkanlıklardır. Bunlar o 

denli güçlüdür ki, sadece erkeği değil ezilen cins olarak kadını da 

kuşatmıştır. Öyle ki, artık ezilen cins kendi aleyhine oluşmuş top-

lumsal yaşantının yeniden üretilmesinin aracı haline gelmiştir. Ai-

lede ve toplumda yeni nesillerin eğitilmesinde katkılı olan Kadın, 

aleyhine oluşmuş yargı ve alışkanlıkların güçlenerek sürmesinde 

de katkılıdır. 

Sınıf ayrımı küçük bir azınlık ile çoğunluk arasındaki bölünme-

yi yansıtırken, cinsler arasındaki ayrım toplumun yarı yarıya bö-

lünmüşlüğünü yansıtır. Çıkarları bu ayrımdan yana olanlar toplu-

mun yarısıdır. Bu, ayrımın giderilmesi bakımından ek bir zorluk 

yaratır. Bunun aşılabilmesi için, üretim araçları üzerinde azınlığın 

denetimine son verilir verilmez, çok etkin bir çabaya girişmek ge-

rekir. Çünkü küçük bir azınlığın zedelenen çıkarlarından sonra bu 

kez, toplumun yarısının çıkarlarının "zedelenmesi" söz konusu 

olur. Toplumun, çıkarları bu ayrımdan yana olan yarısı, çıkarları-

nın "zedelenmesine" kolaylıkla rıza göstermez / benimseyemez. 

Uzun süreli bir direnişin potansiyelleri, zihinlerinde köklü bir yer 
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edinmişlerdir. Çıkarlarına uygunluk gösteren ve onları koruyan 

binlerce yıllık eğitim, cinsler arasındaki ayrımın giderilmesinde tu-

tuculuğa sürüklenmelerine kolaylık sağlar. 

Üretim araçlarının denetiminin çoğunluğun eline geçmesinden 

sonra, sorun, üretimden koparılmış ve eve mahkum edilmiş kadı-

nı, üretimin erkekle birlikte asli unsuru haline getirmek değildir tek 

başına. Kadının konumunda önceki dönemlere oranla genel bir 

iyileşme, toplumsal statüsünde yasal bazı ilerlemeler de değildir 

sorun. Çok uzun yıllara dayanan ve erkeğin çıkarlarına uygunluk 

gösterip onları koruyan ve erkeğin zihninde köklü bir yer edinen 

toplumsal eğitimin yerine, erkek ve kadın tüm bir toplumun çıkar-

larına uyan, onları koruyan ve öncelikle erkeğin-ve kadının- zih-

ninde eşitlikçi fikirlerin köklü bir yer edinmesini önceleyen yeni bir 

eğitimin, topluma egemen kılınması gerekmektedir. Tüm bir top-

lum, bu eğitimin süzgecinden geçirilmeli ve onu benimsemelidir. 

Üretim araçlarını ele geçiren çoğunluğun komünizme ulaşabilme-

si için bu eğitime mutlak gereksinimi vardır. Bu onun için bir can 

öğesidir. Bu eğitim, üretim araçları üzerindeki denetimin el değiş-

tirmesinden sonra eski toplumun egemen ideolojisine karşı açıl-

mış bir ideolojik savaşım demektir. Bu savaşı kazanmadan "her 

türlü eşitsizliğin" giderilebildiği ve "her türlü baskının" ortadan 

kaldırıldığı özgür bir topluma ulaşmak olanaklı değildir... 

Kadın sorununa, yukarda sıralanan gerçekler ışığında yakla-

şan konferansımız, sorunun anlam ve önemini bir kez daha vur-

gulamak açısından şu saptamaları yapar: 

1- Komünist bir bakış, kadın sorununu insanlığın büyük ve 

önemli bir sorunu olarak görmeyen bütün görüşleri yadsır... 

2- Hiçbir şey, toplumun yarısının mutlak ve doğrudan katılımı 

olmaksızın siyasal bir devrimin gerçekleşebileceğini düşlemek 

kadar komünizme uzak değildir... 
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3- Toplumun yarısını oluşturan kadının sorunu, insanlığın so-

runundan başka bir şey olmadığı gibi, kadının kurtuluşu da in-

sanlığın kurtuluşundan başka bir şey değildir...  

4- Kadınların kurtuluşu(insanlığın kurtuluşu) için, üretim araç-

larının küçük bir azınlık tarafından denetlenmesine mutlak bir son 

verilmesi, zorunlu bir başlangıçtır... 

5- Komünist düşünce ne ezilen bir cins olarak kadının konu-

munun iyileştirilmesi ne de toplumsal statüsünde yasal bazı iler-

lemeler sağlanmasıyla yetinebilir. Aksine, kadınların, toplumun 

yönetimine ve yeniden üretimine eşit ve özgürce katıldığı bir ya-

şam biçimini hedefler... 

6- Komünist görüş, kadın sorununu, siyasal uğraşısının temel 

konularından biri yapar ve kadın haklarına, işçi hakları adına sa-

vaşmak kadar önem verir...  

Şayet bir toplumda kadının konumu, o toplumun niteliğinin an-

laşılmasında temel bir ölçüyse gelecek toplumun bir ön habercisi 

olmaktan öte bir şey olmayan örgütlerde de kadının konumu, ör-

gütün niteliğinin belirlenmesinde temel bir ölçüdür.  

Bu bakımdan konferansımız;  

I- Örgütümüzün de üyesi bulunduğu Türkiye Sosyalist Hare-

keti’nin, bu sorunda temel bir eksikliği geleneksel olarak yansıt-

tığını;  

2- Bu eksikliğin aşılabilmesi için belirlenen görevlerin başarıyla 

yerine getirilmesi bakımından, başta yönetici organlar olmak üze-

re tüm bir örgütün ileri bir dikkat ve bitmez bir enerjiyle çalışmala-

ra atılması gerektiğini saptar... 
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Buradan hareketle örgütümüzün bütün üye ve taraftarlarının 

ve de proletarya genel davasına bütün gönül verenlerin önüne şu 

görevleri koyar:  

1- Komünizmin soruna ideolojik ve teorik yaklaşımlarını kav-

ramak ve en anlaşılır biçimde propaganda etmek; 

2- Siyasal devrimci mücadeleye kazanmak için özellikle top-

lumun kadınlardan oluşan yarısında propagandaya hız vermek, 

özel guruplar kurarak örgütlenmesinde mesafe katetmek;  

3- Pratik, entellektüel bütün çalışmalarımızda kadın sorununa 

gereken ağırlığı vererek, sorunun her zaman gündemde kalma-

sını sağlamak; 

4- Bunun için, kadın sorununu teorik ve pratik değerlendiren 

toplantılar ve tartışmalar düzenlemek, bütün yayınlarımızda ve 

özel broşürlerde sorunun çeşitli yanlarını ısrarla işlemek; 

5- Siyasal mücadelede kadın sorununa ilgi ve sempati yarat-

mak bakımından önemi tartışılmaz büyüklükte olan sivrilmiş ka-

dın önderlerin yetişmeleri için özel bir dikkat ve çaba göstermek; 

6- Lenin'in 2 Şubat 1920 Moskova Sovyeti seçimlerinde "he-

defimiz, ülkenin yönetiminde her gün daha çok kadının söz sahibi 

olmasını sağlamaktır... Kadın işçileri seçin, Partili olsun olmasın, 

daha çok kadın!" önermesini düstur kabul ederek; örgütlenmele-

rimizin yönetiminde her gün daha çok kadının söz sahibi olmasını 

hedeflemek...  
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DEVRİMCİ POLİTİKANIN ÖNEMLİ VE BOYUTLU 

SORUNU: BİRLİK 

 

Askeriyenin 12 Eylül darbesiyle neredeyse tam ortasından bö-

lündü siyasal - toplumsal sürecin son on yıllık kesiti, bütün sosya-

listler açısından "birlik" tartışmalarının önde olduğu bir dönem ol-

du. Siyasal hareketliliğin ve durgunluğun en ileri noktada ve peşi 

sıra yaşadığı bu dönemde "birlik", üzerinde en çok tartışılan kav-

ram ve sorunlardan biri olageldi. Son on yıllık süreçte belki başka 

hiçbir sorun üzerinde bu denli çok durulmadı. Darbeden önceki 5 

yılda toplumun politizasyonunda genişleme görülür. Buna bağlı 

olarak "birlik" ve politikanın diğer çeşitli sorunlarına yaygın bir ilgi 

oluşurken, sonraki 5 yılda topluma egemen kılınan depolitizasyon 

ile politikanın sorunlarına ilgi de azaldı ve daralma gösterdi. 

1974’den sonra hızla yükselen siyasal hareketlilik politikanın 

önemli sorunlarından olan "birlik"in tartışma alanını da genişlet-

ti. Siyasal hareketlenme yaygınlaştığı ölçüde "birlik" tartışması 

da sosyalist politik unsurlara ait bir ilgi alanı olmaktan çıktı ve 

yaygınlaştı. Ateşli örgüt taraftarlarından, sosyalizme / sol'a ge-

nel olarak sempati duyanlara varıncaya dek hemen herkesin bu 

sorunda odaklaşmış ileri bir ilgisi vardı. Bu yaygın ilgi aynı za-

manda, örgütlerin, sorunu gündemlerinde sürekli önde yer ver-

melerine yol açan önemli bir etkendi. Öyle ki "birlik" üzerine laf 

etmeden, bazı pratik girişimlerde bulunmadan (ya da bulunuyor 

gözükmeden) da ateşli taraftarlarının eleştirilerinden sıyrılmaları 

bile, bütün örgütler için oldukça zordu. 

Girişilmiş tüm çabalara karşın bu sorun etrafında sosyalist/sol 

kamuoyunda oluşan beklentilere yanıt verilemedi. Sömürgeci-

Oligarşinin beklenen saldırısı gelip çattığında siyasal devrimci ör-

gütler, aralarında, değil koordinasyon sağlamayı, eylemlerinin pa-
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ralelliğini dahi sağlayamamışlardı. Örgütler, genel etkinlik oluştu-

ramamış, irili ufaklı bir konbinezon gösteriyordu. Ve neredeyse 

birbirlerine yabancı, dağınık güçler olarak konumlanmışlardı. De-

ğil devletin henüz bütünüyle ve gerçek ağırlığıyla devreye gir-

memiş resmi güçlerine, tehlikeli biçimde büyüyen faşist harekete 

dahi bu konumlanışıyla karşı koymaları çok zordu. Dağınık par-

çalanan büyüyen tehlikeye karşı güçlerini birleştirmeleri adeta bir 

zorunluluktu. 

Bir yandan faşist hareketin rahatsız edici büyümesi ve solun 

dağınık güçleriyle onun önüne yeterince gelişkin barikatlar kura-

maması, bir yandan da dağınık solun parçaları arasındaki farklı-

lıkların henüz yeterince açık olmaması ve bu dağınıklığın kamuo-

yunda pek benimsenmemesi "birlik" üzerinde tartışmaların sürekli 

gündemde kalmasına yol açıyordu. Sorun pratik ve entellektüel 

düzeyde sık ele alınıyordu. Ama bu doğru ele alınması anlamına 

gelmiyordu. Bazı girişimlere rağmen pratik atılan adımlar, çoğu 

kez ya da daha başlangıçta başarısızlığa uğruyor ya da amaçla-

nan hedefe ulaşmadan kısa bir süre sonra geri tepiyordu. 

Pratik atılan adımlar çoğunlukla anti-faşist mücadelenin sıcak 

olduğu ve örgütlerin dağınıklığını doğrudan yansıtan alanlarda 

görülüyordu. Faşist saldırılara karşı güçlerin birleştirilmesi kendini 

en çok bu alanlarda dayatıyordu. Devrimci örgütlerin küçük par-

çalar halinde dağınık bir mücadele sürdürüyor olmalarına duyu-

lan tepkiler de en çok buralardan yükseliyordu. Bu alanlardaki so-

mut istem, faşist saldırılara güçlü bir karşı koyma hareketiydi. Bu, 

belirli beklentilerin oluşmasının önemlice bir kaynağıydı. Anti-

faşist potansiyelin çeşitli örgütler taralından paylaşılmış olması ve 

her birisinin faşist saldırılara etkin bir karşı koymada bulunma 

güçlüğü çekmesi, bu alanlardan yükselen "birlik" fikrinin maddi 

zeminini oluşturuyordu. Yani, anti-faşist mücadelenin sıcak oldu-

ğu alanlarda faşistlere karşı parçalar halinde (güçsüz) değil, bir 
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bütün mücadeleye girişme zorunluluğu, yükselen bir "birlik" is-

teminin uyarıcısıydı. 

Faşist hareketin geri/geriletilmiş, Sol’un görece daha etkin ol-

duğu alanlarda "birlik" istemi oldukça düşüktü. Sol örgütler ara-

sında somut pratik girişimlere genellikle rastlanmıyordu. Faşist 

hareketin bu alanlarda, devrimci örgütlerin kendisine karşı güçle-

rini birleştirmelerini zorlayacak bir uyarıcılığı söz konusu değildi. 

Devrimci örgütlerin alandaki etkinliklerini belirleyici kılabilme uğ-

raşıları daha bir öndeydi. Bu uğraşıları, aralarında bir yarışa yol 

açmıştı. Sosyalist demokrasiyle ilişkileri gelişmemiş ve yanlış bir 

anlayış bu yarışı yönlendirmeye başlamıştı. Neredeyse güçlünün 

zayıfa üstün olduğu bir anlayış sosyalist demokrasinin yerine 

geçmişti. Zor, devrimci örgütler arasındaki rekabetin etkin bir ara-

cıydı. İstenilmeyen çatışmalara dönüşen "sol-içi" mücadele, en 

çok kendisini bu alanlarda gösteriyordu. Sosyalizmin saygınlı-

ğından çok şey alıp götüren, bu yanlış mücadele yöntemi, kamu-

oyundan asla tasvip görmüyor ve yeşeren umutların giderek sol-

masına yol açıyordu. Bu alanlarda "birlik" değil içerdiği zenginlik-

te, en genel anlamda dahi kavranabilmiş değildi. Neredeyse bir-

likten anlaşılan, en güçlü örgüte diğerlerinin tabi olmasıydı... 

1980'den sonra siyasal hareketlilik yerini siyasal durgunluğa 

bıraktı. Yığınlar, gerçekleştirilen darbeden sonra hızla ve büyük 

ölçüde zor aracıyla politikadan uzaklaştırıldı. Politikadan uzaklaş-

tırılan yığınlar, onun sorunlarını tartışma olanaklarını da yitirmiş 

oldu. Çok kısa bir zamanda birlik dahil politikanın çeşitli sorunları, 

tahrip olmuş, küçülmüş ve yığınlarla bağları en ileri ölçüde zayıf-

lamış örgütlerin tecrit edilmiş yapılarına sıkıştı. Örgütler, şimdi 

daha da zorlaşan koşullarda ö-nemi daha bir artmış gözüken "bir-

lik" sorununu bu kez, sonuç alınması zorunlu bir tartışma olarak 

işliyorlardı. Uğranılan ağır saldırı örgütleri birbirlerine yaklaştırmış 

gibiydi. Kalabalık ilişkilerden yalıtılmış ve bir avuç militanıyla baş-
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başa kalmış örgütler, yıllarca gerçekleştiremediklerini bir hamlede 

becermeyi tasarlıyordu. Örgütler bu amaçla hızla bir araya geli-

yor, yıllardır becerilemeyen toplantılar, tartışmalar bir hamlede 

yapılıyordu. Ancak bütün bunlar, örgütlerin etki alanlarının olabil-

diğince daraldığı ve seslerini bir avuç militanın dışında duyura-

maz oldukları bir dönemde ve hepsinden önemlisi lider kad-

rolarıyla mülteci bir yaşama mahkûm edildikleri yabancı ülkeler-

de oluyordu. Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen "birlik"ler prog-

ramlar yayınlanıyor, bildiriler dağıtıyordu. Ulaşılan adımın önemi 

son derece daralmış, etki alanında sıkça propaganda ediliyordu.  

Ancak bir zaman sonra, beklenen atılımların gösterilememesi-

nin olumsuzlukları "birlikleri" kuşatıyor, etrafında oluşan umutlar 

dağılıyordu. Sosyalist/sol kamuoyunu darbe sonrası hızla saran 

umutsuzluk ve karamsarlık rüzgârı bu kez, oluşan "birliklere" 

umutla bakanları da kucaklıyor, birçok militanı yeni arayışlara yö-

neltiyordu. Örgütler arasında, darbe sonrası uğranılan yenilginin 

çok boyutlu nedenlerini, merkezi örgütlendirilmiş çabalarla araş-

tırmak yerine, yüzeysel açıklamalarla geçiştirme önde tercih edi-

len bir yol olmuştu. Bu yolu tercih eden birçoğu, geçmişte gerçek-

leştiremeyip de genel bir beklenti haline gelen örgütler arası "bir-

liklerin" bir an önce gerçekleştirilmesiyle yenilgiye yol açan ne-

denleri ortadan kaldırabileceklerine inanıyordu. Neredeyse yenil-

giye tek başına geçmişte "birlik" yapılamaması neden olmuşçası-

na bir an önce bu eksikliği aşmaya atılmışlardı. Geçmişte neden 

bir araya gelememiş olduklarını bile hiç düşünmeksizin derhal bir-

lik oluşturmayı tek doğru girişim olarak görüyorlardı.  

Ne var ki, devrimci düşünceye dayanmadan girişilen her çaba 

gibi bunun da yararlı sonuçlar üretmesi olanaklı değildi. Oluştu-

rulduğu biçimiyle bu "birliklerin" umutsuzluğun daha da yaygın-

laşmasına katkıda bulunmaktan öte bir işlevi olamazdı ve olmadı. 

Küçülmüş örgütlerden yeni kopmalar ve bölünmeler kaçınılmaz 
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bir gelişim oldu. Esasen Sosyalist Hareketin uğramış olduğu ta-

rihsel yenilginin çok yönlü ve boyutlu nedenlerini ciddi bir araş-

tırmaya yönelmeyen hemen bütün örgütlerden kopmalara ve bö-

lünmelere karşı durulamazdı. Herkes ağır bir yenilgiye uğranıldı-

ğını görüyor, buna nelerin yol açtığını görmek istiyordu. Merkezi 

örgütlendirilmiş çabalara dönüştürülemeyen bu isteklerin, yeni ve 

bireysel arayışlara varmasından daha doğal bir şey olamazdı. 

Antik çağda dahi yenilgiye uğrayan halkların, her yenilgiden son-

ra "acaba hangi tapınmaları savsakladık da yenilgiye uğradık?" 

diye sorma alışkanlıkları varken, uğranılan yenilginin nedenlerini 

devrimci bir araştırmaya yönelmeden, yüzeysel açıklamalarla ge-

çiştirmeye çalışmak örgüt bünyelerinde kolayca benimsenmeme-

si gerekirken, aydın eksikliğinin tipik tezahürleri tam da bu nokta-

da bütün örgütlerde görüldü. Bir yandan kendi eksikliklerine ula-

şabilecek örgütlü araştırmalardan ısrarlı kaçış, bir yandan da ör-

güt disiplininden uzaklaşmada ve bireysel arayışlara yönelmede 

kolaycı tutum. Bu ikisi birleştiğinde sayıları zaten oldukça kabarık 

olan örgütlerin yeni bölünmelerle daha da çoğalması garipsene-

mezdi. İlginç olan, her bölünmenin, önemini daha bir anlamış ve 

çabalarında daha atak göründüğü "birlik" konusundaki tutumla-

rıydı. Ayrılıp yeni örgütler oluşturmaya çalışanlar önce birliğe du-

yulan gereksinimi tespit ediyor, bölündükten sonra da "birlik" için 

çabalara girişiyordu. Ortaya çıkan, bölündükçe "birliğin" öneminin 

daha bir anlaşılması ve onun için gösterilen çabaların daha art-

ması, fakat çoğalan örgütler konbinezonundan onu bir türlü elde 

edememesiydi. 

Sosyalist hareketin "birlik" sorunu bakımından bünyesinde ol-

dukça yer etmiş anlayış, örgütlerin/grupların örgütsel birleşme-

siydi. Elbette bu, birlik kavramının gerekli ve değişik boyutuydu. 

Fakat birliğin içerdiği tek boyut bu olamazdı. Zaten yerleşik anla-

yış doğrultusunda "birlik" gerçekleştirmek olanağı neredeyse yok-
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tu. Marksizm’in değişik yorumlanışlarına tekabül eden örgütsel 

farklılaşmaların yok kabul edilerek anlaşıldığı biçimiyle "birlik" 

oluşturmaya girişmek düşünülemezdi. Sosyalist/sol kamuoyunda 

var olan beklenti sanki siyasal örgütleri de yönlendirir gibiydi. An-

ti-faşist mücadelede devrimci güçlerin dağınık konumlanışları 

üzerinde yükselen "birleşiniz" istemini devrimci örgütler sanki 

"örgütsel birleşme" olarak algılıyor ve bundan şiddetle kaçıyorlar-

dı. Oysa faşist hareketin uyarımı ile kamuoyundan yükselen "bir-

leşiniz" önermesinden anlaşılması gereken, devrimci örgütlerin 

faşizme karşı eylemlerini birleştirmeleriydi. Yükselen tehlikeye 

karşı örgütlerin eylem birliğine girişmeleri kitlelerin istemini karşı-

lamaya yeterliydi. 

Dün devrimci örgütler tarafından gerçekleştirilmesi beklenen 

emperyalizmi, faşizmi, şovenizmi hedefleyen ve Kuzey Kürdistan 

özelinde özellikle sömürgeciliğe ve feodalizme yönelen ortak ey-

lemlere girişmeleriydi. Politik ortamın ezilen sınıflardan yana bir 

gelişim gösterebilmesi bakımından gerekli olan bu girişimler için 

"örgütsel birleşme" zorunluluğu değil, eylem birliği olarak anlaşıl-

ması gereken birlik bilinci yeterliydi. Bu bilinç kaynaşmış örgütler 

haline dönüşebilmenin de zorunlu ilk basamağıydı. Belirlenmiş bir 

zamanda ve belirlenmiş bir hedefe yönelik, güçlerin birleştirilmesi 

örgütlerin birbirlerini anlamalarına ve kavramalarına kolaylık sağ-

layabilirdi. 

Devrimci düşüncenin çeşitli biçimlerine tahammüllü olabilme 

olgunluğu da böyle kazanılabilirdi. Sömürgeci-Oligarşinin doğru-

dan saldırılarına etkin karşı koymalarda bulunabilmenin gerekli 

koşulu örgütlerin eylem ortaklıkları oluşturmalarıydı ve bu durum 

aralarında ideolojik düzeyde kararlı ve saygın bir mücadele sür-

dürmelerine de olanak verirdi. 

Askeriyenin Eylül darbesinden sonra hızla geçen 5 yılda Sö-

mürgeci-Oligarşinin yıllardır arayıp durduğu politik ortam "süngü 
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gücüyle" oluşturuldu. Siyasal devrimci örgütler kitle bağlarını en 

ileri ölçüde yitirmekle kalmadı, fiziki varlıklarını koruma güçlüğüne 

sürüklendiler. "Örgüt içi sorunlar" örgütleri hızla \ kuşatan bir di-

ğer sorun oldu. "Birlik" kavramının bir başka   boyutu olan "örgüt-

sel birliğin" korunması devrimci düşüncenin bütün eğilimleri için 

güçlük   yarattı. Titizlikle korunması gereken "örgütsel birliği" ze-

deleyen ve sarsan tutumlara kolayca başvuran eğilimler bütün 

örgütleri sardı. Örgütsel bölünmeler …… ….. [-Burada birkaç 

sözcük okunamadı.- Yayınlayanların notu.] … kolayca baş-

vurmaktan çekinilmedi. Örgütlü ilişkilerden uzak durmak isteyen-

lerin sayısı kabarık rakamlara ulaşırken, bölünme ve yeniden bö-

lünmelerle sayısı zaten kabarık olan örgütler toplamı daha da 

arttı. 

Sosyalist hareketin sınıfla ilişkileri bakımından geçtiğimiz 5 yıl, 

var olan olumsuzlukların daha da gelişmesine hizmet etti. Sınıf 

hareketiyle birleşmede sürekli güçlük çekmiş sosyalist hareket 

onunla birleşip kaynaşmada güçlüklerini daha da artışmış oldu. 

Bu güçlükler "sınıfın birliği" için üstlendiği görevlerin önünde yeni 

handikaplar oluşturdu. Sürekli bölünmesinden yana olduğu işçile-

rin birleşmesini engellemek için her türlü yönteme kararlı biçimde 

başvuran burjuvazinin aksine, sosyalist hareketin, ........ [-Burada 

birkaç sözcük okunamadı.- Yayınlayanların notu.] ……… 

birliğin bir diğer ve temel boyutu olan "sınıfın birliği" için en gerek-

li çabaları göstermesi gerekirdi. Fakat o bütün bu süre boyunca 

gösterdiği performansla "sınıfın birliğine" giden yolda zararlı ve 

gereksiz girişimler sergiledi. İşçilerin    sağlam bir teori etrafında 

kaynaşmış, kararlı ve karşılaştığı yeni durumlarda yalpalama 

göstermeyen bir örgütü aradıkları ve tercih edecekleri açıkken, 

"yalpalayan ve sık bölünen örgütler" imajını kuvvetlendiren tu-

tumlara kolayca girmekle sınıf kazanılamaz ve   kucaklanamazdı. 

Yani sınıfla kaynaşmanın yolu, devrimci teorinin yol göstericili-
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ğinde ilerleyen, sımsıkı kenetlenmiş ve "örgütsel birliği" gözbe-

beği gibi koruyan bir örgüte ve anlayışa ulaşmaktı. Sağla-

namadığı zaman devrimin gerçekleştirebilme olanağı düşünüle-

meyecek olan "sınıfın birliğine" giden yolda, "örgütsel birlik" zo-

runluydu. 

Türkiye'de ve sömürge Kürdistan'da işçi ve emekçi kitlelerin 

son 5 yılda yaşadığı ve kendileri için amansız baskı koşulları an-

lamına gelen, fakat Sömürgeci-Oligarşi için sömürü olanaklarını 

sınırsız genişleten politik ortam sosyalist hareketin tarihi hedefle-

rinde bir değişiklik yaratmadı. Dün önlerinde duran görev, bütün 

canlılığıyla yine önlerinde. Sadece bu görevin yerine geti-

rilmesinde zorlukların artmış olduğunu görebiliriz. 

Sınıf hareketiyle çakışma ve sınıfın, kendiliğinden oluşamaya-

cak olan siyasal mücadele örgütünü (parti) ve onun güçlü yöne-

timine kavuşturulması... 

İşte sosyalist hareketin dünden bugüne değişmeyen başat gö-

revi budur. Bu görev "sınıfın birliği" bakımından anahtar niteliğin-

dedir. Öyle ki, başarılmaksızın sınıfın birliği düşünülemez bile. 

Fakat başarılması için sosyalist harekette her şeyden ünce sağ-

lam bir örgüt anlayışının yer etmesi gerekir. En önce de örgülün 

bir rastlantıyla değil iradi oluşan bir birlik olduğu görülmeli ve bu-

nun titizlikle korunmasının bütün üyeleri için temel önemde oldu-

ğu kabul edilmelidir. Devrimci teoriye sahip olmanın dışında işçi-

ler tarafından tercih edilmenin en gerekli koşulu, sağlam ve güçlü 

bir örgüte ulaşmaktır. Sımsıkı kenetlenmiş ve örgütsel birliğin 

gözbebeği gibi korunduğu örgüt, işçilerin tercih edeceği örgüttür. 

Sosyalist hareketin, sınıfın önder örgütünün kavuşturulmasını 

başat bir görev olarak saptaması, bütün siyasal oluşumlarını bu 

göreve tabi kılması anlamına gelir. Siyasal gerçeklerin propa-

ganda edilmesi ve bu gerçekler etrafında her gün daha çok iş-
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çinin örgütlendirilmesine çaba göstermenin öncelikli amacı sını-

fın siyasal örgütünün oluşturulmasıdır. İşçilerin örgütlendirilme-

sine çaba gösterirken, sınıfın bölünmüşlüğüne karşı mücadeleyi 

yükseltecek olan örgütün (parti) yaratılmasıdır hedeflenen. Parti, 

işçilerin bölünmüş ve güçsüzleştirilmişliğine karşı mücadeleyi 

yükseltir ve "sınıfın birliğine" giden yolda bütün engellere karşı 

amansız bir savaşım sürdürür. 

Örgüt içi çalışmanın ve örgütler arası ilişkilerin yönlendiricisi 

de aynı amaçtır. Örgüt içerisinde sürdürülen her türlü çalışmanın 

"örgütsel birliğin" güçlendirilmesine katkılı olması gerekir. "Örgüt-

sel birliğin" titizlikle korunmasını önceleyen bir örgütsel anlayışa 

ulaşamadan sınıfın öncüleriyle birleşmek söz konusu olamaz. 

Ancak, "örgütsel birliğin" örgüt içi tartışmayı ve "farklılaşmaları" 

dıştalamadığı, tam tersine bunların üzerinde yükseldiği oranda 

anlam kazanacağı da bilinmelidir. 

İşçilerin dağınık ve sayısı kabarık örgütler içerisinde küme-

lenmesi de, çıkarı işçilerin bölünmesinden yana olanların işine 

yarar. İşçilerin çıkarı güçlerinin dağılmasında değil birleştirilme-

sindedir. Bu bakımdan örgütler arasında sürdürülecek ilişkilere 

yön veren dağınıklığın güçlendirilmesini değil onun giderilmesini 

savunan bir anlayıştır. Yani örgütler arası ilişkilere yön vermesi 

gereken "sınıfın birliği düşüncesidir." Örgütler aralarında hoşgö-

rülü ve sürekli bir ilişki oluşturmalı, kaynaşmış bir örgüt olmaları-

nın önündeki engelleri kaldırmaya çalışmalıdırlar. Bunun için ge-

rekli olan en temel adım, ayrı bir çerçeve oluşturmalarına rağmen 

ortak düşmanlarının doğrudan saldırılarına birlikte karşı koymala-

rı ve ortak düşmanı yıpratacak taktik bazı saldırıların organizas-

yonlarına birlikte girişmeleridir. Bu birbirlerini kavrayabilmenin ve 

aralarındaki farkları giderebilmenin zorunlu yoludur... 

Bu bakımdan konferansımız, uğradığı ağır saldırıyla kitle bağ-

larını en ileri ölçüde yitirmiş ve yoğun bir baskı ortamında yenilgi-
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nin çok yönlü etkilerinden arınabilme uğraşısını sürdüren sosya-

list hareketin "birlik" konusundaki tutumunun ne olması gerektiği-

ni şöyle saptar: 

1- Devrimci politikanın bu önemli ve boyutlu sorununa ileri ve 

gerekli bir ilgi gösterilmelidir. 

2- Sosyalist Hareketin bu sorundaki yaklaşımlarına yön veren 

temel düşünce "sınıfın birliği" olmalıdır. 

3- Sınıfın devrimci siyasal örgütlenmesine sahip olmadan "bir-

liğini" sağlamak olanaklı değildir. 

4- Sınıfın -kendiliğinden oluşamayacak- siyasal örgütlenmesi 

için, sosyalist hareketin her şeyden önce ileri bir örgüt anlayışına 

ulaşmasının zorunlu olduğu görülmelidir. 

5- Şayet devrimci teoriye sahip olmanın dışında, işçiler tara-

fından benimsenme ve tercih edilmenin en gerekli koşulu sağlam 

ve güçlü bir örgüte ulaşmaksa, sosyalist hareket "yalpalayan” ve 

“sık bölünen” örgütler imajını mutlak yıkmalıdır. 

6- Aydın eksikliğinin tipik tezahürlerinden başka bir şey olma-

yan "örgütsel birliğin" zedelenmesinde ve bölünmede "kolaycı" 

tutumlara kesin karşı çıkılmasının, sınıfla kucaklaşabilmenin ge-

rekli koşullarından olduğu unutulmamalıdır. 

7- Devrimci düşüncenin çeşitli eğilimlerini yansıtan örgütler 

arasında, sürekli ve seviyeli bir ilişkinin, "sınıfın birliği" bakımın-

dan önemli ve yararlı olduğu kabul edilmelidir. 

8- "Birliğin" örgütler arası ilişkiler düzeyinde ele alınışında, ön-

de olanın, "örgütlerin birleşmesi" değil, "eylemlerin birleşmesi" ol-

duğu bilinmelidir. 

9- Bütün örgütler açısından/uğradıkları doğrudan saldırılarda 

veya Sömürgeci-Oligarşiyi yıpratacak taktik bazı saldırılarda "ey-

lem birliğine" girişmenin, devrimin çıkarları bakımından tartışıl-

maz önemde olduğu her an akılda tutulmalıdır.  
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Bu cümleden hareketle konferansımız;  

1- Bütün boyutlarıyla "birliğin" önem ve anlamı üzerine propa-

gandayı yükseltmeyi; 

2- Sınıfın siyasal örgütüne kavuşturulması ve "sınıfın birliğine" 

giden yolda en gerekli mesafenin kat edilmesi bakımından, sınıf 

içerisinde örgütlenme çalışmalarına hız vermeyi; 

3- Bunun için her şeyden önce "örgütsel birliği" zedeleyen ve 

sarsan tutumlara kolayca girişmekten çekinmeyen eğilimlere kar-

şı, kararlı bir mücadele vermeyi; 

4- Devrimci örgütler arasında sürekli ve seviyeli bir ilişkinin bir 

çok bakımdan yararlı olduğu bilinerek, bunun önündeki engelleri 

temizlemeyi; 

5- Örgütler arası ilişkilere yön veren temel dürtünün düşmanın 

doğrudan saldırılarına güçlü karşı koymada bulunacak, onun yıp-

ratılmasını hedefleyen güçlü saldırılara girişebilmek olduğu biline-

rek, devrimci düşüncenin çeşitli eğilimlerini yansıtan örgütler ara-

sında "eylem birliği" oluşturabilmek için sürekli çaba göstermeyi; 

6- Bunun için örgütlerin önce kendi iç bünyelerinde, diğer ör-

gütlerle eylem ortaklığına girişmenin önem ve yararı üzerine sıkı 

bir eğitim yapmalarını; 

7- Birliği çeşitli boyutlarıyla işleyen çabaları yayın organlarında 

ve özel broşürlerde politik ve teorik düzeyde sergilemeyi;  

8- Yabancı ülkelerin elverişli koşullarından yararlanarak, birli-

ğin öncelikle örgütler arası ilişkiler boyutunda ve diğer boyutlarda 

ele alındığı konferanslar, toplantılar, paneller...düzenlemeyi 

önemle yerine getirilmesi gereken görevler olarak saptar ve ba-

şarılması için bütün militanlarını ileri çaba göstermeye çağırır. 
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POLİS OPERASYONU 

1985 Mart  
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DÖNEMİN KRONOLOJİSİ  

1985 29 Mart:  

Yapılan Konferans ve kongre ile iç sorunlarını çözerek to-

parlanan Kurtuluş hemen her yıl polis operasyonları ve tu-

tuklamalarla ciddi kayıplar vermesine rağmen örgütsel-

siyasal varlığını sürdürdü.  

6 Kasım 1983 seçimlerinin ardından siyasi ortam gevşe-

meye başlamıştı. Gençlik içinde bir siyasi hareketlenme 

vardı ve Kurtuluş’un örgütlenme çabalan da dikkat çeki-

yordu. Bu arada devam eden banka soygunları zamanın 

ANAP hükümeti için siyasi bir sorun haline geldi. Soygun-

ların KURTULUŞ tarafından yapıldığını değerlendiren İs-

tanbul polisi, MK üyelerinin yurtdışıyla haberleşme kanal-

larını saptayarak takibe başladı. Belirli bir süre devam 

eden takip sonucunda polis, Politbüro üyeleri Şaban İba, 

Ali Demir ve İrfan Cüre dâhil, banka soygunlarını yapan 

ekibin çoğunluğuyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki örgütle-

rin birçok yöneticisini ve üyesini yakalayarak tutukladı. 

Örgüt, tarihinin en büyük kaybını verdi.  

MK üyesi olarak sadece yurtdışındaki Mahir Sayın kaldı. 

1985 Aralık 

Operasyon sonrası örgütün yeniden toparlanması ama-

cıyla Avrupa Özel Organı’nın kararıyla Türkiye’ye gönde-

rilmek istenen Kamil Körünoğlu yoldaşın bu görevi kabul 

etmemesi üzerine, yine aynı organın kararıyla Avrupa 

Özel Organı Sekreteri olan İ.Metin Ayçiçek Suriye üzerin-

den Türkiye’ye gönderildi.   

1986 Ocak 

İstanbul’da yapılan TKKKÖ 1. Kongresi ile yeni MK oluş-

turuldu ve seçilenlerden İ.Metin Ayçiçek MK Sekreteri ola-

rak görev üstlendi.  
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Nasır. 10 Mayıs - 1985 – İstanbul  

 

Yoldaş, 

Siyasal durgunluğun ve olanaksızlıkların cehenneme çevirdiği 

son 5-yıllık süreçte sürekli saldırı, acı ve üzüntü sanki yaşantımı-

zın ayrılmaz bir parçası oldu. Sömürgeci-Oligarşi'nin tam 5 yıldır 

şiddetini azaltmadan süren azgın saldırısı, Türkiye halklarının en 

değerli ve yetişkin unsurlarını eritmeye devam ediyor. Bu anlam-

da uğradığımız bu en son saldırı komünist hareketin ortak ve bü-

yük kaybı. Ancak örgütümüz bakımından özgün bir önem göste-

riyor. 

Örgütümüz şu son 5 yılda içinde sonuçlan bakımından bu 

denli büyük ve önemli bir saldırıyla karşılaşmamıştı. Merkezi hi-

yerarşik yapılanmamızı bertaraf etmesi bakımından siyasal poli-

sin oldukça başarılı bir operasyonu, sınıf düşmanlarımızın üstün 

moral kazanmalarına yol açarken, komünistlere ve özel olarak da 

örgütümüze umut bağlayanlar açısından büyük yıkım oldu. 
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Uğradığımız her saldırı ve kaybettiğimiz onca değerden sonra 

merkezî hiyerarşik yapımızı koruyabilmiş olmamızın ne anlama 

geldiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Belki sadece hiyerarşik yapıla-

nışımızı koruyabilmiş olmamız, her saldırıdan sonra neleri yitirmiş 

olduğumuzun anlaşılmasını bile zorlaştırmıştır. Hepimizi derin bir 

üzüntüye sürükleyen bu en son "olay" şimdi, 5 yılda yitirdiklerimi-

zin neler olduğunu gerçek anlamda kavramamızı daha bir ola-

naklı kılıyor. 

Örgütümüz üyelerini ve bütün yandaşlarını derinden sarsan ve 

etkileyen ve de asli etkilerini daha sonra yaşayacağımızdan emin 

olduğumuz bu en son "olay", örgütümüz bakımından tarihsel bir 

önem göstermektedir. Daha önceleri de siyasal polisin etkili saldı-

rılarıyla yüzyüze kalmış, hatta merkez üyeleri dahil kabarık sayı-

da nitelikli yoldaşımızı zindanlara sürüklenmekten alıkoyamamış-

tık. Fakat, örgütümüz tarihinde ilk kez kurumsal düzeyde böylesi-

ne bir kayba uğradık. Bunun ne büyük önem gösterdiği ve örgü-

tümüzün tarihindeki en anlamlı kayıp olduğu tartışılamaz bile... 

İleride yazılacak örgüt tarihimizde kendisinden mutlak söz edi-

lecek nitelikteki bu en son "olayın" (ve belki de son 5 yıldaki 

"olaylar" dizisinin) sağlıklı ve boyutlu bir değerlendirmesine yö-

nelmek gerektiği reddedilmez bir gerçekliktir. Bütün bu "olaylar" 

dizisinin çok yönlü ve doğru bir değerlendirmesine geleceğimiz 

bakımından ihtiyacımız ne kadar büyükse, böylesi değerlendir-

melere merkezî örgütlendirilmiş çabalarla ulaşabileceğimiz de o 

kadar açıktır. Bu bakımdan şu an ne İçerisinde bulunduğumuz 

örgütsel durumumuz ne de psikolojik ortamımız bu değerlendir-

melere girişmemiz bakımından elverişli değildir. Fakat hızla ör-

gütsel durumumuzu ve ortamımızı bu değerlendirmelere girişebi-

lecek düzeye ulaştırmamız da bir zorunluluktur...  

Burada çeşitli yoldaşlarla yaptığın telefon görüşmelerinden 

operasyona ilişkin yeterince bilgilenememiş olduğunuz ve bu ko-
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nuda doyurucu bilgilere ileri bir ihtiyaç duyduğunuzu anlamak zor 

değildir. Yine buradaki yoldaşların şu an içerisinde bulundukları 

durumu ve geleceğe yönelik düşüncelerini öğrenmek istediğinizi 

tahmin etmek de zor değildir. Her iki konuda da toparladığımız 

bilgileri ve düşünceleri aktarmadan önce, oradaki bütün yoldaşla-

rın bilmesini gerekli ve yararlı bulduğumuz bir noktayı yansıtmayı 

gerekli görüyoruz. 

Hemen bilmenizi istediğimiz nokta şudur: Buradaki bütün yol-

daşlar uğradığımız bu ağır saldırıdan etkilenmek ve sarsılmakla 

beraber, örgütümüzün sadece yitirdiğimiz yoldaşlarla ve kurum-

larla sınırlı olmadığını ve bizim her şeyden önce bağımsız bir si-

yasal akım olduğumuzun bilincindedirler. Herkes yitirdiklerimize 

üzülmekte ve şimdi oluşan güçlükleri hissetmektedir. Fakat kimse 

her şeyin bittiğini asla düşünmemektedir. Ortak amacımıza ya-

bancı ülkelerdeki çabalarıyla katılan oradaki bütün yoldaşların, 

şimdi güçlükleri daha bir artmış bulunan buradaki bütün yol-

daşların siyasal örgütümüzü yaşatmak ve geliştirmek azim ve ka-

rarlılığında olduklarını bilmesini istiyoruz... 

Yoldaş,  

Operasyonun nasıl başladığına ve geliştiğine ve de şu anki 

sonuçlarına ilişkin ise önce şunu bilmelisin: Toparladığımız bütün 

bilgilere rağmen halen, ufak da olsa kafalarımızda bazı boşluklar 

yine de var. Edindiğimiz bilgiler ilk günden çok daha ileri yorumlar 

yapmamıza olanak veriyor. Bir kaç kez, yeni bilgiler edindikçe yo-

rumlarımız da değişti. Ancak, hep doğru bir eksen etrafında iler-

lediğimize inandık. Bilgilendikçe de bu inancımız pekişti. Şu an 

hemen hemen olayın gelişimini çözmüş durumdayız. Ve hemen 

bilmenizi istediğimiz nokta şudur. (Bilemiyoruz acaba burada yer 

yer duyduğumuz spekülatif haberlerin benzerleri oralarda da var 

mı? Varsa onları gidermek bakımından hemen öne alıyoruz bu 

konunun aktarılmasını.) Operasyon şu veya bu arkadaşın çözül-
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mesiyle başlayan bir seyir göstermemiştir (burada özellikle Şa-

ban'la "ilgili dedikodular duyuldu. Bilgilerimizi o kaynaklara akta-

rarak bu işin önüne geçmeye çalıştık). 

Toparladığımız bilgilerden artık kesin bir kanaate ulaşmış du-

rumdayız ki, bu işin gelişiminde MK'nın çevre ilişkilerinin yakın bir 

bağı var. Özellikle de İrfan'ın taşıyıcı olduğunu sanıyoruz. (Tele-

fonda, bu işin İrfan'la başladığını söylerken kastedilen, onun taşı-

yıcılığıydı.) Umarız onun çözülmesiyle geliştiğini anlamamışsın-

dır.  

 İrfan'ın soygundan evvelki Çarşamba (20 Mart) gününden iti-

baren yakın takip altında olduğu kesinleşti. Daha öncesine ilişkin 

ise bilgi edinemedik (fakat çok daha gerilere uzanmadığı açık) ve 

halen kendisine nereden bulaşmış olduğu konusunda kesin fikri-

miz yok.  

Bu da şunu gösteriyor ki, soygundan evvel zaten MK düzeyin-

de "kucaktaymışız".  Anlaşılan soygun, polisi hızla harekete geçi-

ren bir etken oldu. Soygundan sonra Emniyet Müdürü'nün ilginç 

açıklaması da bunu destekleyen bir içerikteydi. "Bu işi yapanları, 

48 saat içerisinde" yakalayacaklarını söylüyordu Emniyet Müdü-

rü. 

İrfan'ın takibinin nasıl başladığı veya kimden bulaştığı kesin 

değil ama en güçlü ihtimal babası. Henüz tam gününü öğrene-

medik ama R.Cüre bizim için (muhtemelen Mart ayı içerisinde) 

1000.000 T.L borç tedarik etmiş. İhtimaldir ki bu işin organizas-

yonu esnasında R.Cüre'den İrfan’a taşınan bir takip bu. (Polisin 

ilk günkü açıklaması da bunu destekleyen bir içerikteydi.) Yine, 

Gönül, A. Akın'ın oğlu (hatta Yaman ve Barış)‘tan İrfan'a bulaşma 

ihtimali var. İzmir'e de İrfan veya Gönül'den bulaşmış olduğunu 

düşünüyoruz (hem de daha önceden).  

Olayların gelişimi şöyle oluyor: 
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Banka olayından sonra polis, bu işin tarafımızdan yapıldığını 

hemen kestirerek, bizimle ilgili bilgilerini ve açıklarımızı hızla 

merkezileştiriyor. Ve bir hafta önceden (en azından) İrfan (ve ona 

bağlı olarak başkaları) denetimleri altında oldukları için de, bu işin 

"48 saat içinde" halledileceğini ilan ediyor. Ve bizim bütün açıkla-

rımıza bir günlük takip ve saldırı başlatıyor. Polisin üzerlerinden 

ilerlediği açık noktalarımızın şunlar olabileceğini sanıyoruz: 

R.Cüre, A. Akın, Gönül (hatta Barış ve Yaman'ın bazı ilişkileri). 

Çarşamba ve Perşembe (27-28 Mart) günü güçlü bir takip var. 

İlk alınanların Perşembe akşamı gitmiş olmaları olanaklı. Ali, Şa-

ban ve Azmi Cuma (saat 17:30), Ekber ve Tarık Cumartesi 

(18:30), Zaza Pazar günü (19:00), Vahit Pazartesi (saat 11:00) 

de (İK toplantısına gitmişti) alınıyor. Barışın da aynı randevudan 

"gitme ihtimali var. İrfan evinden alınıyor. Yaman’ın nereden alın-

dığını bilmiyoruz, fakat diğerleri sokakta randevudan alınıyorlar. 

Cuma günü Ali'nin önce Yaman, sonra da İrfan’la randevusu var. 

Muhtemelen İrfan'la saat 15:00'te ve ondan Ali'ye bulaşıyor ve 

saat 17:30'da Azmi ve Şaban Ali'nin randevusuna geliyorlar ve 

üçü birden oradan kapılıyor. Azmi gece geç saatlerde evine götü-

rüyor, paralar oradan gidiyor. Cumartesi Ekber ve Tarık, Azmi’nin 

yedek randevusunda gidiyorlar (ilk randevu saat 10:30, yedek 

l8.00). Zaza Pazar günü Ali'nin randevusuna gelmemesi üzerine 

akşam (l8:00) bir başkasıyla olan randevuya gidiyor ve oradan 

kapılıyor. (Randevusunun kiminle olduğunu öğrenemedik. Ancak 

onu tanıyanların kimler olabileceğini kestirirsin, onlardan biri ol-

malı). 

İlk kapılan İK'lı Yaman. Cuma günü olan randevularına gel-

medi. Pazartesi Ali’nin de katılacağı İK toplantısı vardı (saat 

11:00.) Vahit ve muhtemelen Barış bu randevudan gittiler. Cuma 

günü Yaman'ın randevularına kimse gelmeyince İK'nın altında bir 
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bölüm yoldaş ve Pazartesi, Çarşamba günü Vahit'in randevuları-

na kimse gelmeyince de diğer bir bölüm yoldaş kurtuluyor. 

Görüldüğü kadarıyla gasp edilen paranın büyüklüğü ve ya-

bancı bir bankaya ait olması, polis için, örgütümüzü bütün unsur-

larına varıncaya dek uzun süreli bir takip olayından alıkoymuş 

olmalı. Bir an önce paranın ele geçirilmesi bakımından MK ya 

ulaşmışken diğer ilişkileri de toplamak için beklemeye gerek 

görmemiş. Bu bakımdan takibi uzatmamış. Kanaatimizce Cuma 

gecesi geç saatlere kadar ellerindeki bütün noktalara dalış yap-

mışlar. Paranın elde edilebilmesini her şeyin önüne koyduklarını 

sanıyoruz. Söz gelimi İzmir'in de paranın muhtemel taşınabilece-

ği mekan varsayılmasından operasyon alanına dahil edildiği dü-

şünülebilir. Polisin, Cuma geç saatlerden itibaren, ancak ele ge-

çirdikleri yoldaşların verebilecekleri bilgilerle hareket ede-

bilecekleri bir konumda olmaları kuvvetli bir ihtimal (geride kalan 

ilişkilerin güvenli bir ortam içerisinde bulunduğu varsayımına 

hizmet eden bu yorumlar sizleri endişelendirmesin. Bunlar henüz 

sadece yorum...)  

Umulmadık bir anda başlayan ve çok büyük bir hızla gelişen 

bu olayda verdiğimiz kayıplar (belki gazetelerden yeterince takip 

edememişsinizdir) şunlardır: MK ve İK üyelerinin de aralarında 

olduğu 13'ü üye toplam 18 kişi İstanbul’dan, 13 kişi de İzmir'den 

(Küçük Yeğen'den haber yok ve oradaki statü durumları konu-

sunda bilgimiz yeterli değil). Merkezi basım makinalarımız ve 

sahtecilikle ilgili aletlerin tümü. Ali'nin kaldığı evde var olan evrak 

ve belgelerin imha edildiğini biliyoruz, fakat Şaban ve İrfan'ın 

evinde var olabileceklere ilişkin bilgimiz yok. Yine Barış ve Ya-

man'ın evlerinde İl 'e ait olabilecek evrak ve belgeler hakkında 

bilgimiz yok. Ancak her ikisinin de evlerine gidildiğini biliyoruz 

(hatta belki evlerinden alınmışlardır). Bu arada bilgilenmenizde 
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yarar var, Şaban ve Ali'nin de evlerine götürdüklerini öğrendik. 

İrfan aynı gece evinden alınıyor... 

Şu an ki durumumuza gelince : 

İlk günden bildiğiniz gibi İstanbul'da İK'nın altı sağlam duru-

yordu. Operasyon öncesi İstanbul örgütü hakkında yeterince bil-

gili olmayabileceğini varsayarak İK'nın sağlam duran altını sana 

bir kez daha tanıtmaya çalışıyoruz. Şayet önceden ayrıntılı bilgi 

sahibi değilsen, operasyon öncesi de öyle "ahım şahım" bir örgüt 

olmadığını görmüş olursun. 

Şu anda İstanbul Örgütü'nün 14 asil 3 de aday olmak üzere 17 

üyesi arasında belirli bir "trafik" var (ikisi de MK uzmanlarından-

dır). Sayıları 8 (veya 9) olan ve bir kaç fabrikaya dağılmış bulu-

nan işçi üyelerle henüz hiç kimsenin ilişkisi yok. Ayrıca bunları bi-

linçli olarak aramıyoruz. Çünkü geçmişte İK üyeleriyle ilişki sür-

dürmeleri ve iş alanlarının belirli olması kendileriyle ilişki arayı-

şında olmamızı güvenli kılmıyor. (Becerebilirsek ulaştırabileceği-

miz bazılarına uygun bir kanaldan mektup yollayarak uzaktan bir 

ilişki sürdürmeye çalışacağız. Ayrıca bazılarından bize ulaşan 

haberlerde bir miktar kendilerini aramamamız gerektiği hatırlatılı-

yordu. Bazı İŞÇİ üyelerimizi daha sonraları "sıfırdan" başlamak 

üzere başka alanlara naklettirerek "hayatta döndürmeyi" düşünü-

yoruz.)  

İşçi üyelerin dışında kendileriyle ilişki kurulamayanların sayısı 

2 (veya 3)’tür. Bunlar da operasyon dolayısıyla kopmamış, daha 

önceleri de ilişkileri kopuk olan yoldaşlardır. Ayrıca Merkez Uz-

manlıkları’ndan İstanbul'a bağlı kaç üyenin kaldığını da yeterince 

bilmiyoruz. Burada sadece 2 kişi var. Yine senin aracılığınla An-

kara'ya takılan bir üye var (bu konuda ufak bir hatırlatma yapmayı 

gerekli görüyoruz. Senin aracılığınla doğrudan telefon randevula-

rı kurulmasını doğru bulmamaktayız. Bu hengâme esnasında te-

lefon bazı kopuklukların giderilmesinde işe yarayabilir. Ancak 
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doğrudan bu yolun kullanılması pek benimsediğimiz bir yol değil. 

Yerlerini kendi aralarında önceden belirlemiş yoldaşların arala-

rındaki kopukluğun giderilmesinde senin telefon şimdilik (o da 

sadece şimdilik) kullanılabilir. Ankara'ya giden yoldaşın aynı gün-

lerde içeriden henüz çıkmış olan Şaban'ın karısıyla görüşmüş 

olması bizi oldukça kaygılandırdı... Aynı arkadaş İK ile de görü-

şüyor... Bu konuda eline geçebilecek her fırsatta herkesi uyar-

manda yarar var. Sonra, "iktisatçı yoldaş"ın buraya ait olması ge-

rektiğini varsayıyoruz. Fakat onunla da ilişki kuramadık, ayrıca, 

onu pek tanıyan da yok. Şayet bu kez de deşifre olmadıysa bu 

arkadaş çok dikkatli ilişkiye sokulmalı. Kendisine en fazla ihtiyaç 

duyacağımız özellikler taşıyor bu yoldaş. Hatta ilişki kurabilirsen 

bir miktar buradan kimseye takma. Bazı örgütlenme adımlarından 

sonra devreye sokulması da söz konusu olabilir. Ayrıca bu arka-

daşın İrfan’la ilişkileri bakımından dikkatli ele alınması da ayrı bir 

sorun. Son olarak, Kürdistan çalışmaları için MK'nin denetiminde 

çalışan 2 yoldaştan biri de İstanbul’daki trafiğin içerisinde bulunu-

yor (diğeri de Ankara'da bulunuyor.) 

Demek ki İstanbul İl Örgütü operasyon öncesi 17 (halen ilişki 

içerisinde olan) + 8 (işçi) +  3 (ilişki kurulamayan) + 10 (yakala-

nan Merkez ve uzmanları dahil) =  38 üye ve aday üyeden oluşan 

bir rakamsal özellik gösteriyordu. (Bu satırların yazarı her ne ka-

dar eski bir İK mensubu olarak bu rakamların doğruluğundan 

eminse de 2 veya 3 üyeyi eksik veya fazla değerlendirmiş olabi-

lir). 

Yoldaş, 

operasyondan hemen sonra bir araya gelmeyi becerebilen 

yoldaşlar arasında "önce bir araya gelmeliyiz" ilk yükselen fikir 

olmuştur. Bu amaçla insanlar birbirlerini aramışlar ve kısa bir za-

man sonra da belirli sayıda üye yoldaş bir araya gelmiştir. Üye 

yoldaşlar arasında operasyonu, yol açtığı tahribatlara ve yapıl-
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ması gerekenleri konu alan çeşitli tartışmalar ikili üçlü sürdürül-

müş ve bazı ortak noktalara ulaşılmıştır. Tartışmalara eksen olan 

düşünce, bizim her şeyden önce siyasal bir akım olduğumuz ve 

bu siyasal akımın yandaşları olarak ortaya çakan durumdan son-

ra görevlerimizin neler olduğudur. Örgütlü yapıların korunması, 

kopuklukların giderilmesi ve Marksist kültürümüzün zorunlu kıldı-

ğı örgütsel bir düzenliğe hazla kavuşmanın gereği üye yoldaşlar 

arasında benimsenen bir yaklaşımdır. 

Buradan hareketle, önce İstanbul'da merkezi bir düzenliğe 

ulaşmak, arkasından da Türkiye genelinde zorunlu olan merkezi-

leşme çalışmalarına atılma hemen herkesin tartışmasız benim-

sediği bir yol olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul'da bir an önce hiye-

rarşik örgütsel düzene ulaşabilmek bakımından İstanbul üyeleri-

nin iradesini yansıtacak bir platformun oluşturulmasa genel kabul 

görmüştür. Bu platformun niteliği konusunda ise birkaç görüş ol-

makla birlikte İl Konferansı'nın toplanması görüşü daha çok be-

nimsenmiştir. (Bir yoldaş - F.Ç - toplanma riski dolayısıyla doğru-

dan bir seçimi konferansa tercih edeceğini belirtmiş, bir diğer yol-

daş da -telefonla aradığın yoldaş- şimdilik kalıcı bir İK örgütleme-

ye yönelmemek gerektiğini belirterek organ temsilcilerinden olu-

şan bir "birliğin" geçici olarak otorite boşluğunu doldurması ge-

rekliğini ileri sürmüştür. Şu an İstanbul'da var olan 17 üyenin 

temsil edileceği bir toplantının ayrıntıları konuşuluyor. 

Gerçekleştirilebilirse İl Konferansı'nın Türkiye'deki ve yurt dı-

şında bütün üyelere ve de KK' inden kalan son üyeye bir çağrı 

yayınlayarak örgütsel, merkezi bir yapıya- kavuşturulması bakı-

mından gereken girişimlerde bulunmalarını istemeyi düşünüyoruz 

Öncelikle senin MK'dan kalan en son üye olman sıfatıyla böylesi-

ne girişimlerde özgün bir rol oynaman gerektiğini hatırlatmak bile 

gereksizdir (kasıtlı telefon görüşmelerinde çeşitli yoldaşlara hatır-

latmak ihtiyacına duyduğun baza noktaları, telefon görüşmeleri-
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nin yol açtığı anlaşma güçlüğü ile dile getirilmiş ifadeler olarak 

anlamak istiyoruz. Kimse kimsenin statüsünü unutmadığı gibi, 

senin ve orada yaşayan diğer bütün üye yoldaşların örgütümüzün 

geleceğini tayin edebilecek her türlü kararda ve örgütümüzün 

merkezi önderliğinin oluşturulması çabalarında buradaki bütün 

üyelerle birlikte, üye olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmala-

rını dışlayabilecek hiç bir anlayış burada mevcut değildir. Tam 

tersine buradaki yoldaşlar tek başına üyelik statüsünün bile hangi 

hakları oluşturduğunun bilincindedirler. Senin MK'dan kalan bir 

yoldaş olman ve her şeyden önce bu örgütün üyesi bulunman ve 

orada yaşayan yoldaşların örgüt üyesi bulunmalarının da ötesin-

de, şimdi sayıları daha da azalmış ve kelimenin gerçek anlamıyla 

bir avuç kalmış örgüt militanlarından bir kümeyi oluşturmanız bu 

örgütün burada yaşayan militan kümesi açısından, sizleri, gele-

ceğe yönelik girişimlerde bulunma bakımından her zaman başvu-

rulması gereken bir merci haline getirmektedir. Öyleyse, zorunlu-

luğu tartışılmaz düzeyde olan merkezileşme ve politik bir önderli-

ğe kavuşturulmamız bakımından atılacak adamların orada ya-

şayan bütün üye yoldaşlardan bağımsız ve kopuk atılması ne 

olanaklıdır ne de doğru. Ayrıca, daha dün yaşadıklarımız henüz 

unutulmamış olup, "içeride ve dışarıda" yaşayan yoldaşlar ara-

sındaki iletişim kopukluklarının yol açtığı ve örgütsel sürece katı-

lımda "dışarıdaki" yoldaşların "atlanmasına" neden olan her türlü 

girişimin ne tür örgütsel sorunlar ürettiği hiç kimsenin unutama-

yacağı gerçeklerdir. Bir kez daha yaşamak istemediğimiz ve üre-

teceği sorunların altından kalkmakta güçlük çekeceğimiz böylesi-

ne bir kopukluğun oluşmaması bakımından ileri bir dikkat ve içten 

bir inanç buradaki yoldaşların davranışlarında önde görünen nok-

talardır.) 

İl Konferansı'ndan sonra örgütümüz açısından, genel merkezi-

leşme çalışmalarına kolaylık oluşturacak bir durum ortaya çıka-

caktır. Bu durumda, Ankara'dan sonra İstanbul'da da seçilmiş ör-
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gütlü bir yapının oluşturulması merkezileşme çabalarında dağınık 

tutumlara sürüklenmekten alıkoyacaktır bizleri. İl Konferansı'nın 

genel örgütlenmemiz bakamından benimseyeceği "Merkezileşme 

Planı"nı Ankara'daki yoldaşlara ve size hemen ileteceğiz. Henüz 

sizlerin bu konudaki düşüncelerinizi bilemiyoruz. Sadece "acele 

edilmemesi" gerektiğini hatırlatan yaklaşımlarınızı burada, hemen 

bitirilmek istenen bir durum olduğu şeklindeki bir kavrayışa bağ-

lamak olanaklı. Ancak, ilke olarak politik bir merkez olmaksızın 

"tek bir gün" bile ilerlememek gerektiği benimsenilmekle birlikte, 

ilk günden beri "hiç bir oluşumu" beklemeden "hemen bitirelim" 

havası yer etmemiştir burada. Fakat hızla merkezileşmenin yarar 

ve zorunluluğuna inanılarak, bu amaç için gerekli olan oluşumla-

rın hazırlığına hemen yönelmek gerektiği düşünülmüş ve bu doğ-

rultuda girişimlerde bulunulmuştur. 

İstanbul'da ve Ankara'da ki tüm yoldaşlar arasında merkezî bir 

önderliğin oluşturulması genel benimsenen bir nokta olmakla be-

raber, bunun gerçekleştirilme biçimi ve niteliğinin nasıl olması ge-

rektiği konusunda birçok yaklaşım var. Yer yer birbirinden tama-

men farklı önerilir olsa da bunlar henüz "ilk fikirler" olması bakı-

mından ayrıntılarıyla düşünülmemiş yaklaşımlar olma özelliğini 

taşımaktadır. Ankara’dan bazı yaklaşımlar şöyle: (Geçtiğimiz 

günlerde Ankara'dan bir yoldaşla burada görüşüldü ve çeşitli so-

runlar üzerinde tartışıldı. Görüşmenin başlıca amacı "trafik" kur-

maktı. Yeniden belirlenen biçimde görüşülecek. Ve sanırız bu kez 

İstanbul'dan resmi bir kurumla görüşme şansına sahip olacak 

Ankaralı yoldaşlar..) Bir yoldaş her hangi bir seçime yönelmeden 

bilinen, tanınan bazı yoldaşların CK ile birlikte geçici olarak bu işi 

sürdürmelerini önerirken, bir yoldaş da, doğrudan bir seçim dü-

zenleyerek yeni bir yapının oluşturulmasını önermiş. Yine bir yol-

daş, Ankara ve İstanbul il sekreterlerinin (veya temsilcilerinin) 

C.K ile birlikte geçici bir yapı oluşturmasını önerirken, benzer bir 

öneriyi, örgütü kongreye hazırlayan bir yapı olarak E. önermişti…   
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İstanbul'da, "içeride ve dışarıda ki" bütün üyelerin ve Kürdis-

tanlı yoldaşların temsil edileceği bir platformun tartışmaları oldu-

ğu gibi, Ankara’dan ve İstanbul'dan bir yoldaşın C.K ile birlikte 

geçici olarak bu işi sürdürmelerini önerenler var. Somut bir öneri 

M.Sacit'ten gelmişti. Yoldaş, Ankara'dan, İstanbul’dan ve (ulusal 

sorun perspektifimiz bakımından) Kürdistanlı bir yoldaşın C.K ile 

birlikte bizi kongreye kadar yönetmesini öneriyor. Ancak buradaki 

bütün yoldaşların eğilimleri esas olarak İl Konferansı'nda somut-

luk kazanacak.... 

Yoldaş, 

şimdilik bizimle haberleşmenize olanak sunması bakımından 

ilettiğimiz aşağıdaki adrese yazarak, senin ve diğer üye yoldaşla-

rın durumumuza ve geleceğe ilişkin düşüncelerinizi iletmelisiniz. 

Güçlü ve düzenli bir iletişim olanağı hazırlama çabasındayız. Ay-

nı tür çabaları sizin de göstereceğinizden eminiz. Buna ihtiyacı-

mız büyüktür. Yine Sultan’ı aradığın, telefondan bizi aramaya de-

vam etmelisin. Yakında size yeni telefonlar, adres ve muhteme-

len P.Kutusu yollayacağız... Para durumumuz çok bozuk, şimdilik 

sadece kişisel olanaklarımız ve İstanbul'un çok küçük bir geliri 

var. Buralar ciddi girişimlere yönelmemize olanak vermez. Bizim 

için para ayarlayabilirseniz memnun oluruz, ancak, esas olarak 

merkezileşmeye bağlı olarak ürüyecek zorunlu harcamalar için 

şimdiden para biriktirmeye çalışmalısınız. 

Merkezileşmeye bağlı olarak Yayan Organı’mızın yeniden bu-

rada devreye sokulmasını doğru bulmaktayız. Bunun güçlükleri 

konusunda herkesin fikri olmasına rağmen kapasitelerimizin so-

nuna dek zorlanarak bu işin burada sürdürülmesinin "politik bir 

önderliğin" oluşturulması bakımından zorunlu olduğuna inanıyo-

ruz. Yurt dışından gelecek dergi ve broşürlerin dağıtımını düzen-

leyerek politikleşme sürecini kısaltabileceğimiz düşünülemez (bu 

konuda daha sonra ayrıntılı yazmak olanaklı. Sorunun ideolojik 
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ve siyasal düzeyde tartışılmasında yarar var.) Ancak, kısa sürede 

aşmak zorunda olduğumuz merkezileşme adımlarının neticelen-

mesine kadar yayın organımızın kalan son sayısından itibaren 

orada hazırlanabilmesinde yarar var. İki veya üç sayı (bilemedin 

dört) orada hazırlanabilir ve hazırlanmalıdır. Ve olanaklıysa ilk 

sayısını hemen hazırlamalısınız. Dergimizin kısa sürede çıkma-

sının birçok bakımdan yaran var. Verdiğimiz adrese yollarsanız 

burada çoğaltma olanağımız olabilir (İstanbul'da teksir olanağı-

mız var.)... 

Ayrıca, senin, M.K'nden kalan en son üye olman bakımından 

bütün üyelere yönelik, duruma ve geleceğe yönelik düşüncelerini 

"bildirge" niteliğinde bir yazıyla duyurman da yararlı olabilir...  

Sana ve diğer bütün yoldaşlara çalışmalarımda başarılar ve 

sağlıklı bir yaşam dilerken, buradaki yoldaşların en içten ve en 

sıcak selamlarını iletiriz.  
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Nasır. 9. Haziran 1985.  

 

Yoldaş,  

“10 Mayıs 1985” tarihli mektup, buradaki yoldaşlar adına tara-

fımdan hazırlanan “ortak mektup” idi. Operasyonu hemen izleyen 

günlerde sizlerle ilişki kurulmasının gerekliliği kendini duyurdu-

ğunda, tek tek yazışmaya yönelmekten ziyade, ortak bir yönelim 

daha çok benimsenmişti. Bu amaçla buradaki gelişmelerin tara-

fımdan kaleme alınan bir yazıyla size iletilmesi uygun görülmüş-

tü.  

Ancak, mektubu kendisiyle oraya yollamak istediğimiz arkada-

şın dışarıya çıkış trafiğinde bazı aksamaların olması, mektubun 

hazırlanmasında gecikmeye neden oldu. Bu, hazırlanan mektu-

bun buradaki yoldaşlar arasında yeterince dolaştırılamamasına 

yol açtığı gibi, giderek İl Konferansı’nın yaklaşması böylesine bir 

mektubun yollanması gerekliliğini zayıflattı. Ve biz sana bu mek-

tubu “ortak” olarak göndermekten vazgeçtik.  
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Aradan geçen sürede operasyona ilişkin bilgilerimiz daha bir 

genişledi. Ve bugün “10 Mayıs” tarihli mektuptaki bazı tespit ve 

yorumlarımız değişmelere uğradı. Fakat yine de esasta pek fazla 

bir değişiklik olmadı. Bunun için bu eski tarihli ve ortak hazırlan-

mış –fakat ortaklığı resmileşmemiş olduğu için, sadece benim 

imzamı taşıyan- bu mektubu sana yollamaya karar verdim. 

Ayrıca, istedim ki, hem o günkü havamızı ve ilk yorumlarımızı 

bilesin, hem de, sana sözünü ettiğimiz ve senin de geçmişe gön-

dermelerde bulunarak belirli bir “ürküntüyle”  karşıladığın “ortak 

mektup”un niteliği konusunda bilgin olsun.  

Bilgin olsun ki, “ortak mektup” kavramından –geçmişe dayana-

rak- duyduğun ve bize de yansıttığın “endişelerden” sıyrılma ko-

laylığın olsun…  

“10 Mayıs” tarihli mektubu hazırladıktan sonra –kopuk olsa da- 

birçok yeni bilgi edindik Operasyon, kesinlikle takiple başlayan ve 

gelişen bir seyir gösteriyor. Takibin başlangıcı İrfan’la oluyor. Po-

lis İrfanı yaklaşık 15-20 gün taşıyıcı olarak kullanıyor. Takibin İr-

fan ve Oya ile senin yazışmalarından üremiş olabileceği “içerden” 

gelen haberlerde hep önde. Yazışmalarınızın fotokopileri görül-

müş. Daha önce de Ortadoğu’daki arkadaşlarla yazışmaların po-

lisin eline geçtiği, tarafından da biliniyor olmalı. Bu bakımdan, 

böyle bir durumun olmayabileceğine ilişkin yaptığın yorumlar pek 

doğru değil. Dışarıya yollanan mektuplar konusunda polisin titiz 

davrandığı açık. Türkiye’den İsveç’e gönderilen mektupların çok 

fazla olmayabileceği var sayıldığında, onların, posta idaresinde 

bir elemeye tabi tutulması çok kolay…  

İçerden en son çıkan Oya da bunu bir kez daha belirtti. Fakat 

her şeye rağmen başka bazı kaynaklardan İrfan’a ulaşılmış olabi-

leceğini yine de düşünmekte yarar var.  
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En son Oya’nın da çıkmasıyla, içerde son operasyondan alı-

nan yalnızca tek bir kız arkadaş kaldı. (O da Asiye’dir ve kendisi-

nin daha önce kesilmiş 5 yıllık bir cezası vardı.) Yine Ali Genç ve 

Korkut bırakıldı. Bu durumda içeride 10 kişi kalmış oluyor. Bildi-

ğimiz kadarıyla 6 kişi hakkında 146/1’den dava açıldı. Bunlar Ali, 

Şaban, İrfan, Azmi, Yaşar ve Haldun’dur. Diğerleri, yani Barış, 

Yaman, Vahit ve Zaza 168/1’den yargılanacaklar. 

İçerdeki tutumlar konusunda pek olumlu haberler gelmiyor. En 

azından “İlhami tavrı”nın egemen olmadığı açık. Tek tek tutumlar 

hakkında doyurucu bilgilerimiz yok. Çelişkili haberler alıyor olsak 

da genelde pek mükemmel olunmadığı bütün haberlerde ortak. 

Şimdiye kadar sadece Vahit’le ilgili olumlu ve övücü şeyler duy-

duk. 

Belli çözülmeler olduğu kesin. İki arkadaşın randevularına po-

lisi götürdükleri biliniyor. Biri Azmi, diğeri ise Barış. Azmi, Ekber 

ve Haldun’u, Barış ise Vahit’i randevudan aldırıyor.  

Ali’nin evine götürüp götürmediği aydınlığa kavuşmadı. Polisin 

eve gittiği kesin. Fakat takipten mi, yoksa Ali’den dolayı mı gittik-

leri net değil. (İlhan’la yapılan görüşmelerde takip olasılığına yer 

veren kuşkular ortaya çıkmıştı. Biliyorsundur, Ali, İlhan ile birlikte 

kalıyordu.)  

Takibin İzmir’e sıçraması Gönül’den. İrfan’la görüşmeleri “tele 

objektiften” kurtulamamış. Gönül’ün İzmir için postaladığı bir pa-

keti İzmir’den alan bir yoldaş takibe düşmüş ve kısa zamanda Si-

nan’lara sıçramış. (Bu işlerin Gönül aracılığıyla yapılmış olması 

kabul edilebilir değil. Gönül’ün durumundaki insanlarla yakın ilişki 

kurulmaması gerektiği konusunda onca uyarı yapmış yoldaşların 

aynı eksikliğe kendilerinin sürüklenmesi affedilir gibi değil…)  

Sinan’ın Ankara’ya götürüldüğü duyulmuştu. Yine Şaban ve 

Ali’nin de Ankara’ya götürüldüklerini telefonla sana iletmiştim.  
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Cezaevlerindeki yoldaşların moralinin bu son operasyondan 

sonra çok bozulduğunu öğrendik. Çıkan bir yoldaşın aktardığına 

göre, bizimkiler içeride oldukça iyilermiş, fakat bu son operasyon-

la birlikte “yemeden içmeden” kesilmişler. Umutsuzluk belirgin bir 

yayılma göstermiş.  

(16 Haziran’da ve Bayram’da açık görüş var. Kendilerine çeşit-

li kanallardan –ancak hep uzaktan ve telefonla kurulan kanallar-

dan- dışarıda örgütsel çalışmaların devam ettiğini ve İstanbul’da 

bir Konferans düzenlendiğini iletmeye çalışacağız. Ancak, binler-

ce insanın dışarıdan daha fazla etkilenebileceği daha gelişkin 

yöntemler bulmak zorunluluğu açık. Cezaevi koşulları insanları 

“eritiyor”. Çıkıp da örgütsel çalışmalara katılanlar o kadar az ki. 

Bu durum sosyalist hareketin geleceği bakımından ciddi biçimde 

üzerinde durulması gereken bir önem gösteriyor. Bu konuya da-

ha sonra mektuplarımda yer vereceğim.)  

Çıkan yoldaşlarımızdan biri S. Polat. Şu an kendisiyle ilişkimiz 

yok. Dolaylı haber yolladık. Düşüncelerini öğrenmeye çalışıyoruz. 

Şimdi memleketinde bulunuyor ve muhtemelen Haziran sonunda 

kendisinden haber alabileceğiz… Yine, Ö. Koç çıktı, fakat bize 

takılmadı. Şimdi askerde olduğunu öğrendik. Daha birkaç eski 

yoldaş çıkmış olmalarına rağmen örgütle ilişki kurma eğiliminde 

olmadıklarını yansıtarak “özel yaşamlarına” dönüyorlar. 

Kaçaroğlu’ndan bir haber; Yoldaş, “aman aman CK Türkiye’ye 

dönmesin” diye çıkanlarla görüş beyan etmiş.  

Son haber E. Kürkçü’den: Ertuğrul ve diğer bütün eskileri özel 

yapım bir cezaevine nakletmişler. Biliyorsundur, Malatya’da idiler, 

şimdi G.Antep’e gönderilmişler.  

Sana iletebileceğim haberler şimdilik bu kadar. Daha sonraki 

mektuplarda daha detaylı haberler iletme çabasında olacağımı 

belirterek bu mektubu bitiriyorum.  



138                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nasır. 9. Haziran 1985  

 

Yoldaş,  

18-19 Mayıs’ta gerçekleştirilen Konferans’ın tutanaklarını çok 

küçük bir gecikmeyle sizlere ulaştırmış oluyoruz.  

Hemen hemen düzenli ve sıkça dışarıya çıkıp gelen bir arka-

daşla bunları elden taşımayı tasarlamıştık. Düzenli bir ilişki için 

kendisinin nasıl yardımcı olabileceğini bu arkadaşla konuştum. 

Tasarladığımız şey halen geçerli, fakat arkadaşın yurt dışı do-

laşma trafiğinde neredeyse sadece İsveç veya Almanya yok. Vi-

ze işlemlerini hallettiğinde uğramak durumunda olduğu diğer ül-

kelerden İsveç veya Almanya’ya da sadece bizim için geçecek. 

Ancak son kez dışarıdan herhangi bir yerden tutanakları ve mek-

tupları size postayla iletmek durumunda. Daha sonraki seferlerde 

İsveç veya Almanya’ya uğrayacak.  

Şimdilik bu veya buna benzeyen bir yoldan daha güvenli ilişki 

trafiği düşünemiyorum. Bilinen adresleri mektup olayı kesinlikle 

sağlıklı değil. Hele İsveç’ten mektuplaşmak hiç değil. Hatta tele-

fon görüşmeleri dahi dinlenme tehlikesini taşıyor.  
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Son telefon görüşmelerimizde sözünü ettiğim, ancak yeterince 

konuşamadığımız, bizlerin dışarıya gidip gelebilmesi durumunu 

yaratabilirseniz, bu en doğrusu olacak. Ve biz esas olarak buna 

kafa yormalıyız. En azından aşağıda (Suriye) buluşmayı ciddi bi-

çimde düşünmenizde yarar var. Sanıyorum sağlıklı bir pasaport 

sağlayabilme şansınız olabilir. Bu yolla ya sizlerden birileri gelip 

gidebilir ya da bizlerden biri. En azından yakın zamanlarda bulu-

şabilmemiz giderek daha bir önem kazanıyor.  

Biliyorsunuz henüz sağlıklı bir ilişki oluşturabilmiş değiliz ve 

geleceğe ilişkin hiçbir tartışma yapamadık. Fakat ciddi bir durum-

la yüzyüze bulunduğumuz da o kadar açık ki. Örgütsel-siyasal 

geleceğimiz bakımından kaygı verici bir konumlanışımız var. 

Böylesine bir durumda iletişim güçlüğümüzün olması bu sorunla-

rın daha da artmasından başka bir şey değildir. Çünkü geleceği 

nasıl kucaklayacağımızın ve kucaklamamız gerektiğinin örgütsel 

ve politik düzeyde tartışılması zorunluluktur. Sağlıklı bir iletişim 

oluşturamazsak bu tartışmalara ortak katılımımız olmaz. Bunun 

ne tür sonuçlar üretebileceğini daha şimdiden görmek ise çok zor 

değildir.  

İsveç’te ve Almanya’da bilinen adreslere, buradan mektup ya-

zılmasını kesinlikle istememelisiniz. Hele bu yazışmalar esnasın-

da edineceğiniz adreslere (ülkedeki) siz kesinlikle mektup yaz-

mamalısınız. Yeni adresler ve telefon numaraları edinmeli ve 

bunları elden ulaştırabilmeyi becermeliyiz. Buraya yollayacağınız 

mektupları –elden edinilmiş yeni adreslere- mutlaka Almanya 

üzerinden yollamanız gerektiği gibi, içerisine kalın matbu evraklar 

koymayın. Herhangi bir dergiyi ve hacimli bir yazıyı kısa aralıklı 

birkaç mektupla göndermeniz yararlıdır. (En son İsveç’ten Anka-

ra’ya gönderdiğiniz mektup, sakıncalı bir durum yaratabilir. Anka-

ralı yoldaşlar kuşkulu bazı gelişmelerin olduğunu söylüyorlar. 
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Mektubu yolladığınız adres bir üyeye ait. Ve kendisi bugünlerde 

izlenmiş olabileceği konusunda kuşkular yansıtmış.) 

Sözünü ettiğim arkadaşın yurt dışına çıkış trafiğindeki pürüzler 

giderilir giderilmez onun aracılığıyla elden düzenli yazışmak ve 

haberleşmek olanaklı olacak. (Arkadaşımız çok sık ve neredeyse 

düzenli biçimde Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gidip geliyor. Şimdilik 

trafikte Almanya ve İsveç yok. Ancak İtalya, İngiltere, Yugoslav-

ya… gidip gelinen yerler. Buralarda iş kotarma şansınız olursa 

aklınızda olsun.) Konferansın teyp bantlarını aynı kanaldan size 

parça parça yollayacağız.  

Zorunlu haller için bizi arayabileceğiniz bir iki telefon numarası 

iletebileceğiz. Ancak, mutlaka henüz bilinmeyen telefonlarınızdan 

aramalısınız. Sizin bilinen ev telefonlarınız polisin elinde bulunu-

yor. Ve bazı elektronikçi arkadaşlar “şayet isterlerse ve zorlarlar-

sa” polisin bu telefonları dinleyebileceğinden söz ediyorlar. 

Konferans tutanaklarını Ankara’ya gönderdik ve kendileriyle 

oluşturduğumuz trafik içerisinde bazı konuları tartışıyoruz. Yeni-

den merkezî hiyerarşik bir yapıya nasıl kavuşmamız gerektiği, 

buradaki tartışmaların ana eksenidir. Sanıyorum sizleri de meş-

gul eden bir konudur bu. Konferansımızın gündem maddelerin-

den birini bu oluşturuyordu. Merkezileşme Planı başlığıyla üze-

rinde tartışmalar yapıldı. Ve konferansımız bu konuda ortak bir 

eğilim oluşturdu. İstanbul örgütü, yeniden merkezileşmemiz ba-

kımından bir genel konferans düzenlenmesini (Merkez Komite 

üretme yetkinliğinde) gerekli adım olarak düşündüğünü saptadı. 

Belirlenen eğilimin yurt dışındakiler dahil, diğer bütün üye yoldaş-

lara duyurulmasını kararlaştırdı. (Bu iş için de ben görevlendiril-

dim.)  

Yine İstanbul örgütünün merkezileşme planı hakkında bütün 

üye yoldaşların düşüncelerini hızla yansıtmalarının yararlı olaca-

ğını ve varsa farklı önerilerini örgütün içinde hızla propaganda 
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etmelerinin gerekli ve yararlı olduğunu saptadı. Tutanakları oku-

yarak eğilimimiz konusunda neler düşündüğünüzü bize hemen 

iletirseniz iyi olur.  

Aynı konuya ilişkin yaptığın ve özellikle Ankaralı birçok arka-

daşın benimsediği öneriyi henüz bütünüyle kavrayabilmiş değilim. 

Ancak, kavradığım kadarıyla, pek doğru bulmuyorum. Kanaatim-

ce bizim için gerekli olan geçici değil kalıcı organizasyonlara yö-

nelmektir. Şu ana kadar sadece acele edilmemesi gerektiğini ileri 

süren bir yaklaşım sergiledin. Ancak bunun nedenleri konusun-

daki düşüncelerini kavrama şansımız olmadı. Burada, aceleci bir 

yaklaşım değil, uzun vadeli bur yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. 

Ayrıca, tekrar yineliyorum, ne kimsenin atlanması ne de “herhan-

gi bir şeyin kaçırılması” söz konusu değildir. Yeni bir Merkez Ko-

mitesinin seçilebilmesine olanak veren koşullar var olduğu süre-

ce, geçici organizasyonlara yönelmeyi doğru bulmuyorum. Açık ki 

bu merkez komite, örgütümüzün hâlihazırdaki birikimine uygun 

bir nitelik gösterecektir.  Şayet, birçok arkadaşın kafasında oldu-

ğu gibi, sen de ülkede bu vasıfta yoldaşların kıtlığı bakımından 

merkez komitenin seçimini bilinmez bir zamana erteliyorsan, sen 

de örgütümüzün acıklı gerçeklerinden gizlenmeye çalışıyorsun 

demektir. Henüz bu konuda hiçbir şey söylemediğin için benimki-

si spekülatif bir yaklaşım elbet. Fakat, Merkez komiteye duydu-

ğumuz gereksinim başka, bu vasıfta yoldaşların kıtlığını sapta-

mak daha başka bir sorundur. Biz, seçilmiş bir merkez komitesi-

nin etrafında örgütlenmeliyiz… Lütfen bu konudaki düşüncelerini 

ayrıntılı biçimde bize hemen yolla. Ayrıca oradaki üye yoldaşların 

da düşüncelerinin aktarılmasını sağlarsan memnun olurum.  

Ben, örgütümüzün bütün üyelerinin iradesini yansıtan bir genel 

konferansın en geç 3 ay içerisinde toplanmasının kararlaştırılma-

sının (olanaklarını yaratmak hiç de düşünüldüğü kadar zor değil-

dir) ve bu amaçla bir Hazırlık Komitesi’nin oluşturulmasını doğru 
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buluyorum. Hazırlık Komitesi’nin de mutlaka Ankara, İstanbul ve 

Yurtdışı kombinezonundan oluşması gerektiğini düşünmekteyim. 

Hazırlık komitesi, kelimenin gerçek anlamıyla hazırlık fonksiyon-

ları    ………….. ……………. { Hazırlayanların notu: Burada bir-

kaç kelime silinmiş} işi becerebilecek herhangi bir 3 kişi olmalıdır. 

Fakat aynı zamanda bu süre içerisinde bazı Merkezî yetkilerle 

donatılmış olmasını doğru buluyorum.  

Şayet konferansımızın eğilimi tarafınızdan da benimsenilirse 

hemen bu işin organizasyonuna girişmek gerekecek. Yok, be-

nimsenilmeyip de yeni öneriler yükseltecek olursanız onları tar-

tışmaya yöneleceğiz.  

Burada, yeri gelmişken bir açıklama yapmalıyım. Ola ki bura-

da bazı arkadaşların zorlama yorumları sizin oralara da yansı-

mıştır ve sizler de bu eğilimimizi “dayatma” olarak algılıyorsunuz-

dur. İstanbul örgütü merkezileşmemiz konusunda ortak bir eğilim 

saptamıştır. Ve bu eğilimi örgüt içerisinde tartışmaya sunmuştur. 

Benimsenilmeye yatkın önerileri kucaklamaya hazır bir yaklaşım-

dır bu.  

Yoldaş, 

Aşağıda verdiği adrese mektup ve dergi yollayabilirsiniz. Yine 

burada büyük ihtiyacımız olan mali katkılarınızı da aynı adreslerle 

gerçekleştirebilirsiniz. Ancak lütfen bu konuda titiz davranın. Mek-

tuplarınız mutlaka Almanya üzerinden postalayın. Çok kabarık 

olmasın, şayet hacimli bir şeyler yollayacaksanız mutlak birkaç 

parça halinde yollayın. Size birden çok sayıda adresi en kısa za-

manda vereceğiz, böylece aynı adrese yüklenme durumunu or-

tadan kaldırırız. (Postacılardan aldığımız bazı bilgiler bu uyarıları 

yapmamıza neden olmuştur.)  

Ayrıca Konferans tutanaklarından ayrı olarak hazırladığımız 

fakat henüz bitiremediğimiz için size yollayamadığımız bir broşür 
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daha var. Kamuoyuna dağıtılacak nitelikteki bu broşürün adı: İs-

tanbul İl Örgütü Konferansı – Karar ve Belgeleri başlığını taşıyor. 

Yolladığımız tutanakların kapak düzeni aynı kapağı. Yalnızca 

en altta yazılan “Tutanaklar” ibaresinin yerinde “Karar ve Belge-

ler” bulunuyor. İçerisinde, yine tutanaklarda yer alan bazı kararlar 

yer alıyor. Şayet orada bu broşürü düzenleyebilirseniz iyi olur. 

Ayrıca dergimizin (henüz ilk sayısını çıkarmadınızsa), orda basa-

cağınız ilk sayısında bu broşürü olduğu gibi yayınlamak bir çok 

bakımdan yararlı olur.  

Sizin yapmanız gereken sadece verdiğimiz sıra içerisinde bro-

şürün orada hazırlanmasını sağlamaktır. Biz henüz daktiloya ge-

çiyoruz ve yetiştiremediğimiz için yollayamadık.  

Broşürün kapak düzeni aynı, yalnızca altta “tutanaklar”ın yeri-

ne “karar ve belgeler” giriyor. (Ayrıca, daha değişik bir kapak 

yapmak isterseniz, yapabilirsiniz.)  

- 3. Sayfadaki şiirsel önsöz yine var.  

- 6. Sayfadaki “selam” 

- 26. Sayfadaki “yoldaşlar” başlığıyla yer alan ve oybirliğiyle 

alınan karar. 

- 43. Sayfadaki, tutanaklara 10 nolu belge olarak geçen öner-

ge Önerge-I, Önerge-II ve Önerge III. başlıkları olan karar. 

- 58. Sayfadaki ulusal sorunla ilgili karar. 

- 66. Sayfadaki Zindanlardaki yoldaşlara.  

- 70. Sayfadaki İktisadi ve siyasi durumun öne çıkardıkları. 

- 78. Sayfadaki Kadın hakları için mücadele. 

- 84. Sayfadaki Birlik üzerine karar.    
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POLİS OPERASYONU SONUCUNDA ÖRGÜTSEL  

DURUM VE  İ.ÖRGÜT KONFERANSI ÜZERİNE 

DÜŞÜNCELER  
 

Yurtdışı Özel Organı + C.Kamil  

 

Örgütümüzün İstanbul ve İzmir'de yüzyüze geldiği polis ope-

rasyonu şimdiye değin karşılaştığımız operasyonlardan çok daha 

büyük zararlar vererek sonuçlandı. Operasyonun yarattığı tahri-

bat fiziki ve manevi olmak üzere iki türlü oldu. Fiziki olarak, örgü-

tümüzün en ileri unsurlarından büyük bir bölük tutuklandığı gibi 

maddi olanaklar açısından da önemli bir darbe yemiş olduk. Böy-

le büyük çaplı bir operasyon kuşkusuz örgütümüz saflarında mo-

ral açıdan da önemli bir etki yarattı. Daha önce de örgütümüzün 

birçok değerli elemanı polis tarafından yakalanmıştı.  

Ancak oligarşinin darbesi karşısında birçok şeyimizi kaybede-

bileceğimizin bilincinde olan yoldaşlar, önceki kayıplar karşısında 

bir ölçüde hazırlıklıydılar. Üstelik kayıplara rağmen koruma altın-
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da bulunan birçok yoldaşın bulunuyor olması kayıpların bir ölçü-

de telafi edilebileceğini düşündürtebiliyordu.  

Ne var ki, son operasyon bu tür düşüncelerin büyük ölçüde or-

tadan kalktığı, faaliyetimizin önemli ölçüde geliştiği ve gelişme 

umutlarının günbegün geliştiği bir ortamda gerçekleşti. Oligarşi-

nin darbesinin kaybettirdiklerine rağmen Türkiye ve Kürdistan’da 

önemli bir alternatif olarak gelişme gösterirken yüzyüze gelinen 

polis operasyonu, bütün üye ve sempatizanlarımızın açık bir şe-

kilde görebildiği gibi, bize bu iddiamızdan çok büyük şeyler kay-

bettirdi. Hiçbir operasyon ertesinde, örgütümüzün iddiasından bir 

şey kaybettiğini (alternatif olarak hızla gelişme anlamında) önemli 

bir şey olarak öne sürmek olanaklı değilken, bu operasyonun en 

önemli yönünü bu durum oluşturmaktadır.  

Yanlış anlamaya mahal vermemek için bir noktanın vurgulan-

ması zorunludur: Kurtuluş örgütü ideolojik şekillenmesi, siyasal 

hattı ve darbe yemiş olmasına rağmen, örgütsel yapısıyla var ol-

maya devam etmekte ve bu anlamda Türkiye halklarının kurtuluş 

mücadelesine önderlik etme iddiasını dünden bir dirhem eksik 

olmaksızın sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum Kurtuluşçu-

luğun var olma koşullarının ortadan kalkmasına kadar devam 

edecektir. Burada üzerinde durulan sorun ise, var olan bir alter-

natifin hayatı fiilen değiştirme kabiliyeti açısından değerlendiril-

mesidir. Bu da bizi herkesin çok iyi bildiği gibi kadro sorunuyla 

yüzyüze getirir.  

Kadroların niceliği ve niteliği bir siyasal hattın hayatın değişi-

minde ne ölçüde etkili olacağını ortaya koyar. Doğru ideolojik ve 

teorik bir hat ve örgütsel anlayış geliştirilmiş olsa bile, bu hattı 

hayata geçirecek olan unsurlar yeterli olmadığı müddetçe düşün-

sel düzeyden ileriye gidilebilmiş olunmaz. Oysaki bütün bunların 

amacı hayatın dönüştürülmesidir ve bu da ancak toplumun öncü-

lerinin ellerinde gerçekleşir. Var olan hattın hayatı etkin bir biçim-
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de yönlendirebilmesi acısından bugün artık aynı iddiayla devam 

etmemiz olanaklı değildir. Ayrıca Kurtuluş örgütünün tek sorunu, 

var olan bir hattın hayata geçirilmesi değil, aynı zamanda bilimsel 

bir kavrayış içerisinde bu hattın geliştirilmesidir de.  

Dolayısıyla kaybımız yalnızca nicel olmaktan da ötededir. Hat-

tımızın geliştirilmesinde başrolü oynamış yoldaşlarımızın da 

önemli bir bölümünü bu operasyon alıp götürmüştür. Önceki ope-

rasyonların götürmüş olduklarıyla birlikte düşünüldüğünde kay-

bımızın büyüklüğünü görmemek ve bu nokta etrafında daha bü-

yük bir dikkatle durmamak için Kurtuluş hattının özgün yönünü 

kavrayamamış olmak gerekir.  

Marksist-Leninist bir örgütün canlı bir organizma olarak besle-

yici kanı, onun ideolojik ve teorik gelinmesidir. Kurtuluş örgütü or-

taya çıktığı andan itibaren böyle bir kavrayışın savunucusu olmuş 

ve yaşanılan nisbi durgunluk dönemlerine rağmen bu doğrultuda-

ki gelişmeyi sürekli kılmayı başarmış, yaşadığı örgütsel buhranla-

rı dahi ideolojik sıçraması için bir basamak olarak kullanmayı ba-

şarabilmiştir.  

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü’nün bu özelliği, 

onun bilimselliğinin zorunla bir gereğidir. Bu durum, oligarşinin 

darbesinin sol içerisinde yaratmış olduğu, tahribattan sonra bilim-

sel bir gereklilik soyut kavramdan öte somut durumun özellikle 

öne çıkarmış olduğu bir özellik arz etmektedir.  

Solun genel yenilgisi sol örgütler arasında son tahlilde iki eği-

lime yol açmıştır. Yenilginin tahribatını dogmatizmi pekiştirerek 

gidermeye çalışan örgütler ve yenilginin hangi zaafların ürünü ol-

duğunu tespit etmeye çalışanlar. Dogmatizmi pekiştirmeyi başa-

ranlar belki örgütsel olarak yaşamlarını katır gibi nesil vermeden 

devam ettirebileceklerdir. Bunlar içerisinde özellikle var olan ulus-

lararası çizgilerden biri tarafından tanınmış olanların varlıklarını 
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devan ettirmede daha da büyük avantajları olacaktır. Nitekim 

TKP böyle bir özelliği en bariz bir biçimde sergilemektedir. 

Yenilginin nedenlerini bulup bunları gidermeye çalışan örgütler 

diye çoğul bir kavram kullanmış olsak da, böyle çok sayıda örgüt 

olduğunu sanmak hayal olur. Bunlardan bazıları gurup bile oluş-

turamazken -kendilerini örgüt sanmaya ve sandırmaya devam 

ediyor olsalar da - böyle bir kavrayış, esas olarak bizde olmuştur. 

Bu türden bir yaklaşımı ciddiyetle göstermeye çalışmış olan bir 

hareket ise Devrimci Yol olmuştur.  

Ancak, Devrimci Yol örgütünün içerisinde yüzyüze geldiği ide-

olojik kargaşa ve bu kargaşa içerisinde göstermiş olduğu yalpa-

lamalar onu bu girişimde de son derece başarısız bir noktaya sü-

rüklemiştir. İleriye doğru açılma girişimini başlatanlar Avrupa Ko-

münizminin ortalığa saçmış olduğu pislikleri toplayıp Devrimci 

Yol'un önüne kurtuluş yolu olarak serdiler. Böyle yaparak bir 

adım ileriye gitmedikleri gibi, genel olarak Devrimci Yol hare-

ketinin kendi içerisinde bir savunma mekanizması geliştirerek 

durgunlaşmasına yol açtılar.  

Birçok tekil sosyalistin kafasında ileriye atılma arzularının yat-

madığını söylemek hata olur. Ancak böyle bir durumun nesnel 

olarak sosyalist hareketin ileriye atılması açısından pek büyük bir 

önemi yoktur. Böyleleri çoğunlukla ömürlerini “çizgisi belirsizlerin” 

bir araya gelmesiyle oluşacak "ileri” bir örgüt hayaliyle tüketirler. 

Dolaysıyla yenilgi yıllarından çıkış acısından umutla bakılabilecek 

bir başka örgütün varlığından söz etmek olanaklı değildir.  

Yenilginin yarattığı tahribatı ortadan kaldırabilmenin tek yolu, 

hem örgütsel hem de ideolojik teorik gelişmeyi birlikte sürdürmek 

suretiyle çekim merkezi olabilecek bir örgütün ortada var olması-

dır. Örgütümüz, yenilgi ertesinde geçirmiş olduğu krize rağmen 

bu doğrultuda önemli adımlar attı. Ancak adımların büyüklüğü ör-
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gütümüz çapındaydı. Fark edilmesi ve genel bir etkiye dönüşmesi 

bu adımların hızla devam ettirilebilmesine bağlıydı.  

Bugün, yediğimiz operasyon dolaysıyla bu gidişin motorunun 

çaptan düştüğünü kabul etmek gerekmektedir. Dolaysıyla prole-

tarya davasına bağlılığında kararlı olanların yürüyüşün bundan 

sonra daha zor koşullarla cereyan edeceğini peşinen benimse-

meleri gerekiyor. Açıktır ki, bu zorluklar bugünden görülmeye 

başlamıştır. Böyle bir zorlu yürüyüş, dün olduğu gibi bugün de 

hırçınlık, korkaklık, sekterlik, liberallik, gibi bireysel ifadelerini or-

taya koyacak ve örgüt saflarında değişik sıkıntılara yol açmalarını 

getirecektir. Kuşkusuz bunların hiçbiri yoldaşlar açısın yeni şeyler 

olmayacak. Örgütümüz ise canlı bir mekanizma, toplumun bir 

parçası. 

Türkiye ve Kürdistan solunun bu genel durumu ve özelde ör-

gütümüzün yüzyüze bulunduğu şimdiki durum karşımıza iki göre-

vi de hemen hemen eşit ağırlıkla dikmektedir. Önder kadrolardan 

olan kayıplar teorik gelişmemizi önemle sınırlamaktadır ki, bu ko-

nuda başarılı olmadan genel bir toparlanma ve yenilgi koşulların-

dan başarıyla sıyrılmak olanaklı olamayacaktır. Ama gene aynı 

ölçüde örgüt varlığını belli ölçülerde hissettirecek şekilde devam 

ettiremediği, çok küçük bir çevre olarak kaldığı takdirde savunu-

lan çizginin hayata geçirilmesi olanaklı olamayacaktır.  

Denebilir ki, doğru bir teori öncü unsurları kendisine çeker. Bu 

ancak uzun vade açısından doğru olan bir önermedir. Ve uzun 

vadeye ilişkin önermelerle vakit geçirecek olursak kendimizi al-

datmaktan başka bir iş yapmış olmayız. Bizim sorunumuz şu anla 

uzun vadeye ilişkin sorunların halledilmesi değil, güncel duruma 

yanıt getirebilmektir. Güncel duruma çözümler getirilemediği tak-

dirde uzun vade tamamen belirsiz bir tarih olarak kalmak duru-

mundadır. Aynı bizim sonunda kazanacağımızdan emin olmamız 

gibi. Sonunda kazanacak oluşumuz belirli bir tarihte kazanacak 
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olduğumuz anlamına asla gelmez ve güncel sorunlara doğru çö-

zümler getirilemediği takdirde bu son hep uzağa gider. 

İdeolojik önderliğin geliştirilmesinin bu günkü koşullarda iki 

olanağı vardır. Biri, kendi örgütümüz içerisinde umut verici yol-

daşların daha fazla eğitim olanaklarına kavuşturulmaları ve geli-

şimlerinin hızlandırılması. Kuşkusuz bütün komünistler her za-

man için Marksist teoriyi öğrenmek, hazmetmek, teorik düzeyleri-

ni yükseltmekle yükümlüdürler. Başka türlü bilimsel bir yürüyüş 

olanaksızdır.  

Ancak her unsurun gelişimi birbiriyle aynı değildir ve bazıları 

diğerlerini hızla aşıp geçerler. Bu tür özelliğe sahip olduğu görü-

len yoldaşlara gelişmelerini hızlandırabilmeleri konusunda ayrıca 

yardımcı olmak örgütün genel gelişmesi açısından bir zorunluluk-

tur. Bu önerme karşısında her şeyde muhalefet yaratabilme mari-

fetini gösterenlerden "ne yani, bazıları örgütte imtiyazlı mı ola-

cak?" itirazının geleceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek 

yok. Ama eğer örgütümüzün ve dolaylıyla sosyalist hareketin ge-

nel gelişimini göz önünde bulunduracaksak bu konuda tek bir or-

ganizma gibi düşünmek zorundayız. Yanlış bir kolektivizm anla-

yışı yayarak, teorinin de hep birlikte geliştirileceğini savunarak hiç 

bir yere çıkılmaz.  

Teorik gelişmedeki kolektivizm ancak genel tartışmalar açısın-

dan geçerlidir. Teorik formülasyonların ortaya konulması ise for-

masyonu yeterli bireyler tarafından gerçekleştirilir. Elbette ki, ekip 

çalışması diye bir şey vardır, ama bu da gene bireysel katkıları 

öngörür. Zaten aksi doğrultuda bir düşünce örgütün tümünün teo-

risyen olması gerektiği gibi bir noktaya sürüklenmeyi getirir ki, bu 

da hayalcilikten başka bir açıklama tarzı olmaz. 

Teorik gelişmemizde katkılı olabilecek olan ikinci önemli yol 

ise, bu güne kadar, Türkiye ve Kürdistan sosyalist hareketinin ye-

tiştirmiş olduğu ileri unsurları saflarınıza kazanma çabası olmalı-



150                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

dır. Bu çaba hiç bir zaman ihmal edilmemeli ve üzerinde büyük 

bir önemle durulmalıdır. Solun büyük bir zaafı da bu noktadır. 

Sosyalist mücadele birçok öncü unsuru yetiştirmekte, ancak bun-

lar birer ikişer değişik yetersiz örgütlenmeler içinde toplanmakta, 

dolaysıyla da yetenekleri ölçüsünde sosyalist mücadeleye katkılı 

olamamaktadırlar. Bu aynı zamanda birlik sorununun son derece 

önemli bir öğesidir. Ne var ki, ileri unsurların kazanılmasının 

önemli bir etkeni de kazanacak olanın göstereceği örgütsel ve 

teorik performans olacaktır. 

Sözü edilen bu iki yol aslında tam tamına birbirinden şiddetle 

etkilenme durumunda olan iki öğe özelliği gösterirler. Birinde atı-

lan adımlar diğerinde de gelişmelere yol açar. Ama temel nokta 

örgütümüzün göstereceği kendi gelişmesidir. Yediğimiz darbe 

yoldaşların bazılarında karamsarlıklara yol açabilir. Ama her za-

man akılda tutulması gereken şey, işe yeni baştan başladığımız 

ve şimdiye kadar atılmış olan temellerin yeni sorumluluklar yük-

lenecek olan yoldaşlara büyük kolaylıklar saklayacağıdır. Önemli 

olan nokta bugünkü durumumuzun ne olduğunu iyi görerek, du-

rumumuzu abartıp altından kalkamayacağımız hedeflere yönel-

meden, karamsarlığa düşüp moralimizi kırmadan yeni duruma 

adapte olmaktır. Durumu gerçekliği içerisinde bir kere görüp kav-

radıktan sonra moralimizi bozacak bir şeyin olmadığını kolayca 

görebiliriz. 

Nihayetinde bir yenilgi dönemini yaşıyoruz ve Türkiye ve Kür-

distan solu, gençliği içerisinde, böylesine büyük bir yenilgiyi ilk 

defa yaşıyor. Bu dönemi bütün kayıplarımıza karşın örgütsel hat-

tımızdan sapmadan varlığımızı koruyarak devam ettirme beceri-

sini gösterebilirsek -ki bugüne kadar bunu başardık- sosyalist 

mücadele içerisinde önderlik iddiamızı sürdürmüş oluruz. Bu gü-

ne kadar başardığımız iş ülkede örgütlü ve faaliyet sürdüren bir 

örgüt olabilmektir.  
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Türkiye ve Kürdistan solunun çok büyük bir kıskı bu yenilgi 

döneminde çok kötü bir geleneği yeniden yeşertme yolunu seç-

miştir. Bu uzun yıllar sosyalist mücadelenin büyük bir baş belası 

olacaktır, Bu tehlike örgütlerin yurt dışına yerleşmesi ve Türkiye 

ve Kürdistan’a buralardan yön vermeye çalışmalarıdır. Bu du-

rumda Sosyalist mücadelenin seyrini bulunulan ülkenin koşulları 

şiddetle etkilemekte, geliştirilen teoriler, içerisinde bulunulan ko-

şullara uygun olmaktadır. Ama bunlar asla Türkiye ve Kürdis-

tan’ın koşulları değildir. Bu nedenle de, ne yapılan ajitasyon Tür-

kiye halklarına hitap etmekte ne de yaratılan teoriler pratiğe yol 

gösterici olmaktadır.  

Her hareketin kuşkusuz kadrolarının bir kısmını yurt dışında 

korumaya hakkı vardır ve tarihte bunu doğru bir biçimle uygula-

mış olanlardan dersler almak gerekir. Bu konudaki başarı sadece 

ülkeyle bağlılığını sürdürmüş olanlara aittir. Örgütlerini yurt dışına 

yerleştirip oradan yönetmeye çalışanlar kuyruk olmaktan kurtu-

lamamışlardır. Elbette Kızıl Ordu’nun başarılarının üzerine oturt-

muş olanlar da yok değildir ve bugün de böyle düşünceler ve ha-

yaller içerisinde yaşayanlara rastlamak –hem de çokça- müm-

kündür. 

Yediğimiz darbe karşısında örgütümüzün izleyeceği rota ko-

nusunda kuşkuya düşmüş olanlar olabilir. İleri merkez unsurla-

rından birçoğunu kaybetmiş olmamız onlar var iken izlenilen ro-

tanın da kaybedilmiş olduğu anlamına gelmez. Ancak ortaya ko-

nulmuş olan rota konusunda daha mütevazı adımlar atma duru-

munda kalacağızdır.  

Tekrarlamaya gerek yok: Merkez Komitesi Çalışma Progra-

mı’nı ortaya koyduğu teorik ve pratik gelişme rotası aynen izle-

nilmeye çalışılmalıdır. Bu rotanın iki önemli öğesi, pratik alanda 

sınıf içerisindeki ilişkilerimizi geliştirmek ve teorik alanda da dün-

ya sosyalizminin içerisinde bulunduğu buhranın öğeleri üzerinde 

http://dv.ru/
http://dv.ru/
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bilgilenmek ve ekonomizm ve ideolojisizm sapmalarına karşı ide-

olojik mücadeleyi canlı tutmak.  

Pratik alanda sürdüreceğimiz örgütsel çalışma, taviz verilme-

den işçi sınıfı içerisindeki ilişkilerimizin geliştirilmesi olmalıdır. Bu 

alanda var olan yasal olanakları sonuna kadar kullanmayı başa-

ran kadrolar çıkaramadığımız takdirde, örgütümüzün bütünüyle 

gizlilik içerisinde sürdüreceği faaliyetler sayesinde sınıf içerisinde 

gelişmek olanaklı olmayacaktır.  

Eğer işçi sınıfının önünde hiçbir yasal olanak olmamış olsa idi 

böyle bir çalışma kuşkusuz ürün verici olacaktı. Ama bu çalışma-

nın karşısında yasal faaliyet bir alternatif olarak dikilebilmekte ve 

yenilgi koşullarının yarattığı yılgınlıkla etki gücünü daha da artır-

maktadır. Ayrıca herkesin bildiği bir genel kuraldır ki, yasal ola-

naklardan yararlanmayı beceremeyen bir hareket yeraltında bo-

zulmaya mahkûmdur. Eğer gizli faaliyetimiz açıkta süren bir faali-

yetin arkasına gizlenemez ise polis darbelerinden de kurtulmak 

olanaklı olamayacaktır.  

Elbette az miktardaki açık faaliyet gizli faaliyet açısından bü-

yük bir tehlike yaratmaktadır. Bu az miktardaki açık faaliyeti siya-

si polisin izlemesi son derece kolay olmakta ve buralardan gizli 

ilişkilerimize de hızla uzanmaktadır. Bu konuda son derece sabır-

lı ve titiz olamaz isek polis her istediği zaman yeni tutuklanmalara 

girişebilir. Genelleşmiş bir siyasal hareketlilik ortaya çıkıncaya 

değin bizler hem açık çalışma alanları yaratmak hem de bu ça-

lışmanın getireceği tehlikelerden titizlikle sakınmak mecburiyetin-

deyiz.  

Örgüt içi gizlilik koşullarına uyulduğu ölçüde polise karşı bir öl-

çüde korunma geliştirmek kuşkusuz mümkün ama bu ko-

runmanın yüzde yüz garantili olması olanaklı değildir. Ancak ör-

gütünüzün şimdiye değin sürdürdüğü gizli faaliyetin ortaya koy-

duğu gerçek, örgüt içi trafiğin gizlilik koşullarının kaldırabileceğin-
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den çok fazla olmasıdır. Şüphe yok ki, bu trafiğin önemli bir kıs-

mını rutin örgütsel faaliyet oluşturmaktadır. Ama yaşadığımız bu-

nalımların yarattığı zorunluluklar bu trafiği daha da artırmış ve bir 

ölçüde gizlilik koşullarına uymayacak alışkanlıkların gelişmesine 

neden olmuştur. Örgüt içi trafiğin asgariye indirilebilmesinin tek 

yolu her türlü çalışmanın belli periyodları kapsayan programlara 

bağlanmasıdır. Her örgüt birimi titizlikle böyle bir programlı çalış-

maya kavuşturulmalı ve program dışı "hiçbir şeyin fazladan ilişki 

yaratmasına asla müsaade edilmemelidir. Eğer bir örgütte, bir ay 

gibi bir zamanda örgütün her türlü ilişkisine takiple ulaşmak 

mümkün olabiliyor ise orada ilişkiler açısından mutlaka bir sakat-

lık var demektir.  

Son birkaç yıl içerisinde yaşamış olduğumuz tecrübeler açıkça 

ortaya koydu ki, örgütümüz önder kadrolarını korumayı başara-

madı. Önder kadrolar ortada iken lafı edilse de önemi fark edile-

meyen gerçek, onların yavaş yavaş polis tarafından ortadır, kaldı-

rılmalarıyla ağırlığını hissettirmektedir. Özellikle son zamanlarda 

uğradığımız önder unsur kaybı örgütümüzün yaratma sınırlarının 

ötesine geçmiştir.  

Örnek olarak son operasyonda yakalanan Merkez Komite üye-

lerinin yakalanma biçimi, korunma konusunda ne ölçüde zayıf 

davrandığımızın açık örneğidir. Yakalanan her üç Merkez Komite 

üyesi de istisnasız her gün birkaç randevu peşinde dolaş-

maktaydı. Böyle bir ilişki ağı içerisinde hangi yönetici komite olur-

sa olsun yakalanır. Aynı durum yerel organ için de geçerliydi. 

Yönetici organlarını koruyamayan bir örgütün işçi sınıfına güven 

veremeyeceği aşikârdır.  

Her çıkan pratik sorunun peşinde yönetici organlar koşmak zo-

runda olur ise bu organların korunması da olanaksız olur. Bunu 

ortadan kaldırmanın - bütünüyle kalkması kuşkusuz düşünüle-

mez - tek çaresi faaliyeti kısa vadeli programlara bağlamak ve 
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kendiliğinden ortaya çıkan taleplerden titizlikle uzak kalmaya ça-

lışmaktır. Aksi takdirde böylesine kitle ilişkilerinden tecrit olmuş 

bir durumda iken ilişkileri gizleyebilmenin olanağı yoktur. Verilen 

her açıktan en büyük operasyonların cereyan etmesi kader gibi 

bir şeydir. Bu açıdan örgütümüz içerisinde süren ilişki biçimleri 

mutlaka ve mutlaka gözden geçirilmelidir. Yaşadığımız bunalım 

dönemleri bize iyi olan birçok şeyi öğrettiği gibi, önemli zaafları 

da yarattı. Yönetici organlar birçok sorunun aynı anda çözümü 

için sürdürülmesi gerekenden daha fazla ilişkiyi üstlenmek zo-

runda kaldı ve zamanla bu yer yer alışkanlık haline de geldi. Böy-

le alışkanlıkların kalıntılarından mutlaka ve mutlaka kurtulmak ge-

rekir. 

Asıl üzerinde durulması gereken nokta, örgütsel faaliyetin 

hangi tempoyla sürdürülmesi gerektiğidir. Bu konudaki tek kriter 

yığın hareketinin çanı ve aldığı biçimiler olmalıdır. Yığın hareketi-

nin olmadığı ve kısa vadede gelişme işareti vermediği bir durum-

da, büyük ölçüde tecrit olmuş gizli bir örgüt de faaliyetini asgariye 

indirmek zorundadır. Aksini zorladığımız takdirde yüz yüze gele-

ceğimiz durum durgunluk içerisinde ilişkilerimizin daha fazla göze 

batmasıdır.  

Bazı yoldaşların “polise karşı dayanıklılığımızın güvencesi kitle 

ilişkileridir, hareketsizlik değil" savını olur olmaz öne sürmeleri 

pek örgütümüzün çıkarına olan bir tutum değildir. Elbette ki, örgü-

tümüzün egemen sınıflar karşısındaki dayanıklılığının güvencesi 

yığınlarla olan bağıdır. Elbette ki polise karşı korunaklı olmanın 

tek yolu yığınlar içerisinde erimiş olmaktır. Yığınlar içerisinde eri-

yebilmenin önkoşulu da, toplum içerisinde var olan sorunların yı-

ğınlarda örgütlenme talebini yükseltiyor olmasıdır. Elbette örgüt-

lenme faaliyetinin kendisi de var olan örgütlenme taleplerini geliş-

tiren bir faktördür.  
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Bugün boş laflar etmek yerine, yığınların gösterdiği eğilimleri 

tanımaya çalışmalıyız. Aksi takdirde yukarıda sözü edilen öner-

me tam bir boş laf haline gelir ve zaaflarımızı gidermek üzere 

sahte formülasyonlar üretilmiş olur. Bu durum ise örgütümüzün 

siyasi polise karşı korunmasını artırmak değil, tersine, lüzumsuz 

işler dolayısıyla daha açık hale gelmemize yol açar. Sağlamcılı-

ğın sahte kalesinde oturmayalım, ama Nasrettin Hoca türbesi mi-

sali korunma yolları da icat etmeyelim!  

Söz konusu önerme çerçevesinde gözümüzü dikeceğimiz “yı-

ğın hareketliliğinin kazandığı veya kazanmakta olduğu” özellikler 

olmalıdır demiştik. Bugün özellikle işçi sınıfı kitlesi örgütlenme 

açısından ne tür eğilimler sergilemektedir? İşçiler var olan sorun-

lar dolayısıyla örgütlenme çerezini fark ederek kendiliğinden gizli 

gruplar oluşturmakta mıdırlar? Yoksa yılgınlığın etkisi altında, 

esas olarak gizli ve yasadışı olarak yapılan işlerden kaçmakta 

mıdırlar? Sınıf bilinçli belli bir öncü kesimin gizli veya açık, her 

türlü örgütlenme zaruretini fark edebileceklerini söylemek yanlış 

olmaz.  

Öncü unsurlar yenilginin yaratmış olduğu yılgınlığın kuşkusuz 

etkisi altındadırlar. Ama yakın tarihin kazandırdığı tecrübeler ışı-

ğında bu yılgınlığı atmakta sınıfın diğer kesimlerinden daha hızlı 

davranacaklardır. Bunlardan en ileri unsurların zaten değişik ör-

gütlenmeler içerisinde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Ancak öncü 

unsurların sınıfın geri kalan kesimlerinde var olan eğilimlerden 

bağımsız davranabileceğini sanmak son derece yanlış olur. Onlar 

içerisinde bulundukları kitlenin genel eğilimlerini her an hisseder 

ve kendi davranışlarına da buna göre yön verirler. Zaten onların 

bu kabiliyetidir ki, onlara öncü sıfatını kazandırmıştır. Dolayısıyla 

öncülerin davranış biçimlerini net olarak kavrayabilmek demek, 

sınıfın genel kitlesinin davranış biçimi üzerinde bilgi sahibi olmak 

demektir.  
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Buradan çıkarılacak mantıki sonuç “kitlelerin kendiliğinden eği-

limlerinin peşinden gitmek gerekir” değildir. Tam tersine, bu eği-

limleri tanımak sayesinde siyasal mücadele açısından nasıl bir 

yaklaşım göstermemiz gerektiğini tespit edebilir ve sosyalist bir 

siyasal mücadeleyi geliştirebiliriz.  

Bugün sınıfın genelinin gösterdiği eğilim henüz ileriye atılma 

eğilimi göstermemektedir. Belki hareketsizlik dönemi, bir yenilgi 

ertesinde olabileceğinden uzun sürmüştür. Bunun açık nedeni 

Türkiye sosyalist hareketinin, hayatında ilk kez karşılaştığı büyük 

dağınıklıktır. Her türlü örgütlenme, askeri diktatörlük karşısında 

hiçbir önemli varlık gösteremeden dağılıp gitmiştir. Bunun inci sı-

nıfı saflarında önemli bir moral bozukluğu yaratmaması olanak-

sızdır.  

1970'lerden farklı olarak sosyalist hareketin prestiji yığınlar 

nazarında büyük ölçüde kırılmıştır. Bunun doğal sonucu da yığın-

ların sosyalist örgütlere güven duymaması ve kendilerini onlar-

dan uzak tutmasıdır. Hele yenilgi ardından gelen toparlanma faa-

liyetleri sırasında sürekli polis operasyonu yeniliyor olması, bu 

güvensizliği daha da pekiştirmektedir.  

Eğer egemen sınıflar safında sosyalist mücadeleye karşı sis-

tematik bir faaliyet geliştiriliyor ise, polis operasyonlarının tek bir 

kerede vurup çökertmek değil taksit taksit yapılıyor olmasının -

muhtemelen- nedeni, yığınların düşüncesinde gizli örgütlere yak-

laşmanın sonucunun kısa sürede cezaevini boylamak olduğunu 

pekiştirmektir. Böyle bir görünüm açık ki, başarılmıştır. 

Böyle bir görünümü yaratmayı başaran egemen sınıflar işi bu 

noktada bırakmamışlardır. Başka faktörlerin de kuşkusuz etkisi 

altında, yarım bir yasal örgütlenme hakkını işçilerin önüne koy-

muşlardır. Ekonomik mücadele alanında olduğu gibi siyasal mü-

cadele alanında da böyle bir durum vardır. Legalist akımların 

göstermiş olduğu çabalar ve ürettikleri teoriler bu konuda oligar-
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şiye büyük yardımlar saklamaktadır. Sosyal demokratlardan baş-

layan yasal örgütlenme girişimleri yavaş yavaş sola doğru gel-

mekte ve sözde sosyalist bir partinin kuruluş zeminleri yaratılma-

ya çalışılmaktadır. Bunun olamayacağını sanmayalım. Tam tersi-

ne kendisini düzene uydurmuş, Marksizmi egemen sınıflar açı-

sından kabullenilebilir bir yoruma tabi tutmuş sözde sosyalist ha-

reketlere oligarşi eninde sonunda yan bir sübap olarak olanak ta-

nır. Aybarcıların, yeni Gündemcilerin, onlara takılan bazı Dev-

YolcuIarın ve Saçakcıların girişimleri hep bu doğrultudadır. 

Bütün bunlar işçi sınıfının yılgınlık koşulları altında böyle legal 

örgütlenmelere yönelmesine yardımcı olan faktörlerdir. Henüz si-

yasal mücadele alanında bunları net olarak görmedikse de -ki, 

sosyal demokrat partilerin sürdürdüğü girişimlerden bazı şeyleri 

kavramak olanaksız değildir- ekonomik mücadele alanında, söz 

konusu eğilimin açık ifadesi ortaya çıkmıştır.  

Birkaç yıldır savunageldiğimiz DİSK Yaşatma Komiteleri öne-

risi hiçbir kesimden rağbet görmemiştir. İşçi sınıfının en ileri un-

surları da dahil olmak üzere tüm ilerici işçiler var olan yasal sen-

dikalara girmeyi tercih etmişlerdir. Bu bize nasıl bir örgütlenme 

eğilimin olduğunu göstermektedir. Ve bunun kısa sürede bir baş-

ka mahiyete bürünmesi de muhtemel değildir. Dolaysıyla hiç kuş-

kuya yer bırakmayacak bir biçimde açıktır ki, örgütümüzün yığın-

lar içerisinde erimesinden söz ediyorsak, bu yasal kitle örgütlen-

meleri içerisinde kendimize yer bulmalıyız. Bu konuda da temel 

alan sendikalardır ve özellikle DİSK’in yeniden kurulması faaliye-

tini geliştirmeli, var olan faaliyetlerle bir araya gelmeyi sağlamalı-

yız.  

 

İ. Örgüt Konferansı’nın başarıyla gerçekleştirilmiş olması örgü-

tümüz açısından memnuniyet verici bir durum. Bundan dolayı 
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tüm örgütü ve özellikle dağınıklık ortamında özel inisiyatif göste-

rerek toparlanmaya katkılı olan yoldaşları kutlamak gerek.  

İletişim sıkıntıları sonucu konferansın gerçekleşme sürecine 

ve konferansın kendisine katkılı olmak bizler için olanaklı olmadı. 

Kalan tek MK üyesinin böyle bir konferansın gündemi konusunda 

kuşkusuz söylenmesi gereken şeyler vardı.  

İletişim olanaksızlığı ve olan kanalların da yanlış anlamalara 

yol açıyor olması, sonuçta geç denebilecek bir tarihte ancak kon-

ferans sonuçlarıyla yüzyüze gelmemizi getirdi. Şu anda da elde 

bulunan konferans tutanaklarının konferansı bize yansıtacak ma-

hiyette olmaması fazla bir şey söylememizi olanaksız kılmaktadır. 

Çok gerekli olmadığından belki söylenebilir. Zira ulaşılmış olan 

sonuç bizler açısından memnunluk vericidir. Yerel örgüt iradesini 

en büyük ölçüde yansıtan bir seçimin yapılabilmesi bile başlı ba-

şına bir sorunun aşılması demektir. 

Tutanakların yansıttığı kadarıyla bazı olumsuz ve verimsiz tar-

tışmaların yanında konferansın iyice düşünülmeden alınmış olan 

ve dolayısıyla bizi önemli bir zaafla yüz yüze bırakan  "tavsiye ka-

rarı" üzerinde durmak gerekiyor. 

Konferans, kararların da vurguladığı gibi komünist bir hareket 

merkezileşmeden asla faaliyet gösteremez, göstermemelidir. Bu 

nokta ideolojik ve siyasi olduğu kadar tekniktir de. Bunu bütün 

Leninistlerin böyle kavradığı aşikar. Konferansın böyle bir ilkeden 

yürüyerek merkezileşme sorununu kongreye havale etmiş olması 

hem ilkesel hem de tüzüksel açıdan da doğru.  

Konferans delegeleri de iyi biliyorlardı ki, kongre hemen topla-

namayacaktır ve hiç bir kongre de kongreden kısa bir süre önce 

alınan bir kararla gerçekleştirilemez ve eğer böyle yapılanmaya 

kalkışılır ise tam bir oldubitti ortaya çıkar ve kongre hareketin ile-
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riye atılmasının önemli bir aracı olmaktan çıkar ve sadece prob-

lem üretilen bir kurum haline gelmiş olur.  

Polisin ağır darbeleri altında varlığını ve faaliyetini devam et-

tirmeye çalışan örgütümüz açısından böyle bir tutum tam bir tas-

fiyecilik olur.  

Kuşkusuz konferans kararlarının yansıttığı hiçbir oldubitti tu-

tumu yok ortada. Ayrıca özel koşullar altında bulunduğumuzu da 

herkes takdir etmektedir. Bu açıdan kongre kararına ilişkin bir so-

run yok. Ne var ki, kongreye kadar geçecek olan süre içerisinde 

merkezilik sorunu ne olacak? Bilgilenebildiğimiz kadarıyla bu so-

run da kısmen kongre hazırlık komitesi aracılığıyla giderilecek. 

İşte bu olamayacak bir şeydir.  

Bizler için şu sorular belirsizdir. Hazırlık Komitesini kimler se-

çecek? Hangi yetkilere sahip olacak? Bu yetkilerin sınırlarını kim-

ler tayin edecek? Eğer bütün bunlara örgütümüzün şöyle veya 

böyle iradesine uygun kararlar verebilecek bir kurum var diye ya-

nıt verebilir ise bu kurum neden doğrudan merkezilik sorununu 

daha açık bir biçimde kongreye kadar halletme yoluna gitmiyor? 

Bizim için bu soruların hiç birinin yanıtı yoktur. Ancak örgütü-

müzün böyle bir sorunla yüz yüze olduğunu görerek operasyonun 

hemen ertesinde merkezilik sorununu kongre ölçüsünde örgüt 

iradesini yansıtmayan ama gene de yerel birimlerin seçilmiş or-

ganları olarak komitelerin halletmesini önermiştik.  

Öneri şöyleydi, “ya komite sekreterleri ya da komitelerin seçe-

ceği birer kişi ve yurt dışı organının yurt içerisinden seçeceği bi-

rer kişi, kalan tek MK üyesiyle geçici merkezi oluştursun. Böyle 

bir önerinin örgüt iradesine karşı olan bir yönü yoktur. Eğer yerel 

birimler olağanüstü bir koşulda, seçmiş oldukları komitelerin böy-

le bir inisiyatif göstermesine onay vermeyecek ise nasıl olur da 

bu komiteleri seçmiş olabilirler?  
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Bu öneri konferans gündemine hiç girmemiş olduğu gibi, buna 

neden karşı çıkılmıştır, hangi gerekçeler karşısına konulmuştur, 

bizce meçhuldür. Hem yurt dışı organının hem de kalan tek mer-

kez komitesi üyesinin yapmış olduğu bu öneriyi biraz tartışmak 

ve karşı çıkılacak ise, karşısına onun alternatifi olmayan başka 

bir öneri koymak değil, itiraz gerekçeleri koymak gerekirdi. Eğer 

böyle pratik tedbirleri almayı ihmal eder, bu doğrultudaki önerileri 

göz ardı edersek örgütümüzü ciddi sıkıntılarla yüzyüze bırakabili-

riz. Ve şu anda örgütümüz uzun zamandır merkezsiz bırakılmak-

tadır. Çıkabilecek muhtemel aksilikler dolaysıyla daha ne kadar 

merkezsiz kalırız, o da meçhul. 

Konferansta bazı yoldaşlar MK'nın tek kişinin kalmış olması 

dolaysıyla kurum olarak durduğunu söylüyorlar. Belki saf hukuk 

açısından düşünülse bu tartışılabilir ama fiilen bunun bir anlamı 

yoktur. MK fiilen faaliyet göstere bildiği müddetçe var demektir; 

ayrıca bir örgüt adına hiçbir zaman tek kişi yetkili olamaz. Dolay-

sıyla MK var mı yok mu tartışması tamamen lüzumsuzdur ve ya-

pılması gereken, hiç zaman geçirmeden komitelerin birer temsilci 

seçmesi ve bunların geçici merkez komitesi olarak faaliyet gös-

termesidir. Aynı komite kongre hazırlığını da gerçekleştirme ile 

yükümlü olur. 

Son bilgilenmemiz yerel örgütlerimizin, birinin kerhen onayıyla 

kongre konusunda anlaşmış olduklarıdır. A. Komitesi sıkıntılar 

içerisinde yaşanılan bir dönemde özel problemler yaratmamak 

düşüncesiyle olacak, İ. Konferansı’nın önerisini desteklemektedir. 

Bu tutum olumluluk ifadesidir. Yurt dışı özel organı da problem 

üretme yanlısı değildir. Ama merkezilik sorununun bir an önce 

çözülmesinden yanadır. Dolaysıyla karşımızda tek bir alternatif 

kalmaktadır. Yurt dışından gelecek olan kimse beklenmeden top-

lanacak olan delegeler, örgütün genel doğrultusu üzerine yapa-

cakları bir tartışmada var olan Merkez Komitesi Çalışma Progra-
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mını temel alarak derhal bir MK seçmelidirler. Yurt Dışı Organı 

görüşlerini yazıyla Kongreye ulaştırabilir. Bu şekilde çıkabilecek 

yeni aksaklıklar dolaysıyla kongre yılan hikâyesi olmaktan çıkar. 

Aksi takdirde yaptığımız öneriye geri dönmek gerekir kanısında-

yız. İki aydan kısa bir süre içerisinde böyle bir kongre gerçekleşti-

rilebilirse en hayırlısı olur. Daha uzun bir süre içerisinde neler 

olabileceğini kestirmek olanaksız ve dolaysıyla adem-î merkezi-

yetçi bir biçimde daha uzun zaman devam etmek doğru olmaz.  

Şayet bu arada yurt dışına yetkili iki yoldaş gönderilebilir ise 

karşılıklı olarak neler söylediğimizi daha net kavrama olanağına 

kavuşabiliriz.  

Önemle hatırlatmak istediğimiz bir nokta Kongre sorununu 

abartarak ve ondan çok şeyler bekleyerek olduğundan büyük bir 

sorun haline getirmemek gerekir. Kısa vadede gerçekleştirebile-

ceğimiz çok önemli işler yoktur. Yapılacak olan kongrenin tek 

özelliği var olan hattımızı onaylayarak yediğimiz darbenin etkile-

rini asgariye indirecek tedbirleri alabilecek bir MK seçmek olacak-

tır. Eğer kongre üzerine afaki yüklemler geliştirir isek kendimizi 

hüsrana uğratır, işleri sürüncemede bırakırız. 

Yoldaşça selamlar  

YURT DIŞI ÖZEL ORGANI  +  C. KAMİL  

 

NOT: Kürdistan örgütlenmesinin hayata geçirilmesi konusun-

da yapılmış olan öneri kuşkusuz doğrudur. Bu konudaki somut 

girişimlerin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenemez. Dolayısıyla 

böyle bir girişimin zamanlaması Merkezi organ tarafından elde 

var olan olanaklar değerlendirilerek yapılması gerekir. Dolayısıyla 

şimdilik temenniye katılmaktan daha fazla bir şey söylememiz 

olanaksız. 
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TKKKÖ 1. KONGRE  
Ocak – 1986 – İstanbul  
TKKKÖ Merkez Yayın Organı  

KURTULUŞ. Sayı 62.  
 

 

KONGRENİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN  

ÖN AÇIKLAMA:  

 

TKKKÖ’ye karşı gerçekleştirilen en büyük polis operasyonu, 

ülke dışında kalan C.K dışında bütün Merkez Komite’yi ve pek 

çok sayıda yönetici kadroyu ele geçirmişti. Operasyona yönelik 

ön bilgiler alındıktan sonra, Yurtdışında kalan tek MK üyesi Cafer 

Kamil ile örgüt üyelerinden oluşan Avrupa Özel Organı birlikte 

toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Bu değerlendirmenin 

sonuç kararlarından ilki “ülkede örgütün yeniden toparlanması ve 

bir Kongre’nin gerçekleştirilmesi” kararı idi. Zaten Türkiye’de öz-

gür yoldaşlar da kongre kararı almışlar.  

Bu görevin gerçekleştirilmesi amacıyla ülkeye gitmesi istenen 

(Abu Sait) yoldaş, bu görevi reddederek üyelikten de ayrıldı. Bu 

gelişme üzerine Avrupa Özel Organı Sekreteri olan Abu Ah-

med’in (M.Ayçiçek) ülkeye gönderilmesi kararlaştırıldı.  

Avrupa Özel Organı, Geride kalan tek MK üyesi olan Cafer 

Kamil yoldaş, kongreye, kendi adıyla bir “selamlama” mesajı 

yazması ve Kongre’ye sunulacak olan belirlenmiş konularda da 

“Önerge Taslakları” hazırlanması görevini üstlendi.  
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C. Kamil bu taslakları hazırladıktan sonra (İsveç’deki Zerrin 

yoldaşımızın onayını da alarak) Nürnberg’e (Almanya) geldi. Tas-

laklar diğer üye arkadaşlarla (İ.M.Ayçiçek + Bülent Uluer + 

C.Kamil) birlikte yeniden tartışılıp son hali verilerek hazırlanıp, 

Kongre’ye iletilmek üzere Abu Ahmed’e (İ.Metin Ayçiçek) teslim 

edildi.  

 

Doğu-Berlin üzerinden Suriye’ye giden Abu Ahmed, orada bir-

kaç gün kaldıktan sonra, kaçakçı yöntemleriyle Türkiye’ye girdi. 

Ülkede önce örgüt ilişkileri dışındaki ilişkilerle bağlandı, kendi gü-

venliğini sağladıktan sonra örgütle ilişkilenerek örgütsel çalışma-

lara katıldı.   

Örgütsel ilişkiler dışında olan, eski yoldaşlardan olan yazar 

Kürşat İstanbullu, kendisini, artık polis ile birlikte çalışan ve Kurtu-

luş operasyonlarına katılan “Dr. Erkan Mete’nin, Ayçiçek’in Türki-

ye’ye girdiğini bildiklerini; -klasik analı bacılı küfürlerle birlikte- 

Kurtuluş’un kökünün kurutulacağını…” vs. söyleyerek “arı kova-

nına çomak sokmak” çabası gerçekleştiriliyor. İlk 15 gün içinde 

yakınlarında olabilecek 6 eve baskın yapılıyor. Metin Ayçiçek’in 

ülkeye girdiği bilgisi, büyük olasılıkla Suriye’de çalışan MİT men-

suplarınca saptanarak Türkiye istihbaratına aktarılmış bir bilgi idi. 

Güvenli ortamı sağladıktan sonra, ülkedeki mevcut ilişkilerimi-

zin durumuna yönelik olarak, ulaşabildiği arkadaşların hepsinin 

düşüncelerini aldıktan sonra, bu bilgileri [ o sürece ilişkin mevcut 

bütün yazılı rapor ve belgeler; 90 dakikalık iki İ.Tatlıses kasetine 

kaydedilmiş olan Ayçiçek’in kendi değerlendirmeleri ve önerileri, 

detaylı olarak hazırlanıp özel kuryeyle (S) Avrupa’ya (C.K’ya) 

gönderildi. ]   

CK’dan aldığı onay ile Kongre hazırlıklarına başlandı. (Avru-

pa’ya iletilen belgelere daha sonra ulaşılamadı.)  
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Abu Ahmed 1984 Kasım’ında Suriye’ye geçti ve oradan he-

men kaçakçı yöntemleriyle Türkiye’ye girdi. Örgütten kalan yol-

daşlarla bağ kurarak örgütün toparlanması ve bilahare kongrenin 

gerçekleştirilmesi için ön çalışmalara başladı. 1986 yılında İstan-

bul’da özel korunaklı bir eve güvenlik nedeniyle kontrollü giriş 

gerçekleştirilerek, yapılan Kongre iki gün boyunca sürdürüldü. 

Kongre’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kürdistan delegeleri var-

dı. Kadın yoldaşlarla ilgili olarak, örgütsel birimlerde olan bütün 

kadın yoldaşların kota aranmaksızın katılımı kararı alındı. Ne var 

ki, bu karar organlara bildirilse de uygulamada değişik nedenlerle 

Kongre’ye kadın yoldaşlardan hiç kimse katılamadı. (Bunun bir 

nedeni örgütsel ilişkilere yönelik güvensizlik; ikincisi örgüt safla-

rında kadın yoldaşların sayısının neredeyse bir elin parmakları 

kadar azalması; Kongrenin yapıldığı mekâna kadın yoldaşların 

dikkat çekmeden sokulabilmesinin olanağının olmaması ve bu-

nun sorun çıkarabilme potansiyeli taşıması vb. nedenler.) 

Örgütümüzün bu ilk kongresi, aktaracağımız kararlar ve se-

çimle belirlenmiş bir Merkez Komite ile sonuçlandı. C.Kamil, 

M.Ayçiçek, Raif, Nasır, K.Sultan, Uzun Metin, Erdil, Kenan, Se-

mir. 

MK işbölümünde M.Ayçiçek TKKKÖ MK sekreteri olarak seçil-

di. Nasır yoldaş ise, seçilen MK’nın iş bölümü ve çalışma prog-

ramıyla ilgili farklı düşündüğü için MK’dan ayrıldı ama bütün ça-

lışmalarda bir MK üyesi kadar aktif olarak görev üstlendi.   
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Cafer KAMİL  

 

Değerli Yoldaşlar  

Oligarşinin halklarımıza açmış olduğu kanlı savaşın örgütü-

müze verdirdiği çok yönlü kayıplar arasında gerçekleştirilmesi 

başarılan kongremizi en içten devrimci duygularımla selamlarım.  

Yoldaşlar, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, oligarşinin kanlı saldırı-

ları birçok yoldaşımızı bu gün için dar bir mücadele alanına hap-

setti. Dar, ama zorlu bu mücadelede, örgütümüzü şerefle ve ka-

rarlılıkla temsil etmeye devam eden yoldaşlarımızın mücadelesi, 

bizlere onur ve mücadele azmi vermektedir.  

Onların kapatılmaz yerlerini doldurmak kuşkusuz kısa vade 

içerisinde gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Ama bu görev üze-

rimizdedir. Türkiye halklarının verdikleri ulusal ve sosyal kurtuluş 

mücadelesine önderlik etmek zorunluluğunda ve kararlılığında 

isek bu açığı kapatacağız. Yıllarımızı da alacak olsa bu karalılıkla 

yürüyebilmek için yeterli tarihsel ve sınıfsal nedenlerimiz vardır.  

Oligarşinin darbeleri ne kadar acımasız ve kayıp verdirici olsa 

da artık örgütümüz Türkiye ve Kürdistan toplumu içerisinde sökü-
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lüp atılamayacak kökler salmıştır. Kurtuluşçuluk artık öyle bir va-

kıadır ki, ne oligarşinin saldırıları ne de oportünizmin parçalama 

gayretleri sonuç vermemektedir.  

Doğrudur, hem oportünizm hem de oligarşinin saldırıları örgü-

tümüzü fiilen küçültmüştür. Sürdürebildiği faaliyetin dar bir alana 

çekilmesine neden olmuştur ama örgütümüzün yok olması hede-

fine ulaşamamıştır ve yenilen her darbeden sonraki canlanış ve 

toparlanma göstermiştir ki, buna hiçbir zaman için muvaffak ola-

mayacaktır. 

Genel bir yenilginin yaşanmakta olduğu son beş yıllık tarih içe-

risinde yüzyüze geldiğimiz fırtınaların bizi ortadan kaldıramamış 

olması sosyalist mücadelenin gelişmesi açısından son derece 

önemlidir. Bu gerçeğe hak ettiği önemi vermek zorundayız. Ye-

nilgi bizi başı dışarda gövdesi içerde bir hale getiremedi. Belki 

bunu başarabilmek için çok kayıp verdik ama bu güne kadar ba-

şardık. Oportünizm bu fırtınayı her zamanki taktiğiyle, başı dışar-

da, sözde ayakları içeride olarak atlatmaya çalışıyor. Bunun için 

yurt dışında cepheler oluşturuluyor, konumlarını legalize edecek 

teoriler geliştiriliyor, devrim yerine reform çığlıkları ortalığı sarıyor.  

Yoldaşlar, Kongre süreci içerisinde dikkatle aklımızda tutma-

mız gereken nokta kongremizin olağanüstü bir durum dolayısıyla 

toplanmış olmasıdır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş örgü-

tünün Birinci Kongresi, “olağanüstü bir duruma çözüm getirmek 

amacıyla” değil, “örgütümüzün on yıllık birikiminin bir üst düzeye 

sıçratılması amacıyla” toplanmalı ve sosyalist hareketin gelişi-

minde de önemli bir yere sahip olabilmeliydi. Ancak, gerek kadro-

lar açısından vermiş olduğumuz kayıplar gerek iç bunalımlar do-

laysıyla kaybetmiş, olduklarımız böyle bir kongreyi olanaksız kıl-

makta, büyük ölçüde kendi örgütsel sorunumuzu çözmeye yö-

nelmektedir. İçinde bulunduğumuz konum daha fazlasını gerçek-

leştirmeye olanak tanımamaktadır. Her zaman sahip olduğumuz 
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sağduyu bu gün de gücümüzün ne olduğunu doğru bir biçimde 

tespit etmemize olanak sağlayacaktır. Oligarşinin ve oportüniz-

min kendimizi küçük görmemize yol açabilecek saldırılarına asla 

kulak asmadan bu günkü ideolojik ve pratik gücümüzün ne oldu-

ğunu doğru olarak tespit ettikten sonra, bununla yapılabilecek 

olanları Marksizm-Leninizm’in ışığında doğru olarak tespit etmeli-

yiz.  

Kongremiz, şimdiye değin tekrarlana gelen temel görevlerimizi 

önüne koyarak pratik tedbirler üzerinde tartışmalıdır. Türkiye 

sosyalist hareketi yıllardır tekrarlana gelen “öncü işçilerin devrim-

ce çizgide birleştirilmesi, komünist bir işçi partisi yaratılması” gö-

revini hiçbir dönemde aşamamıştır. Bugün bu görev daha da 

ağırlaşmış biçimiyle karşımızda dikilmektedir. Bu görev bütün, 

faaliyetlerimizin belirleyicisi olmaya devam etmelidir. Bunun biri-

cik yolu oportünizme karşı sürdürülecek olan ideolojik ve torik 

mücadeledir. Bu alanda kazanacağımız başarılar öncü işçilerin 

saflarımızda toplanmasına olanak tanıyacaktır. Kuşkusuz, yenilgi 

geç bile olsa birçoklarına oportünizmin çıkar yol olmadığını gös-

terecektir. Ancak sürdürdüğümüz ideolojik mücadelenin etki yara-

tabilmesi, onun fark edilmesiyle, yani pratikte verdiğimiz mücade-

leyle mümkün olacaktır. Bu nedenledir ki, örgütsel faaliyetimizi 

aksatmamak ve özellikle onu işçi sınıfımız içerisinde geliştirmek 

zorundayız. Aksi takdirde öncü işçilerin bizim ideolojik mücade-

lemizden kendiliğinden etkileneceklerini beklemek gibi bir ham 

hayalin içerisine düşmüş oluruz.  

Toplumsal hareketliliğin olmadığı bu dönemi esas olarak tek 

bir açıdan değerlendirmek zorundayız: işçi sınıfı içerisindeki bağ-

larımızı geliştirmek, bunun için “legal olanakları" sonuna kadar 

kullanabilecek ilişki biçimleri geliştirmek başta gelen zorunluluk-

tur, Eğer bunu başaramaz isek ilişkilerimizin siyasi polis tarafın-

dan keşfedilmesi son derece kolay olacaktır. Dün legal olanak 
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olmaması ya da olanları kullanabilmenin çok zor olması bizi kendi 

ilişkileri içerisinde dönen bir örgüt durumuna getirdi ve polise kar-

şı da kolay yaralanabilir olduk. Bu gün artık gelişmekte olan çeşit-

li legal örgütlenme biçimleri bizim için nefes borusu oluşturma 

özelliği taşımaktadırlar.  

Bütün unsurları kaçaklardan oluşan bir örgütün yaşama şansı 

çok azdır, sosyalist hareketin her dönemde başına gelmiş olan 

temel problem hep bu olmuştur. Örgütümüz de aynı sorunla yüz-

yüze geldi ve yok olma düzeyinde olmasa da, önceki tecrübeler-

de görülenin benzeri yaralar aldı. Kongremiz, örgütümüzün bu 

güne kadar geliştirmiş olduğu tezlere bağlılığını ortaya koyan ka-

rarlar alırken, seçeceği merkez komitesine somut koşulları dikkat-

le göz önünde bulundurmak koşuluyla örgütlenmemizin evvel 

emirde Kürdistan’da ve giderek Türkiye’de işçi sınıfımızın yoğun-

laşmış olduğu merkezlerde daha da geliştirilmesi talimatını ver-

melidir.  

12 Eylül yenilgisinin yaratmış olduğu etkiler henüz ortadan 

kalkmış değil, hatta ağırlığını yer yer başlangıçtaki ölçülerde du-

yurabilmektedir. Sosyalist örgütler hâlâ başlarına gelenin ne ol-

duğunu anlayabilmiş ve kadrolarını aydınlatabilmiş değiller. Do-

laysıyla da bazı gerçekleri fark etme durumuna gelmiş olan un-

surlar şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Bu neden-

le de örgütsel parçalanmalar aynı hızla devam etmektedir.  

Bu, bir yandan sosyalist hareketsin birliği açısından olumlu 

olanaklar yaratırken diğer yandan da önemli bir olumsuzluğu içe-

risinde taşımaktadır. Olumludur, zira tekke çeperlerini kırıp başka 

gerçeklerin de var olduğunu anlama olanağı doğmaktadır. Olum-

suzdur, zira kafa karışıklığından kurtulamayanlar, derin bir idea-

lizmin içerisine düşerek sosyalist safları en azından uzun bir süre 

için terk etme durumunda kalmaktadırlar. Buna rağmen bu alan-

daki her gelişmeyi dikkatle izlemek ve değerlendirmek zorunlulu-
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ğu vardır. Kaybettiklerimizi ancak en hızlı bir biçimde bu alanda 

toparlayabiliriz. Alternatif haline gelebilmek için sosyalist hareke-

tin böyle bir toparlanmaya kesinlikle ihtiyacı olduğu açıktır.  

Yoldaşlar, 12 Eylül darbesiyle sosyalist hareket genel olarak 

bir yenilgiye uğramadı, aynı zamanda, baskının doğal sonucu 

olarak sosyalist hareketin bir bölümünde var olan burjuva etkileri 

daha da pekişti, reformizm ve onunla yanyana gelişen popülizm 

önümüzdeki dönemin en güçlü sapkın akımları olacaktır.  

Bu günden legal basında yer alanlar, yurt dışında "birlik" oluş-

turanlar Türkiye halklarına burjuvazinin dümen suyunda bir mu-

halefet hareketi örgütlemeye çalışıyorlar. Hiçbir hareketliliğin ol-

madığı dönemlerde, askeri diktatörlüğe karşı görünen her şey 

hoş görünebilir. Ama bunların uzun vadedeki etkilerinin ne olaca-

ğını hesaba katmadan hoş karşılanmaları olanaklı değildir. Burju-

va saflardan askeri diktatörlüğe yöneltilen eleştirilerin nasıl cılız 

kaldığını ve aslında askeri diktatörlüğü hiç rahatsız etmediğini 

açıkça gördük. Bunların bütün gayesinin halklarımızın askeri dik-

tatörlüğe yönelen öfkesini kendi potalarına aktarmak olduğundan 

kuşku yoktur. Kendilerini örgütlemek için girişimde bulunmalarına 

elbette ki denecek bir şey yoktur ama bunu askeri diktatörlüğü 

rahatsız etmeden yapmaya dikkat ettiklerini, yani diktatörlüğün 

işlerini aksatmama konusunda titiz davrandıklarını ya da davranış 

biçimlerinin bundan daha bir sonuca hizmet etmediğini açıkça 

gördük. Reformizmin hesapları da aynı burjuva muhalefetininki 

gibi, aynı kapıya çıkar. Sosyalist hareketin ve kendi devrimci 

geçmişimize sahip çıkarak sınıf ve ihtilal sancağını oligarşiye, re-

formizme ve popülizme karşı yükseltelim. Hepinize başarılar di-

ler, bütün hasretimle kucaklarım. Yaşasın sosyalizm!  

Cafer Kamil. 
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ULUSLARARASI DURUM ÜZERİNE 

 

İkinci paylaşım savaşı ertesinde sosyalist sistemin oluşması 

ve komünizm tehlikesinin Avrupa’yı sarması üzerine, savaşın en 

avantajlı galibi olarak ortaya çıkmış olan ABD emperyalizmi, hem 

Avrupa’yı ve dünyayı komünizm tehlikesinden "kurtarmak" hem 

de Avrupa pazarına da egemen olmak üzere, Avrupa’ya geniş 

çaplı askeri ve sivil "yardımlar" gerçekleştirmek suretiyle yeni tip-

te bir imparatorluk oluşturdu.  

Komünizm “tehlikesi” ve Avrupa emperyalizminin uğradığı bü-

yük yıkıntı, emperyalistler arası çelişkileri görünürde en alt düzey-

lere indirdi. Ne var ki, aynı komünizm tehlikesi şiddetlenmiş ola-

rak devam etmesine rağmen, yeniden palazlanan Avrupalı em-

peryalistler yetmişli yıllar içerisinde ABD’nin dünya imparatorlu-

ğunun mutlaklığına son verdiler ve aynı yıllarda da İkinci Payla-

şım Savaşı’ndan sonra süregelmekte olan refah ve istikrar dö-

nemi de yerini yıllardır süregelen ve kendisini enflasyon ve dur-

gunlukla ortaya koyan bir kriz dönemine bıraktı. 

İkinci paylaşım savaşı ertesinde, savaş öncesinin bunalımına 

karşı bir tedbir olarak getirilmiş olan Keynesçi politikalar tam istih-



                KONFERANS VE KONGRELER            171 

 

 

damın sağlanmasında temel araç oldu. Metropollerde, geri bırak-

tırılmış bölgelerden sağlanan kârların yardımıyla da tam istihdam 

sağlandı, güçlü sosyal yardım kurumları oluşturuldu ve kendisini 

geçmişiyle kıyaslama durumunda olan yığınlarda önemli bir ra-

hatlama gerçekleştirildi. Yepyeni biçimler içerisinde gelişen kitle 

iletişim araçlarıyla anlık ideolojik bombardıman altında tutulan 

emekçi yığınlar düzenle çok güçlü uzlaşmalar gerçekleştirdiler.  

Ne var ki, kapitalizm kendi doğal yasaları içerisinde ilerleyerek 

bir müddet sonra sermaye fazlası ve kâr oranlarının düşmeye 

başlaması gerçekliğiyle yüz yüze kaldı. Bir yandan yeni yatırımlar 

olanaksız hale gelirken, diğer yandan da tekeller düşen kârlarını 

dengeleye bilmek için tekelci konumlarından yararlanarak fiyatları 

yükselttiler. Birbirine karşıt gibi görünen iki olgu birlikte işleyerek 

refah devleti açısından ciddi bir tehlikeyi ortaya çıkarmaya başla-

dı: Tam istihdam yerine otuz milyon işsiz.  

Keynesçi politika çerçevesinde devlet harcamaları yoluyla pi-

yasa canlandırma yöntemi ulaşabileceği en üst boyutlara ulaş-

mıştı ve sonuç durgunluk ve enflasyondu. Kâr oranlarının yüksel-

tilmesi için geri bıraktırılmış ülkelere yeni tipten yatırımların ger-

çekleştirilmesi süreci ise, bin milyar dolara ulaşan sermaye trans-

ferinin geriye ödenememesi durumuyla yüzyüze gelmişti. Artık 

dünya pazarları var olan tekeller için çok daralmıştı. Daralan pa-

zarlar içerisindeki yarış ise geçmişte olduğu gibi kolay anlaşmalar 

yoluyla değil sert tedbirlerle sürdürülebilmekteydi. Kâr oranlarının 

daha yüksek olduğu geri bıraktırılmış ülkelere emek yoğun sana-

yilerin ihracı kâr oranını yükseltici etkiye sahipse de yeterli değil-

dir. Bunun için iç pazarda da kâr oranlarını yukarıya itmek için re-

fah devleti görüşünden vazgeçmek ve sosyal harcamalara önemli 

sınırlar getirmek gerekmektedir. Artık milyonlarca işsize sahip 

olmak bir ölçüde normal bir durum olarak benimsenmek zorun-

dadır. Keynesçiliğin yerini bırakmak zorunda olduğu monaterist 

http://se.de/
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politikalar artık askeri harcamalar dışındaki her türlü devlet giri-

şimciliğinin ve harcamalarının sınırlanmasını veya sona erdiril-

mesini gerektirmektedir. Bu politikanın çalışan yığınlar açısından 

anlamı, geçmişteki, satın alma gücünü mümkün olduğunca yay-

gınlaştırarak istikrar sağlamak yerine, satın alma gücünü müm-

kün olduğunca kısarak tekeller açısından istikrarlı bir konum ya-

ratmak.  

Ancak tekelci burjuvazi de iyi görmektedir ki, yıllardır refah içe-

risinde yaşamış ve bu duruma uygun bir ideolojiyi benimsemiş 

olan yığınlar, içinde bulundukları durumun sorumlusunu aramaya 

başlamışlardır ve bulduklarında da karşı saldırıya geçeceklerdir. 

Tekelci burjuvazi şimdilik bazı yerlerde bunun sorumlusu olarak 

yabancı işçileri ilan etmiştir. Kamuoyunu oyalar görünse de bir 

müddet sonra bu silahın da geriye tepeceğinden kuşku yoktur. 

Krizin “yabancıların varlığından” doğmadığını, işsizliği yabancıla-

rın yaratmadığını kavrayabilmek için bu yabancıların o ülkelere 

gittiklerinde ve yakın zamana kadar işsiz olmadıklarını düşünmek 

yeter. Ama burjuvazinin artık uygulamak istediği ve uyguladığı 

ekonomi politikası açısından yedek sanayi ordusuna ihtiyacı var-

dır. Ücretleri yükseldikleri noktalardan aşağı çekebilmenin bir yo-

lu enflasyon politikası ise, diğer yolu da emek pazarında işçiler 

arasında rekabet yaratabilmektir. Böylece çalışanlar, işsizlere 

bakarak durumlarından tatmin olmak ve daha düşük ücretlerle 

çalışmaya razı olmak durumunda olacaklardır.  

Bu görüşün kısa vadeden öteye geçerliliği yoktur. İşçi sınıfı en 

güçlü mücadelelerini her zaman yedek sanayi ordusunun varlığı 

koşullarında sürdürmüştür. Kapitalist sistem tarafından genel ola-

rak benimsenmiş olan monaterist politikanın kısa vadeli bazı iyi-

leşmeler getirmesinin ötesinde kapitalist sistem açısından çözüm 

olmak yerine sınıf mücadelelerini şiddetlendireceğini görebilmek 
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için metro göllerdeki işçi sınıfı mücadelelerinin almakta olduğu bi-

çimlerin gittikçe eski barışçıl havalarını yitirdiklerini görmek yeter. 

Aynı monaterist politika geri bıraktırılmış ülkelerde de metro-

pollerden daha keskin bir biçimde sınıf mücadelesini şiddetlen-

dirmekte ve dolayısıyla dünya çapında devrimin gelişmesine kat-

kılı olmaktadır. 

İthal ikameciliği ve emek yoğun sanayilerin geri bıraktırılmış 

ülkelere transferi sonucu gelişmiş olan bağımlı ülke kapitalizmi 

feodal döneme göre toplumsal ve sınıfsal parçalanmayı hızla ge-

liştirmemekte ve sosyalizm için daha geniş olanakların ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Bu çelişkiler içerisinde bağımsızlığına 

kavuşan birçok sömürge ve yarı sömürge ülke sosyalizme doğru 

yönelmekte ve birçoklarında güçlü sınıf mücadeleleri devam et-

mektedir. Sınıf çelişkilerinin şiddetinden dolayı geri bıraktırılmış 

ülkelerde askeri diktatörlükler birbirini izlemektedir. Zira yerli bur-

juvazinin ve uluslararası sermayenin bu ülkeleri artık temsili sis-

temle sistemin içerisinde tutma olanağı kalmamıştır. 

Dünya sosyalist sistemi sosyalist demokrasiden ve proleter 

enternasyonalizminden uzaklaştığı ölçüde kendi içerisinde derin 

çelişkilere düşmüş ve birçok sosyalist ülke birbirine düşman ko-

numlar almıştır.  

SSCB ile Çin ve Arnavutluk arasında şekillenen çatışma aynı 

ideolojik temellere dayanırken siyasi tezlerde farklılaşmış ve dün-

ya sosyalist hareketi içerisinde ekonomizm kabuğuna sarılı an-

lamsız saflaşmalara yol açmıştır. Dolayısıyla, sosyalist ülkeler 

dünya devriminin gelişimi açısından önemli engeller ortaya koy-

maktadır. 

Sovyetler birliğinde tecrit olmuş bir çerçevede gelişen sosya-

lizm, yaşadığı iç ve dış sıkıntılar içerisinde sosyalist demokrasiyi 

geliştirememiş ve yerine bürokratik bir yapının yerleşmesine yol 
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açmıştır. Bürokrasinin yönlendiriciliği altında gelişen bir sosya-

lizm, kuşkusuz dünya halkları açısından bir cazibe merkezi olma-

yı başaramamaktadır. Geri bıraktırılmış ülke halkları sefalete kar-

şı sosyalizmi bir alternatif olarak kabul edebilmekte iken, gelişmiş 

ülke halkları aynı açıdan bakıldığında sosyalizmden uzak durma-

nın kendileri açısından daha iyi olacağı sonucuna varmaktadırlar. 

Zira sosyalizmin indirgenmiş olduğu konum, muhalefet etme hak-

kının olmadığı bir kalkınma modeli olduğu takdirde, gelişmiş ülke-

lerin halklarına bu noktada gösterilebilecek bir örnek olmak bir 

yana tam tersi propagandanın temel malzemesi oluşturulmuş ol-

maktadır. Kalkınma açısından reddedilemeyecek gerçek ise kapi-

talizmin hâlâ ileri bir konumu muhafaza etmekte olduğudur.  

Böyle bir durumda, sosyalizmin pratiği, teorisinde var olan in-

san ve teknik üretici güçlerini daha hızlı geliştirdiği savı da ispat-

lanamamış olarak kalmaktadır. Bu önemli dezavantaj, metropol 

ülkelerde devrimin gelişmesi açısından olumsuz sübjektif faktör 

olarak rol oynarken, objektif bir gerçek olarak da sosyalist ülkele-

rin varlığı, emperyalist ülkelerin istedikleri gibi at oynatma olanak-

larını ortadan kaldırmakta ve birçok ülkede gerçekleştirilen ba-

ğımsızlık mücadelelerine istedikleri gibi müdahale olanaklarını 

sınırlamaktadır. Buna rağmen dünyada hâkim sistem olan kapita-

lizm müdahalelerden geri kalmamaktadır. 

 

 

  



                KONFERANS VE KONGRELER            175 

 

 

 

MEVCUT SİYASAL DURUM  

VE ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ 

 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da sınıfsal ve ulusal mücadelenin 

ulaşmış olduğu boyutlar rejimin devamını ve istikrarını sağlaya-

bilmek için 12 Eylül darbesini oligarşi açısından zorunluluk haline 

getirmiştir. Ulusal ve sınıfsal mücadelenin geçmişle kıyaslandı-

ğında önemli boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, sağlam bir sı-

nıfsal önderliğe kavuşturulamamış olması, oligarşinin faşist güç-

lere ihtiyaç duymadan, devletin resmi baskı araçlarıyla bu müca-

deleyi bastırabilmesini olanaklı kılmıştır. İşçi sınıfımızın parça-

lanmış ve demoralize bir biçimde sürdürdüğü ekonomik mücade-

lesi rejim açısından temelli bir tehlike arz etmemekteydi. Ancak 

var olan siyasal çatışmaların boyutlarının faşistlerle devrimciler 

arasında silahlı mücadele boyutuna ulaşmış olması ve geniş işçi 

yığınlarının bir gün bu mücadelenin gerekliliğini ve zorunluluğunu 

kavrayacağı gerçeğini iyi bilen oligarşi, işçi sınıfının dağınıklığını 

ve mücadeleye katılmakta olan küçük burjuva yığınlarının gittikçe 

demoralize bir konuma ulaşmakta olduğunu görerek saldırının en 

uygun anının gelmiş olduğuna karar verdi. Darbe sonucu, Türkiye 
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solu, örgütsel, ideolojik, siyasi ve sınıfsal zaaflarının doğal sonu-

cu olarak tarihinde gördüğü en büyük yenilgiyi ve ardından gelen 

moral bozukluğunu tanıdı. 

Oligarşinin gerçekleştirdiği darbenin temel amacı sosyal mu-

halefeti ortadan kaldırırken ekonomik alanda da yapısal bir dönü-

şümü sağlamak idi. Tekelci burjuvazinin önemli bir kesimi sosyal 

muhalefetin en büyük hızla ortadan kaldırılması konusunda diğer 

kesimlerle uyum halindeyken yapısal dönüşümün aynı hızla ger-

çekleştirilmesi konusunda aynı düşünceleri tanımıyordu. Zira yıl-

larca ithal ikamesi çerçevesinde geliştirilmiş olan sanayinin asli 

pazarını oluşturan iç pazarın dönüşüm karşısında alt üst olması, 

dünya kapitalizminin yüz yüze bulunduğu kriz ortamının, dünya 

pazarlarında hızla yer sahibi olabilme olanaklarını çok büyük öl-

çüde sınırlamakta ve kısa vadede hızlı atılımların yapılabilmesi-

nin olanaksız görülmesi gerçeği karşısında, Türkiye sanayiini top-

tan bir çöküşle yüzyüze getirebilirdi. 

Nitekim böyle bir durumun kabullenilmesi gerektiğini Özal, 

"sanayi şehitler verecektir" diyerek ortaya koymakta idi.  

Sonuçta tekelci burjuvazinin büyük çoğunluğunun görüşü 

egemen oldu ve daha yavaş bir yürüyüş rotası benimsendi. Ama 

bu aynı zamanda, cuntanın ortaya koymuş olduğu ekonomi de 

"ihtilal yaratma" palavrasının da iflası anlamına gelir. Geçen beş 

yıl içerisinde dış ticaret açığını gidermek üzere alınmış olan ted-

birler, sanayide yeniden büyümeyi geri getirmişse de kişi başına 

düşen milli gelirin 1300 Dolar'dan 970 Dolara düşmesini engelle-

yememiştir.  

Cuntanın ekonomi politikasının bütün başarısı, Türkiye halkla-

rının yüzde elliye varan oranda mutlak yoksulluğa itilmesine kar-

şılık, tekellere sağlanan avantajlar sayesinde ihracatın, açığı asla 

kapatmayacak ölçüde artırılmış olmasından başka bir şey değil-

dir.  
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Cuntanın ekonomi politikası iki yıl içerisinde hangi noktalara 

ulaşabileceğini açıkça ortaya koyarken siyasi hesapları da aynı 

ölçüde iflasa uğramıştır. Ecevit Hükümetinin ilan etmiş olduğu sı-

kıyönetim sayesinde kazandığı konumlarla, "aşırı uçlara karşı ol-

duğunu" ilan eden cunta, Türkiye’nin siyasi hayatına tam bir yu-

muşak iniş yapmıştır.  

Çok az cuntaya nasip olacak bir biçimde geniş yığınların ya 

desteğini almış ya da en azından tarafsızlığını sağlamış olan Ev-

ren Cuntası 12 Eylül öncesinin siyasal parçalanmışlığına son ve-

recek yeni bir siyasal yapılanma oluşturma ve yeni bir siyasal an-

layış geliştirme hesaplarındaydı. Atatürkçülük çerçevesinde oluş-

turulacak olan yeni ve güdümlü siyasal partiler “zaten” yıpranmış 

olduğuna inandıkları eski partilerin yerini alacak ve devletle top-

lum arasında yeni bir "rıza" yaratılacaktı. Cuntanın bu hesabının 

derin sınıfsal bölünmelere uğramış bir toplumda gerçekleşme 

şansına sahip olmadığı, parti kurmanın serbest bırakıldığının ilan 

edilmesi ile birlikte açıkça ortaya çıkmıştır. 

Siyasal partilerin kurulmasının serbest olduğunun ilan edilme-

siyle birlikte, çoktan yıpranmış olduğu sanılan örgütlenmeler, gü-

dümlü partiler yanında var olan yasaklamalar ölçüsünde siyasal 

sahneye atladılar, Cunta yaptığı hatanın ancak bu anda farkına 

vararak yeni yasaklarla kendi güdümlü partilerini seçimlere soktu. 

Bu noktada cuntanın iktidar için aday olarak seçmiş olduğu partisi 

değil, ABD emperyalizmi nezdinde daha güvenilir bir konumda 

olan Özal'ın partisi cuntaya kabul ettirildi.  

Seçimler ertesinde ise açılan yolu artık geriye çevirebilmenin 

herhangi bir olanağı ortada kalmamıştı ve seçime girememeleri-

ne rağmen burjuva sağının ve solunun eski partileri değişik isim-

ler altında siyasi sahnedeki yerlerini pekiştirdiler. Böylece, cunta 

oligarşi için daha istikrarlı bir yapı yaratmak isterken, daha da 

parçalanmış bir siyasal arenanın oluşmasına yol açmış oldu. Se-
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çimlerle birlikte mutlak erk kullanma olanakları da ortadan kalktık-

tan sonra, bu yapıyı yasaklamalarla ortadan kaldırma olanağı da 

ortadan kalkmıştır.  

Şimdi artık yasaklamalar sadece emekçi halklar için geçerlili-

ğini korumaktadır. Ancak bu alanda da örgütlenme hakkına indi-

rilmiş olan darbelere rağmen hâlâ başta işçi sınıfı olmak üzere 

çeşitli kesimlerde legal örgütlenme girişimleri devam etmektedir. 

Bu örgütlenmelerin siyasetle uğraşması yasaklanmış, olmasına 

rağmen örgütlenmeler bir kere oturduktan sonra, bunun mümkün 

olamayacağı görülecektir. 

Cunta, oluşturmuş olduğu yeni yasallıkla her alanda yığınların 

karşısına birçok yeni yasak dikmiştir. Ama gene aynı yığınların 

bu yasaklarla yüzyüze gelmelerini engelleyebilecek hiçbir tedbir 

geliştirememiştir. Örgütlenme hakkının bazı alanlarda var olmaya 

devam etmesi örgütlenen yığınların kendi güçlerini görebilmeleri-

ni ve kaybolmuş olan morallerini yeniden kazanarak yasakların 

üzerine yürüyebilmelerini sağlayacaktır. Her örgütlenme ekseni 

güçlü çatışmaların habercisi olarak görülmek durumundadır.  

Bundan dolayıdır ki, sosyalistlerin üzerine düşen birincil görev, 

legal örgütlenmeler içerisinde, başta işçi sınıfının örgütlenmeleri 

olmak üzere güçlü bir biçimde yer almaktır. Eğer bu moment doğ-

ru bir biçimde değerlendirilemez ise, bu alanlar, burjuva solu ve 

burjuva sosyalist akımlarınca doldurulacaktır. Var olan yeni ya-

sallık çerçevesi de siyaseti yalnızca burjuva akımlara tanımakta 

ve dolayısıyla isçi sınıfı açısından temel tehlike de Marksizmi ya-

salara uyacak kılıklara sokmaya çalışan reformcu akımlardan 

gelmektedir. 

Türkiye solu cuntanın darbeleri altında aşırı ölçülerde parça-

lanmış durumdadır. Bir yandan cuntanın indirmiş olduğu darbeler 

birçok devrimciyi pasifize ederek, öldürerek, zindanlara doldura-

rak örgütleri şiddetle zayıflatırken, diğer yandan da örgütler içeri-
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sinde gerçekleşen parçalanmalar siyasal faaliyet olanaklarını en 

asgari düzeylere indirmiştir. Örgütümüz de bu genel durumdan 

diğerleri gibi etkilenmiş ve hâlâ da etkilenmeye devam etmekte-

dir.  

Bunun içindir ki, örgütsel yapıyı pekiştirme ve yeniden ileriye 

atılma, siyasi sahnede dikilen sorunlara yanıt getirebilmek için 

başta gelen zorunluluktur. Bunun için var olan birimler pekiştiril-

meli, çökmüş olanlar yeniden kurulmaya çalışılmalıdır. 

Örgütümüz üç yıldan beri bu rotada ilerlemeye çalışmakta, 

ancak siyasi polisin ağır darbeleri atılan adımların etkin olmasını 

engellemekte ve bizi yeniden başladığımız noktalara geri itmek-

tedir. Yediğimiz her darbede mutlaka ki, örgütsel hatalarımız 

önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan atılan her adımda gizlilik ko-

şullarına uygun çalışma tarzı konusunda aşırı bir titizlik göster-

meye devam etmek başta gelen zorunluluktur. Diğer yandan, ge-

ricilik yıllarında devrimci örgütlerin siyasi polis karşısında her za-

man kayıplara uğramasını da mücadelenin bir gerçekliği olarak 

kabul etmek gerekir. Toplumsal eylemlilik içerisinde kendisini giz-

leyemeyen bir örgütün, kendisini arayan siyasal polise yakalan-

ması bir tesadüf olayı değil, doğal bir durumdur. Elbette olmayan 

bir siyasal hareketliliğin içerisinde saklanmak gibi bir durum söz 

konusu olamaz. Örgütümüzün siyasal hareketlilik ve gizlilik üzeri-

ne yapmış olduğu tespitler yaşanan beş yıllık olaylar zinciri tara-

fından doğrulanmıştır. 

Artık siyasal hareketliliğin yığınsallaşmaya başladığı bir eşikte 

bulunulmaktadır. Askeriyenin denetiminin dışında sivil bir hare-

ketlilik burjuva çerçeve içerisinde kalıyor olsa bile gerçekleşmiştir. 

Sıkıyönetimlerin sona ermesiyle birlikte bu hareketlilik toplumun 

her kesimine yayılacaktır. Hareketlenmenin bir anda ortaya çıka-

cağını beklememek gerekir. Zira henüz yılgınlığın etkileri devam 

etmektedir. Bunu ortadan kaldırabilecek olan ise eylemliliğin ken-
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disi olacaktır. Eylemlilik geliştikçe yılgınlık kalkacak, yılgınlık kalk-

tıkça eylemlilik gelişecektir. Örgütümüzün dikkatle izlemesi gere-

ken işte bu gelişmedir. Örgütlenmede atılacak adımlar, siyasal 

kısa vadeli taktikler buna göre belirlenmelidir. Bunun yerine masa 

başında geliştirilmiş hiçbir taktik geçirilemez. 

Türkiye ve Kürdistan halkları hâlâ proletarya partisi önderliğin-

den yoksundurlar. Bu gerçeklik gündemden kalkmayan bir sorun 

olarak örgütümüzün karsısında dikilmektedir. Bu sorunla yüzyüze 

olmak demek, açık ki, işçi sınıfı öncülerinin komünist partisi çer-

çevesi içerisinde bir araya gelememiş olması demektir. Dolaysıy-

la örgütümüzün bu açıdan yüzyüze bulunduğu sorun hâlâ öncü 

işçilerin örgütlenmesi, yani sınıfsal bağlarını geliştirmesi sorunu-

dur.  

Yıllardır uygulanmaya çalışılan örgütlenme planı bu perspektif 

içerisinde ısrarla sürdürülmek zorundadır. Örgütlenmede, sanayi 

proletaryamızın kökleşmiş olduğu büyük şehirler temel alınarak, 

işçi sınıfımızın en tecrübeli ve en büyük kitlesinin içerisinde yer 

aldığı üç iş kolu -metalurji, tekstil, gıda- günlük örgütlenme çalış-

masında asıl yeri tutmaya devam edecektir. 

  



                KONFERANS VE KONGRELER            181 

 

 

 

SENDİKAL MÜCADELE VE DİSK ÜZERİNE 

 

Askeri diktatörlük altında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle 

tekelci burjuvazinin baş belası olarak gördüğü ilerici sendikaların 

yaşamına son verilerek işçi sınıfımız ekonomik mücadele alanın-

da bir döneni için yasal örgütsel silahtan yoksun bırakıldı. 274 ve 

275 sayılı yasaların yerini almış olan 2821 ve 2822 sayılı yasalar-

la sendikal yaşam ve grev - toplu sözleşme düzeni yeniden şekil-

lendirildi.  

Tekelci burjuvazinin isteklerine uygun olarak başka alanlarda 

gerçekleştirilen yasaklamalar gibi, ekonomik mücadele alanında 

da yeni yasalarla sendikalar ve ekonomik mücadele şekil olarak 

tanındı ama içerikleri boşaltıldı. Yeni yasalar, sendikaların kuru-

luşu önüne yeni engeller getirirken, esas olarak grev hakkının 

gerçek bir silâh olarak kullanılmasını engellemeye çalıştı. Yeni 

yasalara göre işçi sınıfının yasallık içerisinde kalarak taleplerini 

burjuvaya dayatabilmesi olanaksız hale geldi. Laf düzeyinde var 

olan grev hakkı, karşısına dikilmiş olan engellerle fiilen etkin bir 

biçimde kullanılamaz haldedir.  
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Tekelci burjuvazinin, sendikaların şekil olarak yaşamasına izin 

verirken, bunların etkin bir silah olarak kullanılmasını engellemeyi 

öngören yeni yasalığının temel amacı, bir yandan demokrasi gö-

rünümü yaratmak ve esas olarak da işçi sınıfının sarı sendikalar 

etrafında örgütlenmesini sağlayarak, uluslararası işbölümü içeri-

sinde uygun bir yer sahibi olabilmek için gerekli şartlardan birini 

hazırlamaktı. Sarı sendikalar etrafında zorla örgütlendirilen işçi-

ler, bu alanda oyalanacaklar ve başka türden girişimlerde bulun-

mayarak burjuvanın başını ağrıtmayacaklardı. Böylece uluslara-

rası sermayenin talebine uygun olarak işçi direnişlerine yer ver-

meyen bir "çalışma barışı" yaratılmış olacaktı. 

Bu amaçla yaratılan yeni yasallık sayesinde sarı TÜRK-İŞ 

ekonomik mücadele alanında tek sendika olarak bırakıldı ve as-

keri diktatörlüğün gerçekleştirdiklerine işçi sınıfından hiç bir dire-

nişin gelmemesini başarıyla sağladı ve daha uzun zaman da bu 

ihanet görevini yerine getirmeye devam edecektir.  

Askeri diktatörlüğün işçi sınıfını ihanet çetesinin kollarına zor-

layan yeni uygulamaları soldan da bilinçli ya da bilinçsiz bir bi-

çimde destek gördü. Türkiye’de faşist diktatörlüğün yerleşmiş ol-

duğu antimarksist tespitini yapan sol siyasetler, bunun doğal so-

nucu olarak da işçi sınıfının sendikal mücadeleyi yasal olarak 

sürdürmesinin Türk-İş dışında olanaksız olduğuna karar verdi. 

Daha ileri giderek yasal sendikacılığın tamamen olanaksız oldu-

ğunu tespit edenler de oldu.  

Bu tespitler uyarınca ya tekelci burjuvaziyle ağızbirliği etmiş-

çesine, "işçi sınıfının birliğinin TÜRK-İŞ'te sağlanması gerektiğini" 

savundular ya da illegal sendikacılığı önererek, hiçbir şey yapıl-

maması sonucunu getirdiler. 

Doğru bir siyasal tahlil, sınıf ilişkilerinin somut durumunu göz 

önünde bulunduran bir bakış açısı her iki tespitin de doğru olma-

dığını ve sonuç olarak tekelci burjuvaziye hizmet edeceğini ön-
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ceden görebilirdi ve TKKKÖ bunu çok öncelerden, askeri dikta-

törlüğün en pekişik göründüğü günlerde ilan etti ve bu doğrultuda 

somut öneriler öne sürdü. Ne var ki, somut şartların somut tahlili-

ni yapmayı hiçbir zaman başaramamış olan pragmatizm esiri si-

yasal akımlar bu önerileri duymak bile istemediler. Temel gerek-

çeleri "faşizm" ve “işçi sınıfının birliği” oluyordu. İşçi sınıfının birli-

ğinden, her şeyden önce onun siyasal birliğini anlamak gerekir.  

Sendikal alandaki birlik te elbette ki soyut olarak gerçek-

leştirilmesi gereken ve işçi sınıfının mücadelesini güçlendirecek 

olan bir noktadır. Ancak nasıl ki siyasal alanda siyasal olarak bir 

araya gelmenin olanakları olmadığı müddetçe bir araya gelinmez 

ise, sendikal alanda da somut koşulları göz önünde bulundurmak 

ve atılacak adımları buna göre düzenlemek zorunludur. Türkiye 

de askerî diktatörlüğün yapacağı düzenlemelerden sonra yöneti-

mi sivillere devretmemesi için ortada hiçbir nedenin kalmamış ol-

duğu bir durumda sendikal mücadele alanında da yasal olanakla-

rın ortaya çıkacağını görmek ve tekelci burjuvazinin işçi sınıfını 

ekonomik mücadele anlamında TÜRK-İŞ hapishanesine doldur-

maya çalışmasının ardındaki gerçekleri iyi tahlil etmek gerekirdi. 

Eğer Türkiye'de sendikacılığın yapılıp yapılamayacağı somut 

olarak tartışılıyor ise, TÜRK-İŞ gibi bir yapıyla bunun olanaksız 

olduğunu tespit etmek yanlış olmaz. Bunun içindir ki, yasal olarak 

haklar kısıtlanmış olsa da sendikal mücadelenin başka bir araçla 

gerçekleştirilmesinin yolları aranmalıydı. İlerici, devrimci, sınıf 

sendikacılığı prensiplerini yasal olarak hayata geçirme olanağı 

son derece sınırlanmış olsa da böyle bir aracı gerçekleştirmek 

için örgütlenme odağı olarak görev görecek bir başka sendikal 

yapının bugünkü yasallıktan yararlanarak gerçekleştirilmesi ola-

naksız değildir ve bu günkü antidemokratik çerçeveyi kırabilme-

nin en olanaklı yolu da budur.  
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Birincisi, Askeri diktatörlük DİSK'in ilerici geleneğini ortadan 

kaldıramadığı gibi, DİSK tabanını da eritmeyi başaramamıştır. 

İkincisi, var olan yasallık çerçevesinde bu taban TÜRK-İŞ'ten ba-

ğımsız olarak örgütlenme arzusu içerisinde olduğunu en açık ifa-

deleriyle ortaya koymuştur. Öncülük iddiasında olanların, soyut 

"birlik" nutuğu atmak yerine işçi sınıfımızın en ilerici kesiminin bu 

eğilimini somut olarak izlemek ve ona uygun pratik adımları tespit 

etmek yükümlülüğü varken TÜRK-İŞ'e gidişi önermek ya da hiç 

bir şey yapmamak ihanetine düşülmüştür. 

Önde duran görev son derece açıktı: Sendika kurma olanakla-

rının ortaya çıkacağı döneme hazırlık olmak üzere DİSK tabanı 

üzerinde “Diski Yaşatma Komiteleri”ni oluşturmak ve zamanı ge-

lince de bu komiteler aracılığıyla hızla yasal örgütlenmelere gi-

rişmekti. Böyle bir örgütlenme zamanında, gerçekleştirilmiş olsa 

idi bu gün DİSK tabanı hemen hemen tümden yeni baştan sınıf 

sendikacılığı prensibi etrafında örgütlenmiş olurdu.  

Bu gün ortaya çıkan bağımsız sendikal yapılar bu önerinin 

doğruluğunu en açık biçimde ortaya koymaktadır. DİSK 'in hak-

kında henüz kesin kararın verilmemiş olması böyle bir girişimin 

karşısına bahane olarak sürülemezdi. Zira böyle bir yapının ger-

çekleştirilmiş olması sayesinde DİSK'in gerçekten beraat etmesi-

ni sağlayabilecek bir örgütlü mücadele gerçekleştirilmiş olurdu. 

Bu koşullarda oluşturulacak olan yeni bir konfederasyonun yasal-

lık içerinde kalarak sınıf sendikacılığı" prensibine göre davran-

ması kuşkusuz olanaksızdır. Ama var olan antidemokratik çerçe-

venin aşılabilmesi için böyle bir örgütlülüğün atacağı adımları 

başka hiç bir yapı atamaz. 

Bu gün bu görev yerine getirilmemiş olmak dolaysıyla aynen 

karşımızda dikelmektedir. Birçok olanaklar kaçırılmış, olmasına 

rağmen yapılacak olan temel iş DİSK'i Yaşatma Komiteleri’ni ge-
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liştirmek ve yeterli olgunluğa ulaşılan her alanda sınıf sendikacı-

lığı prensibi etrafında yeni sendikaları kurmaktır.  

Böylesine bir örgütlülük odağı yaratıldıktan sonradır ki,    bu-

gün var olan antidemokratik çerçeveyi aşmanın yolları da açık 

olarak ortaya çıkacaktır. Bugün var olmayan haklar örgütlü güç 

tarafından fiilen kullanılma durumuna gelecek ve eğer tekelci bur-

juvazi yeni bir darbeyle buna yanıt verecek durumda olmayacak-

sa, bu gelişmenin önünü hiç bir şekilde kesemeyecektir. 
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KADIN SORUNU ÜZERİNE 

Evrensel olarak kadının erkek tarafından ezilmesi olan kadın 

sorunu, Türkiye ve Kuzey Kürdistan özelinde yaşanan koşulların 

ağırlığına denk düşecek biçimde hayatın her alanında kendisini, 

özel olarak kadınlara, dolaylı olarak erkeklere de kendisini hisset-

tirmektedir. Öncelikle, bunun, insanlığın öteki cinsi olan kadınları 

tümüyle kapsayan bir sorun olduğunun bilincinde olmak gerekir. 

En altta duranların, sorunlarının ağırlığının ötesinde, bunun gu-

ruplar, bireyler ya da sadece bir sınıfın kadınlarının yaşadığı bir 

durum olduğunu kabul edemeyiz. Tersine bunun bir cinsi tümüyle 

kapsayan bir sorun olduğunu tespit edebilmek gerekir.  

İnsanlığın eşitliği açısından fiilen eşit haklara ve şanslara sa-

hip olmayan bir insan cinsi vardır ve bu da bize, kendi sorunlarını 

güçlü bir biçimde dile getirebilmeleri için örgütlü olmaları gerekli-

liğini dayatmaktadır. Erkek egemen bir dünyada bu sorunun ileri 

ölçülerde başka türlü çözülemeyeceğini tarihi tecrübe ortaya 

koymaktadır. 

Bağımsız bir demokratik kadın örgütlenmesinin varlığı veya 

var olanın içerisinde komünistler olarak faaliyet gösterilmesi, içe-

risinde yaşanılan toplumun demokratik taleplerinin yanına kadın-

ların özgün taleplerinin de tutarlı bir biçimde dikilmesini, bunların 
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tutarlı ve sistemli mücadelesinin yapılabilmesini olanaklı kılacak-

tır. Böylesi örgütler, çeşitli kesimlerin kadınlarının konumlarını ve 

sorunlarını süzgeçten geçirip, en genel ve özel talepleri tespit 

ederek onların savunucusu oldukları ölçüde, bazı adımların atıl-

ması olanaklı olacaktır. 

Kadın sorununun evrensel olarak benimsenmesinin öncülüğü-

nü yapmış olan dünya komünist hareketi bugün içerisinde bulun-

duğu zaaflarla, kadın sorununda haklı olarak eleştirilerle yüzyüze 

gelmekte ve sorunu üretici güçlerin gelişmesine, zamana bırakan 

yanıtlardan başka bir şey ortaya koyamamaktadır.  Burjuva ideo-

lojisinin etkisi altında olmalarına rağmen değişik feminist akımlar 

sosyalist ülkelerin kadınlarının toplumsal konumlarına bakıp, yo-

ğun eleştiriler getiriyorlar.  

8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilişinde her 

zaman sözü edilen Sovyetler Birliği kadınlarının ünlü yürüyüşleri-

nin arkasından, Clara Zetkin’ler, Kollantai’ların arkasından Sov-

yetler Birliğinde varlık gösterememe durumuna düşen kadınların 

konumunu haklı olarak eleştiriyorlar. Ve onlar feminist örgütler 

olarak, kendi örgütlü mücadeleleri sonucu ulaşabildikleri demok-

ratik hakların farkında olarak sosyalist ülkelerde güçlü, bağımsız 

kadın örgütlerinin yokluğunu temel bir eksiklik olarak ortaya ko-

yuyorlar.  

Her alanda eşitsiz konumda olan kadınlar, mücadelemiz içeri-

sinde de aynı durumla yüzyüze gelmektedirler. Günlük yaşantının 

önlerine koyduğu engellerin üzerine, içinde yaşadıkları faaliyetin 

engelleri eklenmektedir. Erkeklere denk kararlılık ve mücadele 

azmiyle işe sarılırken, daha başlanılan noktanın eşitsizliği, gide-

rek ağırlaşmakta, onların aynı hızla gelişmelerine olanak tanı-

mamakta, bazen de bir kenarda kalıvermeleri sonucunu getir-

mektedir. Eşitsiz konumda olanın, diğerlerine ulaşabilmesi için 

bazı özel talepleri öne sürmesi doğaldır. Bu bir ayrıcalık yaratıl-
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ması sorunu olarak ele alınmamalı, tersine zaten kendisine göre 

avantajlı olan bir cinse karşılık, dezavantajlarının bir ölçüde de 

olsa azaltılması olarak, dolayısıyla, eşitliğe doğru bir adım olarak 

ele alınmalıdır.    Bütün bu tür kararlarla tartışıldığı, gözden geçi-

rildiği organlarda kadınların niceliksel konumlarına bakılacak 

olursa, bunun ya sıfır ya da çok küçük rakamlarla ifade edildiğini 

görmek mümkün olur. Kadınların kendi sorunlarına sahip çıka-

bilmeleri ve bunları sistemli bir talepler bütünlüğüne ulaştırıp er-

keklere benimsetebilmeleri açısından eldeki veriler kadınların ör-

gütlü hareketini şart koşmaktadır. Örgüt içerisinde de bu sorunun 

özeldeki inceleyicisi, talepler oluşturucusu ve bu taleplerin ger-

çekleşmesinin takipçisi olabilecek bir yapıya ihtiyaç vardır, bu, 

zorunludur.  

Bunu için koşulların zorlanması gerekir. Zira görülmüştür ki, 

koşullara teslim olma mantığıyla sallanılırsa, sorunun köklü çö-

zümü nasıl olsa sosyalist toplumun işi olabileceğinden, iş kısa 

yoldan oraya havale edilebilmektedir. Aynı sosyal şovenizmin, 

ulusal sorunu, sosyalizme havale etmesi gibi.  

Her ne kadar örgütümüz içerisinde bugün bu mantık savunul-

muyor olsa da, bu sorundan doğrudan etkilenmekte olan insanlar 

seslerini az çıkarabildikleri sürece, fiilen olacak olan budur. Ka-

dınların açmazlarını aşabilmeleri için örgütsel faaliyetteki sorunla-

rını da yansıtabilmeleri ve buna çözümler alabilmeleri ve sistemli 

bir işleyişi sağlayabilmek için her düzeyde kadın sorunlarıyla ilgili 

uzmanlık guruplarının varlığı zorunludur.  

Nasıl ki, sendikal faaliyet, gençlik gibi, kendisi bir alan oluştu-

ran her sorunla ilgili bir uzmanlık gurubu örgütlemeyi örgütsel an-

layışımızın bir gereği olarak görüyorsak, genel düzeyde toplumun 

yarısının sorunu olan bir alanı ilgilendiren uzmanlık gurupları da 

örgütsel anlayışımızın gereğidir. 
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GENÇLİK ÜZERİNE  

 

Sosyal mücadeleler tarihinin gösterdiği gibi Türkiye ve Kuzey 

Kürdistan’da da değişik sınıf ve tabakalardan gelen gençler ulu-

sal ve sınıfsal mücadelede ön saflarda yer almışlar ve mücadele 

içerisinde önemli roller oynamışlardır. Türkiye ve Kuzey Kürdis-

tan özelinde gençliğin bu rolü zaman zaman o kadar öne çıkmış-

tır ki, bunun sınıf mücadelesini gölgelediğini düşünenlerde tersine 

tepkilere bile neden olmuştur. Zaman zaman sanki gençliğin bu 

mücadeleler içerisinde yer almaması gerektiğine yönelik arzuların 

ifade bulduğu görülmüştür. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da sınıf mücadelesi içinde yer 

alan gençlerin bunca öne çıkıyor olmasının bir nedeni gençliğin 

doğal dinamizmi ise diğer yünü de gene onlara ait olmayan bir 

eksikliktir: Mücadelenin henüz geniş işçi yığınlarını kapsayama-

mış olması. Kuşkusuz mücadelenin geniş işçi yığınlarını kapsa-

yamamış olmasının gençlik hareketi üzerinde olumsuz sonuçları 

ortaya çıkmakta, işçi sınıfının fiilen kendilerine önderlik edebile-

ceğini kavramakta zorluğa düşmektedirler.  
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Komünist bir işçi partisinin yaratılamamış olması dolayısıyla 

mücadele içerisine giren gençler, sınıfsal ve ulusal mücadelenin 

her türlü sorununa kendileri yanıt bulmak gibi altından kalkama-

yacakları ağır yüklerle yüz yüze gelmektedirler. Böylesine ağır 

yüklerin altına girmekten korkmayan gençler oligarşinin işçi sını-

fına yöneltmiş olduğu saldırılarda ağır darbelerle yüzyüze gel-

mekte ve yılgınlığa düşmekten kendilerini kurtaramamaktadırlar. 

Ne var ki, gençliğin mücadelesini küçümseyiş haline getirmiş 

olan işçi sınıfı dalkavuklarının söylediği gibi, bu yılgınlık gençlik 

hareketinin dinamizm potansiyellerini ortadan kaldırmamakta,    

toplumsal canlanmanın yeniden başladığı dönemlerde gençlik bu 

potansiyeli yeniden eyleme dönüştürebilmektedir. Genel olarak 

Türkiye tarihinin doğruladığı bu gerçek Kuzey Kürdistan’ın yakın 

tarihi tarafından da en açık biçimler içerisinde doğrulanmıştır. 

Aydınlanma sürecinde olanlar ve köylü gençlik hareketi ulusal 

kurtuluş mücadelesinin kadrolarını ve öncülerini yarattığı gibi, 

bugün de mücadelenin ağır yüklerini taşımaya çalışmaktadırlar. 

Gençliğin mücadele içerisindeki bu dinamik rolüne işçi dalka-

vukluğu yaparak tepki göstermek yerine, yapılacak olan işçi sınıfı 

hareketinin gençlik hareketine neden yön verici olamadığını tespit 

etmektir. Bunun yolu gençlere "işçi sınıfını izleyiniz" diye talimat 

vermek değil, o izlenecek, olan işçi sınıfı hareketini komünist bir 

rota üzerinde yaratmaktır. İşçi sınıfı hareketi böyle bir düzeye 

ulaşmadığı müddetçe gençlik hareketinin doğal dinamizmi kendi-

sini izafi olarak her zaman ön saflarda göstermeye devam ede-

cektir. 

Askeri diktatörlüğün Türkiye genelinde ve Kürdistan özelinde 

gerçekleştirmiş oldukları, gençler arasına da önemli ölçüde patla-

yıcı madde yerleştirmiştir. Akademik alanda ortaya konan uygu-

lamalar bütün gençleri derin bir öfkeye iterken ulusal baskının 

ulaştığı boyutlar Kürdistanlı gençleri görebildikleri her mücadele 
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ışığına doğru koşmaya sürüklemektedir. Bu nedenledir ki, gençlik 

hareketi gelişen süreç içerisinde yılgınlık kabuğunu kırıp potansi-

yellerini eyleme dönüştürme yollarını arayacaktır. Bu alanda ko-

münist hareketimize düşen görev gençlerin mücadelesinin geli-

şimine yol gösterici olmak ve proletaryanın ideolojik hattına ba-

ğımlılıklarının güvencesi olacak adımları atmaktır. Toplumun her 

kesiminde olduğu gibi gençlik hareketi de var olan yasallıktan ya-

rarlanarak kendisini örgütlemenin yollarını açacaktır. Bugünden, 

böyle girişimlerin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu mü-

cadelede Kurtuluşçu gençlerin öncülük şanslarını artırmanın yolu 

örgütlü olmalarından geçer. Kurtuluşçu gençlerin bugüne kadar 

sürdürdükleri örgütlenme ve merkezileşme çabaları önemli polis 

darbeleri yiyerek geriletilmişse de, kaybedilenleri kazanacak po-

tansiyel mevcuttur.  

Gençlik hareketinin içerisinde bulunduğu geri çekilme durumu 

henüz devam etmektedir. Bu nedenle hareketin merkezileşme ih-

tiyacı acil değildir. Ortak bir program etrafında yerel olarak geli-

şecek olan örgütlenme hareketin genel ihtiyaçlara yanıt verme 

zorunluluğunun doğacağı genişliğe ulaştığı durumda merkezi-

leşme sorunuyla yüz yüze gelecektir. Bu noktaya ulaşabilmek için 

farklı alanlardaki tecrübeleri derleyip ulaştıracak ortak bir yayın 

organının zorunluluğu açıktır. 

TKKKÖ, bu girişimlerin en hızlı biçimde gerçekleştirilmesi için 

Kurtuluşçu gençlere gerekli yardımları yapacaktır. 
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ZİNDANLARDAKİ MÜCADELE ÜZERİNE  

Askeri diktatörlük işçi sınıfının mücadelesini engelleyebilmek, 

ulusal hareketi durdurmak amacıyla yüzlerce devrimciyi şehit 

ederken, iki yüz binden fazla ilerici, devrimci ve komünisti zindan-

lara doldurdu. Darağaçlarında, işkence tezgâhlarında yok ede-

mediklerini zindanlarda yok etmeye çalıştı. Ama paradoksal bir 

biçimde, tüm toplumu susturmayı başarabilen askeri diktatörlük 

elinin altındakilerin mücadelesini engelleyemedi.  

Susturabilmek için zindanlara doldurulmuş olan on binlerce 

devrimci, askeri diktatörlüğün hiç beklemediği bir biçimde, dire-

nişleriyle, açlık grevleriyle, mahkemelerde aldıkları devrimci tu-

tumlarıyla, susan toplumun tek sözcüsü haline geldiler. En sessiz 

ve karanlık gecelerde fırtınalar yarattılar, her koşulda devrimci 

mücadelenin nasıl sürdürülmesi gerektiğini ve sürdürülebileceğini 

dışardakilere bir kere daha öğrettiler. Onlar verdikleri şehitlerle 

mücadelenin kızıl sancaklarını zindanların dışına taşımayı başar-

dılar. 

Onların yılmadan sürdürmeye çalıştıkları bu mücadele yavaş'   

yavaş ailelerinden başlayarak toplumun çeşitli kesimlerinde yeni-

den bir mücadele heyecanı yarattı, önemli bir siyasal mücadele 
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alanı açtı. Bugün, idamlara işkencelere karşı ve genel bir af için 

sürdürülecek mücadele toplumun çok önemli bir kesiminin talebi-

ni dile getirecek olan bir alan olarak komünistlerin baş sıralarda 

yer verecekleri bir öneme sahiptir. Devrimci mücadelenin deney-

lerinin taşıyıcısı olan binlerce ilerici, devrimci ve komünistin zin-

danların duvarlarından her çareye başvurarak aşırılması, komü-

nist hareketin boynunun borcudur. Komünist vicdanımız bunun 

ağırlığını her gün duymak ve onlara karşı olan görevini yerine ge-

tirmek için olanaklarını insanüstü bir çabayla ortaya koymakla 

yükümlüdür. 

Kongremiz, bu şerefli mücadeleyi saygıyla selamlar, bıraktığı-

nız mücadele bayrağını onurla taşımaya devam ettiğimizi bilme-

nizi isteriz.  

 

1. KONGRE İÇİN EK NOTLAR:   

 

- Kongreye sunulan önergeler, anlamayı kolaylaştırmak amaçlı 

olup içeriği değiştirmeyen birkaç değişiklik de yaparak, sunulan 

önergelerin hepsini oybirliği ile kabul edildi.  

- Kongrede Merkez Yayın Organı KURTULUŞ’da yayınlanan 

ve ASALA örgütünün silahlı eylemlerinin Askeri Cunta’nın, milli-

yetçiliğin tırmandırılması çabasına güç katabileceği” düşüncesiyle 

kaleme alınmış eleştirilel içerikli bir yazı, Kongre tarafından tartı-

şılarak reddedildi. Ermeni soy kırımı yeniden telin edilerek, buna 

yönelik taleplerin kabulü için verilen mücadelelere destek olun-

ması kararı alındı ve selamlandı.  

- Kıbrıs’ın Türkiye tarafından “işgali” ve sömürgeleştirilmesi kı-

nanarak, Kıbrıs’da Türk askerinin varlığının derhal geri çekilmesi 

isteği yükseltildi; ve Kıbrıs’ın geleceğinin Kıbrıs’da yaşayan Kıbrıs 

halkları tarafından belirleneceği ilkesi tekrar dillendirildi.  . 
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- Kuzey Kürdistan’da hayli gerileyen çalışmaların yeniden to-

parlanabilmesi için “Kürdistan Örgütlenme Komitesi” (KÖK) 

adıyla, bölge çalışmalarında tam yetkili bir Komite’nin oluşturul-

masına karar verildi. KÖK, Kürdistan Seksiyon örgütlenmesinin 

yeniden inşası için görevlendirildi. Bu doğrultuda yapılacak ça-

lışmaları bir “Program” ile toparlayarak MK’ya sunacak. Örgüt 

üyesi olan Kuzey Kürdistanlı yoldaşlarımız, geçici bir süre için 3 

kişiden oluşturulması önerilen KÖK’ü oluşturacak yoldaşları ken-

dileri seçeceklerdir.  

- 1980-86 arasında MK tarafından Avrupa’daki çalışmalarda 

PKK ile gerçekleştirilecek eylem birliği, güç birliği ve benzeri bü-

tün ilişkilerimizi belirleyecek ön şart olarak, önceki MK’nın aldığı 

bilgi olarak aktarılan:  

“1- PKK kendi içine ve dışına yönelik gerçekleştirdiği öldürme 

olaylarına ilişkin özeleştiri vermeli;  

2- Bu tür eylemlerinin bir daha gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin 

Kurtuluş ve diğer örgütlere güvence vermeli,  

3- Bu talep kabul edilip gerçekleştirilmesi doğrultusunda somut 

adımlar atmadığı sürece, Avrupa’da gerçekleştirilecek hiçbir itti-

fak, güç ya da eylem birliği içerisinde PKK ile aynı masaya otu-

rulmayacağı, zikredilen birlikte çalışma önerilerine katılınmaya-

cağı” içerikli kararın, “MK kararı” olduğu iddiasının Avrua’ya yan-

lış aktarılmış olduğu; böyle bir karar üzerine özel sohbetler ol-

muşsa da MK kararı haline dönüştürülmediği öğrenildiği için; Av-

rupa çalışmalarını olumsuz etkileyen bu “karar” iddiasının kaldı-

rılması için derhal Avrupa’daki yoldaşlara bilgi iletilmesi gerektiği, 

karar altına alındı.  
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3. KONFERANS  
(Suriye - Şam) 

 

 

HASAN ZİHNİ KARAKAYA  

Mardin-Savur  /   

Kaybettiğimiz tarih: 12.10.1996  

 

Mardinli yoldaşımız bölgenin aktif 

Kurtuluşçularından biriydi. Kürdistan 

Seksiyonu alanında çalıştı. 12 Eylül 

1980 sonrası Ortadoğu’daki ilişkile-

rimizin düzenlenmesi amaçlı olarak 

kurulmuş olan Ortadoğu Özel Orga-

nı’na bağlı olarak Suriye ve Lüb-

nan’da görevli idi. Arapça ve Kürtçe-

ye de sahip olan yoldaşımız oradaki ilişkilerimizde tercümanlık görevini 

de üstlenmişti. Beka’daki Cephe-tül Nidal’e ait Filistin kampında eğitim 

gördü. 1986’da TKKKÖ’nün İstanbul’da yapılan 1. Kongresi’ne Kürdis-

tan’dan katıldı. Kongre’de oluşturulan “Kürdistan Örgütlenme Komite-

si’nde (KÖK) görevlendirildi. Bir süre sonra TKKKÖ Kürdistan Seksi-

yonu’nun Sekreteri görevini üstlendi. Türkiye’de yapının polis takibine 

takılması sonrası düzenlenen operasyonda tutuklanarak bir süre hapis 

yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra Avrupa’ya (İsveç) geçti. Burada ör-

gütle yeniden ilişki kurdu. Bir süre sonra hastalık nedeniyle yoldaşımızı 

kaybettik.  
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SABRİ ERDİR ÇIVMAZ.  

1949 - İSTANBUL   

Kaybettiğimiz tarih: 9 Nisan 2017.   

 

1975’de IİDMMA Işık Mühendislik Yüksek 

Okulu’ndan mezun oldu. 1978-79 dönemi 

İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yü-

rütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 

DÖB’ sempatizanlığıyla başlayan siyasal 

yaşamını KURTULUŞ ile sürdürdü. Ör-

gütsel yapıda MK üyeliği dahil birçok değişik alanda çalıştı. Cezaevinde 

geçirdiği süre sonrasında sağlık ndenleriyle aktif politik yaşama katıla-

mayan Çıvmaz Antalya’da yaşamaktaydı.  

 

 

 

BÜLENT ULUER 

1952 – İnebolu.  

Kaybettiğimiz tarih: 22 Ağustos 2017' 

 

Türkiye sol hareketinin tanınmış isimle-
rinden olan Uluer, bir süre Devrimci 
Gençlik dergisi içerisinde yer aldıktan 
sonra Dursun Karataş ve Paşa Güven 
ile birlikte Devrimci Sol’un kuruluşunda 

yer aldı. 1978 yılına kadar, kurucularından olduğu Dev-Genç’in Genel 
Sekreterliğini yaptı. 12 Eylül sonrasında önce Filistin’e, sonra Avrupa'ya 
gitti. 1990 ortalarında tekrar Türkiye’ye dönebildi. 1983 yılında Avru-
pa’dayken Kurtuluş örgütüne katıldı ve Avrupa çalışmalarında yer aldı.   

Uluer, 65 yaşında akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi.  
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3. KONFERANS ÜZERİNE ÖN AÇIKLAMA :  

 

1. Kongre’den sonra,  örgütlenmenin yeniden toparlan-

ması için çalışma hayli zor bir dönemi girmişti. Dışarıda ka-

lan yoldaşlardan kimin üye olup olmadığı bile ancak sorup-

soruşturarak saptanabiliyordu. Bu elbette örgütlenme çaba-

sını polise açık hale getirme riskini taşıyordu.  

Var olan ilişkiler biraz toparlandıktan sonra, MK içerisin-

de de ciddi sorunlar üremeye başlamıştı. Bu arada, yoldaş-

larımız arasında küçük bir gurup oluşturan bazı yoldaşlar 

hem günün koşulları içerisinde siyasal faaliyet sürdürmenin 

bir yöntemi ve aracı olarak, hem de örgütümüzü koruyabil-

mek için “SHP ile birlikte çalışma” önerisi getirerek örgüt 

içerisinde propaganda çalışmalarına başladılar. MK tarafın-

dan bu politik öneriler değerlendirilerek reddedildi. Yoldaşlar 

önerilerinde ısrarlı davranıp çevre ilişkilerinde propaganda 

çalışmalarına başlayınca, örgütün polis operasyonlarına 

yeniden maruz kalmasına olasılığı yüksek olan bir sürece 

girildi. Bir süre sonra MK kararıyla iki arkadaşın örgütten ih-

racı gündeme getirilerek tartışıldı ve oylanarak oybirliğiyle 

üyelikleri kaldırılıp örgütten ihraç edildiler.  

Ne varki, tartışmalar bitmedi. Çalışma tarzından ulusal 

soruna ilişkin yaklaşımlarımıza, Avrupa Özel Organı çalış-

malarından ideolojik-politik üretimde iyiden iyiye kısırlaşma-

ya kadar iç sorunlar şişerek büyümeye başladı.  

Suriye’de bir konferans kararı alındı. Konferans için ma-

yınlı araziden geçerek Suriye’ye giren İ.Metin Ayçiçek, Er-

dem, Metin Yavuz, K.Sultan, Kenan ve Hasan (Zeyni) yol-

daşlarımızdan  Ayçiçek ve Zeyni yoldaşlar, diğer yoldaşları 
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bir mağarada bıraktıktan sonra, Filistinli yoldaşlarla buluşa-

cakları yere gittiler. Ama, bu iki yoldaş, “çok yakın bir tarihte 

Ahvan-ı Müslim sabotajlarına maruz kalan Suriye Muhabe-

rat’ı (polis teşkilatı), Ahvan’cıların yeni bir sabotaj için hazır-

lık yaptıklarını ve bir hafta içinde Türkiye’den Suriye’ye gire-

ceklerine” yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Su-

riye Muhaberat’ının pususuna düştüler. Zeyni yoldaşın Ay-

çiçek’i sert bir darbeyle yere yıkması ve aynı anda kendini 

de yera atması nedeniyle, uyarı yapılmadan kleşinlerle yay-

lım ateşi başlatan 11 Muhaberat’cı, sonuçta kontağa girip 

bu iki yoldaşı sonra onların çağrısıyla diğer yoldaşları tutuk-

ladılar. Sorgu ve gözaltı süresi sonrasında mahkemeye çı-

karılan yoldaşlar, “sınır ihlalinden dolayı” 45 gün hapis ce-

zası alarak cezaevine girdiler. (İ.Metin Ayçiçek,’in özel ola-

rak eklenmesini istediği not:  “Zeyni yoldaşımız, pusuyu fark 

eder etmez önce Ayçiçek’i –Abu Ahmed- bir yumrukla yere 

serdi. Ve onunla birlikte kendini de yere atarak bu tarama-

dan sağ çıkılmasını sağladı. Ayçiçek, yaşamını Zeyni yol-

daşa borçlu olduğunu her zaman söylemiştir, söylemekte-

dir.)  

Ceza bittikten sonra serbest kalan yoldaşlarımız Şam’a 

farklı tarihlerde farklı yollardan önceden gelen yoldaşlar ve 

Avrupa’dan gelen Cafer Kamil ve Bülent Ululer ile buluşarak 

örgütümüzün içerisine girdiği sorunları tartışma gündemine 

getirdiler. 3. Konferans sonrası Türkiye’den gelen yoldaşla-

rımız tekrar aynı yol ve yöntemlerle ülkeye döndüler.  

(Bu ön açıklama İ.Metin Ayçiçek tarafından eklenmiştir.)  
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ÜÇÜNCÜ ÖRGÜT KONFERANSI TOPLANDI 

KURTULUŞ - TKKKÖ Merkez Yayın Organı. Sayı 64. 

Birinci Kongreyle birlikte, içine girilen yeni dönemin sorunlarını 

ve bunlara ilişkin çözüm yollarını tartışmak üzere, tüm örgüt bi-

rimlerinin temsilcilerinden oluşan üçüncü Türkiye ve Kuzey Kür-

distan Kurtuluş örgütü Konferansı karşılaşılan ciddi engellere 

rağmen toplanıp çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı.  

Örgütün almış olduğu ciddi yaraların ardından toplanmış olan 

Birinci Kongre, içerisine girilmiş olan yeni dönemin görevlerini 

esas çerçevesi itibarıyla belirlemişti. Kongrenin temel sorunu, ör-

gütün almış olduğu ciddi yaraların sarılması ve döneme uygun 

çalışma tarzının geliştirilmesiydi. Darbenin hemen ardından gelen 

döneme göre toplumsal hareketliliğin yeniden ortaya çıkmaya 

başladığı, buna mukabil polis baskısının bütün şiddetinin devam 
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ettiği bir dönemde, örgütün faaliyetlerinin düzenlenmesi, her bir 

detay üzerinde titizlikle durulmasını zorunlu kılmaktaydı. Kongre 

izlenmesi gereken genel örgütsel rotanın genel çerçevesini tayin 

etmiş olmasına rağmen, sürenin zorunlu olarak kısa tutulması 

nedeniyle, söz konusu her bir detayı hak ettiği genişlikte ele ala-

rak uzun tartışmaları gerçekleştirememişti. Bunları yapmak Mer-

kez Komitesi'nin görevi olarak kaldı. 

MK içerisinde farklı eğilimlerin çalışma tarzını ortaklaşa şekil-

lendirmesi olanaklı olmadı ve azınlıkta kalan tek üye istifa etmek 

zorunda kaldı. Kalan çoğunluk sorunların çözümünde genel çer-

çevede ortaklaşmış olsa da, geçmişin çalışma tarzının hatalarını 

sistematik bir biçimde aşamadı. 

Sorunların çözümünde örgüt birimlerinin de katılımını sağla-

mak ve kongrede detaya ulaştırılamamış olan konuları daha uzun 

bir zaman içerisinde tartışmak üzere isabetli bir biçimde Üçüncü 

Örgüt Konferansının toplanmasına karar verildi. 

Canlı tartışmalar içerisinde gerçekleşen konferans, var olan 

siyasal durumu bir kere daha değerlendirerek çalışma tarzı, örgüt 

ve sosyalizm anlayışı üzerine önemli kararlar alarak, ekonomist, 

anti demokratik eğilimlerden net çizgilerle ayrı olduğunu bir kere 

daha tespit etti.  

Örgüt içerisinde her zaman var olmaya devam etmiş olan anti 

demokratik eğilim, bu kez çalışma tarzında en sağcı görüşlerin 

de taşıyıcısı olarak konferans platformunda da kendisini temsil 

etti. Bu eğilim, bir yandan demokratik merkeziyetçiliği, içerisinde 

bulunulan zor koşulları gerekçe göstererek çarpıtıyor, diğer yan-

dan da, örgütün tasfiye edilerek, sadece kendilerinin belirleyeceği 

MK kalmak suretiyle faaliyetin SHP içerisinde gerçekleştirilmesini 

savunuyordu.  
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Bu eğilim, teorik yanılgıların ötesinde, anti demokratik düşün-

celerini esas olarak sürdürmeyi tasarladığı çalışma tarzına da-

yandırıyordu. Bu eğilim için, oluşacak olan MK, kendisine karşı 

görüşler taşıyanların yarattığı problemlerle uğraşmak zorunda 

olmamalı, zaman alıcı ve çalışmayı aksatıcı olacak olan kongre 

konferans gibi platformlarla uğraşmamalı, bunun için de örgüt 

üyelerinin hemen tümünün "eğitilmek üzere" yurtdışına gönderil-

meliydi. Bundan sonra artık bu MK'nın belirleyeceği insanlarla fa-

aliyet, kendisine SHP'yi şemsiye yapıp geliştirilecekti.  

Bu siyasal çizginin aslında feda edilmesinden başka bir anla-

ma da gelmez. Bu proje uygulandığı takdirde, Kurtuluş Örgü-

tü'nden geriye tarihinden başka bir şey kalmayacağını görmek 

zor değildir. Sosyalistler kendi çizgilerini hiç bir zaman başka si-

yasal partiler içerisinde geliştirmemişlerdir. Her zaman için bu 

konuda sakat eğilimler kendilerine Lenin'i ve Dimitrov'u tanık tu-

tarlar. Sözde, onlar "komünistler en gerici partiler içerisinde dahi 

çalışmalıdırlar" derlermiş. Bu mantık iki türlü sakattır. Birincisi na-

sıl bir dogmatizm içerisinde olunduğunu göstermesi açısından, 

ikincisi de tahrifat yüzünden. 

Komünistler, somut şartların somut tahlilini göz önünde bu-

lundurmadan ustalardan laf aktarmazlar. Her şeyden önce aktar-

dıkları sözlerin tarihsel bağlantısının ve gerçek muhtevasının ne 

olduğunu kavrarlar. Eğer böyle olmadığı takdirde, söz ustadan, 

muhteva kendi dogmatik kafamızdan gelir. Bu sözün aktarıcıları 

birinci sınıf dogmatik olduklarını, aktardıkları sözün ne olduğunu 

bilmemekle ortaya koymaktadırlar. Kendi niyetlerine benzer gör-

dükleri her şeyin o anlama gelebileceğini sanmak başka türlü yo-

rumlanamaz. Lenin'in sözü, somut şartlar her zaman tahlil e-

dilmek şartıyla, "komünistler en gerici kitle örgütlerinde dahi ça-

lışmalıdırlar" şeklindedir. Burada iki önemli nokta bulunmaktadır: 
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Birincisi, Partilerden değil, "kitle örgütleri"nden söz edilmesi, ikin-

cisi de, "dahi" sözcüğü. 

Komünistler neden başka partilerde çalışamazlar ve bu neden, 

proletaryanın bağımsız çizgisinin feda edilmesi anlamına gelir? 

Zira her siyasal parti bünyesindeki faaliyet o partinin programıyla 

bağımlıdır. Hiç bir parti yoktur ki, üyelerinin kendi partisinin prog-

ramı aleyhinde, ona düşmanlık temelinde faaliyet göstermesine 

izin versin. Ancak bazı partiler içerisinde kendisini gizleyenler, 

burada ilişkilerini gizli gizli sürdürürler, açıkta ise söz konusu par-

tinin savunuculuğunu yaparlar. İşte bu durumda siyasal faaliyet 

gene yer altına itilmiş olmaktadır.  

Başka partiler içerisinde çalışmayı savunanların en önemli da-

yanağı ise faaliyeti legalize etmektir. Bu şekilde faaliyet legalize 

edilmemekte, tersine gene yer altında sürmektedir. Legalize olan, 

bir ölçüde kişinin kendisi olmaktadır. Ancak siyasal partilere göre 

kitle örgütlerinin konumları tamamen farklıdır. Kitle örgütleri, var 

olan yığın talepleri üzerinde oluşurlar. En açığı, ekonomik müca-

dele alanındaki sendikalar örneğidir. Hangi türden eğilimde kişiler 

tarafından kurulurlarsa kurulsunlar sendikalar, işçilerin günlük ya-

şamlarının iyileştirilmesi talepleri üzerinde kurulurlar. Hiçbir sen-

dika başka bir temel üzerinde kurulamaz. İşte böyle bir temel 

üzerinde komünistler de kendi bakış açıları içerisinde aynı ta-

lepleri savunabilirler. Bunun için başka görüşleri kendi görüşle-

riymiş gibi savunmaya ihtiyaç duymazlar. Görüşlerinin çoğunluk 

kazanması durumunda da söz konusu kitle örgütünü gerici bir 

çizgi izlemekten kurtarmış olurlar.  

Ama siyasal partilerde durum asla bu değildir. Burada bulu-

nanlar, siyasal tercihlerini yapmış insanlardır ve kendi çizgilerinin 

yanlışlığını onlara anlatmak söz konusu olacaksa, bunu alternatif 

bir örgütlenme yapar. İşçilerin sosyal demokrat partilere gittikleri 

bir gerçektir. Ama onları bulabileceğimiz tek yer sosyal demokrat 
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parti değil, tersine fabrikalar ve sendikalardır. Sosyalistler, faali-

yetten söz ederlerken, önce fabrikaları hatırlamak zorundadırlar. 

Bunu hatırlamayıp, yerine sosyal demokrat parti içerisindeki ça-

lışmayı temel yapacak bir anlayışı geliştirmek, proleter sosyalisti 

değil, bir başka şey olmakla mümkündür. Lenin'in sosyal demok-

rat parti içerisindeki çalışma açısından sözünü ettiği tek örnek İn-

giliz İşçi Partisi'dir. Burada çalışma sorunu İngiliz komünistleri ta-

rafından gündeme getirildiğinde, Lenin onlara şunu tavsiye eder: 

"Eğer onlar sizi kendi programınızda serbest olmak koşuluyla iç-

lerine kabul edeceklerse böyle bir şeyi yapabilirsiniz" der. Böyle 

bir şeyin söz konusu edilebilmiş olması, İngiliz İşçi Partisi'nin bir 

işçi partisi olmasına dayanmaktan çok onun yapısına dayanmak-

tadır. Komünistler, işçiler arasında hem küçük bir azınlığı oluş-

turmakta hem de İngiliz İşçi Partisi federatif bir yapıya sahiptir. 

Başka örgütleri bünyesine üye olarak almaktadır. Komünistler de 

böyle bir yapılanmaya kendi programlarına bağlı kalmak suretiyle 

meşru olarak katılmayı tasarlayabilmişlerdir. Ki bu durumda da 

komünistlerin lehine zikredilebilecek hiç bir olumlu gelişme ortaya 

çıkmamıştır. Birincisi, bizim sosyal demokrat partilerimiz, İngiliz 

İşçi Partisi gibi bir işçi partisi mi? İkincisi, komünistleri, legal ola-

rak kendi yapıları içerisinde görmeyi kabullenecek anlayış ve ya-

pılanmaya sahipler mi? Hiçbiri. Ayrıca, Lenin'in bunu çok özel bir 

durum için söz konusu etmiş olduğunu da unutmamak gerekir. 

Tam bu dönemde o, sosyal demokrat partilerle komünist partile-

rinin ayrışması için uğraşmaktadır. Kendi uğraşının tersine bir gö-

rüşü çok özel bir koşul ortada olmasa hiç söz konusu etmeyeceği 

aşikârdır. 

Komünistlerin kendileri örgütsüz dururken, işçi sınıfının öncü 

partisinin yaratılmasından bahsedilirken, en düşünemeyecekleri 

şeyin bir başka siyasal parti içerisinde çalışmak olması gerekirdi. 

Ama siyasal gereklilikleri kendi konumlarına uydurmak isteyenler 

elbette ki taktikleri de buna göre geliştireceklerdir.  
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Örgütümüzde başka bir siyasal örgüt içerisinde çalışmanın ne 

anlama geldiği üzerine tartışma ilk defa çıkmamaktadır. Mücade-

lenin çeşitli evrelerinde CHP içerisinde çalışılması sorunu hep 

gündeme getirilmiş ve sağcı bir görüş olarak da reddedilmiştir. 

Her yenilgi içerisinde de, yılgınlığın gelişmesi ve kişilerin, grupla-

rın kendileri en geri direniş çizgilerine sürüklemeleri rastlanılma-

mış bir durum değildir. Polis karşısında alınan darbeler çok in-

sanda büyük boyutlu güvensizliklere yol açmış ve kendilerince 

yarınının ne olduğu belli olmayan mücadele biçimleri içerisinde 

olmaya karşı aşırı titiz ve hatta bu titizliği alternatif görüş haline 

getirecek kadar ileri noktalara ulaşılmış olduğu görülmüştür. Bu 

görüşlerin Marksizm’le bir alakası olmadığı gibi ömürleri de ya-

şanan dönemle sınırlanmıştır. Toplumsal hareketliliğin geliştiği ve 

buna paralel olarak da örgütlenme adımlarının hız kazandığı du-

rumda bu anlayışlar kendiliğinden piyasadan silinip gidecek, yal-

nızca savunucularının üzerinde yüz kızartıcı bir iz bırakacaktır. 

Bunu bu günden görenler görüşlerini bundan dolayı mümkün ol-

duğu kadar gizlemeye çalışmakta, bu görüşleri belgeli duruma 

getirmekten şiddetle kaçmaktadırlar. 

Konferans, örgütümüzün geleneksel çizgisini bir kez daha 

onaylayarak, bu sağcı görüşü kabul etmediğini en açık biçim içe-

risinde ortaya koymuştur. Ama bu görüşün sahipleri açısından 

örgütün pek fazla bir önemi olmadığından dolayı, örgütün şu ka-

rarı veya bu kararı almış olması hemen hiç bir önem taşı-

mamaktadır. Bu her zaman öyledir. Herhangi bir yapının aldığı 

kararlar, o yapı içerisinde olan ve ona bağlılığı kendi kimliklerinin 

gereği olarak görenler açısından bir önem taşır. 

Konferans bu görüşlerin mahkûmiyetinin bir belgesi olarak, 

KURTULUŞ dergisinin 63. sayısında yayınlanmış olan, "Demok-

ratik Merkeziyetçilik ve Demokrasi Sorunu" ve "Ehli Sosya-
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lizm Atakta" başlıkla yazıları görüş olarak benimsediğini oybirli-

ğiyle ortaya koydu. 

Konferansın ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konu, gelişen 

koşullar içerisinde çalışma tarzına verilmesi gereken doğrultu 

oluşturdu. Konferans sağ ve soldan gelen çalışma tarzı önerileri-

ne karşılık geçmiş dönemin çalışma tarzı üzerine yaptığı değer-

lendirmelerden çıkarak faaliyetin ana doğrultusunu belirledi. 

Geçmiş döneme ilişkin olarak öne çıkan değerlendirme, hareketin 

yığınlardan tecrit oluşu ve bu tecridin sonucu olarak da sürekli 

polis darbelerinden kurtulamayış oluşturmaktadır. Kendisini geniş 

bir yığın hareketi içerisinde saklamayı başaramayan siyasi bir ör-

gütün, kendisini polis darbelerine karşı koruyabilmesi olanaklı 

değildir. Örgütümüzün gizlilik prensiplerine gerekli titizlikle uy-

mamaktan dolayı yemiş olduğu darbelerden önce gelen, hatta bu 

prensiplere uymama konusunda uygun bir ortam yaratan, bizzat 

örgütün içerisinde bulunduğu konumdur. Lenin'in söylediği gibi 

"Sosyal demokrat bir parti sosyal demokrat bir hareket tarafından 

sarılıp sarmalanmış" olarak, ancak sınıfa öncülük görevini yerine 

getirebilir ve bunun bir ön gereği olarak da varlığını koruyabilir. 

Örgütümüz 12 Eylül darbesinin ardından uğradığı tecride rağmen 

örgütlenmesini devam ettirmeye çalıştıkça, polis darbelerinden 

korunamamış bir dönemde toparladıklarının bir operasyonda ye-

niden dağılmasıyla yüzyüze kalarak ve giderek de elindeki en 

yetkin unsurları yitirerek kısır bir döngü içerisinde kalmıştır. 

Konferans bu değerlendirmeden çıkarak döneme uygun somut 

tedbirlerini geliştirmiştir. Dönemin özelliklerinin yanlış değerlen-

dirilmesi ya da reformist görüşlere kendilerini ortaya koyma ola-

nağı veren bir zeminin doğmuş olması, Marksist-Leninist ilkelerin 

değiştirilmesi, anti Marksist örgüt ve çalışma tarzı ve devrim an-

layışlarının geliştirilmesine karşı mücadele güncel zorunluluk ola-
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rak ortaya çıkmıştır. Bu anlayışların en açık tezahürü kendisini 

legal parti tartışmalarında ortaya koymuştur.  

Leninist partinin, proletarya partisinin ne şekilde oluşacağı hiç 

bir zaman burjuvazinin belirlemiş olduğu yasallığa bağlı olarak 

değerlendirilemez. Proletarya partisinin programı burjuvazinin 

yasallık sınırlarını nereden geçtiğine hiç bakmaksızın, tersine 

kendi hedeflerini ortaya koyarak belirlenir. Böyle bir programa 

burjuvaziden tamamen bağımsız bir biçimde ortaya konulduktan 

sonradır ki, partinin yasal ya da yasa dışı oluşu tartışma günde-

mine getirilebilir. Bunu tersinden gerçekleştirmeye kalkışmak pro-

letarya partisinin programını proletaryanın amaçlarına göre değil, 

burjuvazinin tayin ettiği çerçeveye göre belirlemek anlamına gelir. 

Böyle bir girişiminde, proletaryanın bilimsel çizgisini burjuvazi için 

kabullenilebilir hale getirmek anlamına gelen, Marksizmin ehlileş-

tirilmesi benimsenmiş olur. Marksizmin devrimci özü bo-

şaltıldıktan sonra, oluşacak olan çizgiyi izlemekte proletaryanın 

hiç bir çıkarı yoktur. Kurulmasını tasarladıkları partilerin "sos-

yalist" değil "demokrat" olacağı şeklindeki gülünç değerlendir-

meler de proletarya sosyalistlerini asla ilgilendirmez. Sosyalistle-

rin uğraşmak zorunda oldukları, proletaryanın devrimci partisinin 

yaratılmasıdır. Bundan gayri bir şeyi kim gerçekleştirmek istiyor-

sa kendisinin nitelemesinin de o olması gerekir. Kurtuluş örgütü 

böyle oportünist girişimlerin tümüne geçmişte olduğu gibi bugün 

de kararlılıkla karşı duracak ve oportünizme karşı mücadeleyi bi-

ran elden bırakmayacaktır. 

 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı. KURTULUŞ. Sayı 64.  
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MEVCUT SİYASAL DURUM ve DEVRİMCİ GÖREVLER 

 

12 Eylül darbesi altıncı yılını doldurdu. Etkisi itibariyle, şimdiye 

değin Türkiye'de gerçekleşen darbelerin en güçlüsü oldu. Diğer 

iki darbeden farklı olarak, ciddi bir engelle karşılaşmadan toplum-

sal muhalefeti uzunca bir dönem için susturup, yapılanmasını 

tahrip ettiği gibi, kendi yasallığını da oluşturmayı başardı. Ger-

çekleştireceğini düşündüğü başkaca önemli bir işin kalmadığını 

düşün düğü noktada, toplumdan ve dünya demokratik kamuo-

yundan gelen kısmi baskılarda göz önünde bulundurularak rejim  

askerlerin açık denetiminden çıkarıldı. Cunta Cumhurbaşkanlığı 

makamı adında kendisini sivilleştirdiği gibi, hükümet etme göre-

vini de katılacak partilerin sayısı itibariyle düzenlenmiş bir seçim-

le sivillere bıraktı. 

Geçmiş değerlendirmelerimizde ortaya koyduğumuz gibi, şekli 

sivilleşmeyi fiili sivilleşme geriden izledi. Gerek kendilerine ayrıl-



208                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

mış olan haklar ve esas olarak da kurmuş oldukları hâkimiyet 

havası sayesinde cunta, biçimsel olarak ortadan kalkışının ardın-

dan varlık hissettirmeye devam etti. Ne var ki, sivilleşmeye icazet 

tanımış olan her darbenin başına gelecek olan bizde de ortaya 

çıktı ve ipler gittikçe elden çıkmaya başladı. Burjuvazi açısından 

özlemi duyulan, parçalanmamış bir parlamento yapısı kısa süre-

de hayal oldu. Burjuva muhalefetin çeşitli kanatları birer birer 

cuntanın hazırlamış olduğu kabuğu kırarak dışarıya çıktı. 

Cuntanın hazırlamış olduğu yasallığın temel felsefesi, hemen 

her türlü hakkın varlığını tanırken, bunların hepsinin önüne bir 

engel dikmekti. Toplumun rızasını kazanacak bir yasallığın oluş-

turulmasının zorunlu biçimi, bazı temel hakların tanınmasını zo-

runlu kılar. Ne var ki, tecrübenin de ortaya koyduğu gibi bu hakla-

rın kullanımı cılız Türk burjuvazisini hızla dar boğazlara sürükle-

mekte ve toplumsal altüst oluşu getirmekteydi. Buna çare olarak 

da "hakların kötüye kullanımı" yasaklandı. Burjuva dünyanın her 

yerinde, toplumdan rıza almaya uğraşma durumu da oldu mu, 

onların bazı temel haklarını tanır, ancak bilir ki, bu hakların ken-

disine kullanılabilme ihtimaline karşı tedbir almak da gerekir.  

Rejimin istikrarlılığına bağlı olarak, "hakların kötüye kullanı-

mı"nı engelleme tedbirleri ülkeden ülkeye değişir. Kiminde, "rejimi 

yıkmaya kalkmak" yasaklanır, kiminde her türlü teferruatın önüne 

bir engel dikilir. Yasakların ötesinde hemen her yerde "hakların 

kullanımı" mutlaka bir düzene bağlanır. Türkiye'de olan ise her 

türlü hakkı var gösteren ama kullanımı ortadan kaldıran genel bir 

yasaklamalar dizisi oldu. Ne var ki, böyle bir rıza arama yolu bur-

juvazi açısından daha tehlikeli bir durum yarattı. Bu hakların varlı-

ğını kabul edip bunlardan yararlanmaya kalkışacak olan yığınlar 

sürekli burjuva yasallığını çiğneme durumuyla yüzyüze gelecek-

ler ve polis ve adliyenin başa çıkamayacağı kadar çok suçun 

oluşmasına neden olacaklardır. Bu muhalefetin genişlemesi an-
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lamına gelir. Artık toplumda neredeyse hemen herkes için itiraz 

edecek bir şeyler mevcuttu.  

Böylesine genişleyen bir muhalefet cephesi ise yasakların fii-

len aşılmasını getirir. Nitekim bu çiğneme eylemi rejimin imtiyazlı 

muhalifleri tarafından denenmeye başlamış ve eski parti yönetici-

lerinin görüş belirtme hakkı yasal olarak da tanınmak zorunda 

kalmıştır. Elbette ki, burjuva politikacılarına tanınmış olan böyle 

bir hak Türkiye halklarının sorunlarıyla doğrudan ilgili değildir. 

Onlar serbestçe konuştukları zaman Türkiye halklarına neyi layık 

gördüklerini ortaya koymuşlardır. Ama böyle bir gelişmenin dev-

rimciler açısından kavranılması gereken noktası cuntanın hazır-

lamış olduğu yasallığın yırtılabilmesinin olanaklarının oluşmaya 

başladığıdır. Cuntanın yaratmış olduğu yıldırma, yasaklara sal-

dırma konusunda yığınlarda genel bir çekingenliğe yol açmıştı. 

Böyle somut örneklerin ortaya çıkması, bunlardan yalnız burjuva 

muhalefetinin değil devrimci muhalefetin yararlanma olanaklarını 

da ortaya koymaktadır. 

Artık, cuntanın Türkiye halklarının boynuna geçirmiş olduğu 

zincir eskisi gibi sağlam değildir. Kırılmazlığı ise hiç düşünüle-

mez. Cuntanın yarattığı yılgınlıktan birazcık olsun sıyrılanlar ona 

en zayıf noktalarından saldırmaya başlamışlardır. Atılan her kü-

çük adımın politik mücadelenin gelişmesi açısından olan önemi 

büyüktür. Çünkü yığın eylemliliğinin uç vermesi yılgınlık havası-

nın da gittikçe silinmesine neden olmakta, yılgınlık havası silin-

dikçe de eyleme katılan insan sayısı hızla kabarmaktadır. İzmir 

mitinginin ardından Eskişehir mitingi çok şeyin göstergesi olmuş-

tur. Polisin bütün yıldırma çabalarına rağmen on binlerce insan 

miting alanını büyük bir coşkuyla doldurmuştur. Zira artık yığınlar 

açıkça göstermektedir ki, cunta her türlü "haklılık" temelini kay-

betmiş, bunun açık göstergelerinden biri olarak da oluşturduğu 

örgütlenmeler kısa zamanda yerle bir olmuştur. İktidara getirilmek 
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üzere kurulmuş olan MDP, seçimlerde yığınlardan aldığı yanıttan 

sonra artık birliğini koruma olanaklarını tümden yitirmişti. İktidar 

katında yer edinmek amacıyla biraraya gelmiş olan birçok kur-

naz, bu umudun ortadan kalkmasından sonra kendilerine hemen 

başka yerler aramaya başladılar ve liderliği manga komutanlığın-

da başlayıp, orada biten geri zekâlı generalin kimseyi bir arada 

tutmaya gücü yetmedi. Lider sipsivri ortada kaldı, taban kurt dal-

mış sürü gibi dört bir yana yayıldı.'  

Yine cuntanın sadık muhalefet olarak oluşturmuş olduğu HP 

kısa bir zaman içerisinde sosyal demokrat taban tarafından 

terk edildi ve meclisteki varlığı da çeşitli partilerce paylaşıldı. Bu 

iki olay cuntanın oluşturmuş olduğu yapının hangi hızla dağıtılabi-

leceğinin iyi bir kanıtını vermektedir. Artık parlamentoda, yapı 

olarak ANAP kalmıştır. ANAP'ı ayakta tutan ise kuşkusuz iktidar 

olanaklarıdır. Siyasal sahnede sözde yeni bir üslup ortaya koy-

muş olan bir geçiş dönemi partisinden başka bir şey değildir.  

Bütün değişiklik iddialarına rağmen politika eski çizgileri üzeri-

ne oturmaya başlamıştır. Onun her eğilimi birleştirdiği iddiası, ko-

nuşma özgürlüğünün olmadığı döneme ait bir olay olarak kala-

caktır. Gerçekten de bu dönemde ANAP diğer iki partinin ne ka-

dar naylon olduğunu bilen yığınlar için üslubunun ve ortaya çıkış 

biçiminin yarattığı hava içerisinde oy verilecek parti olarak görül-

müştür. Artık sosyal demokrat kesimden oy alabilmesi olanaklı 

değildir. Zira sağda karşısına çıkan alternatifler karşısında sa-

ğın ve muhafazakârlığın gerçek temsilcisi olduğunu kanıtlamak 

zorundadır. Liberalizm, yığınların günlük hayatında iyileşmeler 

gibi palavralar kimse için gerçeklik taşımamaktadır. İktidarda bu-

lundukları bütün dönem boyunca, alternatifimiz yok diye bağırdı-

lar. Ne var ki, bu alternatifin yığınların mutlak yoksullaşması an-

lamına geldiğini görmeyen kalmadı. Çok planlı ve basit hesap 

üzerine dayanıyor görünüyordu. Bundan dolayı anlaşılması ko-



                KONFERANS VE KONGRELER            211 

 

 

laydı ve başkaca umut söz konusu olmadığı için bu basit hesap 

yığınların büyük bir kesimince denenmeye değer görülmüştü. Ne 

var ki, aynı basit hesabın gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması da 

aynı ölçüde kolaydır. Özal artık yığınlardan yeni vadeler talep 

etmiştir. Zira eski vadeler içerisinde gerçekleşen bir şey yoktur. 

ANAP sağın gerçek temsilcisi olduğu iddiasına daldığı ölçüde, 

sosyal demokrat tabandan aldığı oyları kaybedeceği gibi, “al-

ternatif”in günlük hayat açısından daha zor geçinmek anlamına 

geldiğini gören, "yüzer gezer oylar" denilen, tam bir siyasal bağ-

lanmıştık içerisinde olmayan kesimlerin oylarını da kesinlikle kay-

bedecektir. Önümüzdeki ara seçimler belki de bu durumu açık 

olarak ortaya koyamayacaktır, zira bilindiği gibi on bir bölge içeri-

sinde ANAP'ın ancak üç milletvekili vardır. Aynı taban üzerinde 

oynayan sağın çok parçalı durumu ise ANAP'ın durumunu koru-

makta olduğu gibi bir kanıyı uyandırabilecek sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olabilir. 

ANAP'ın önemli bir ikinci avantajı ise alternatif olarak karşı-

sında SHP'nin bulunmasıdır. Somut, açık çizgileri olmayan SHP 

ANAP'tan daha iyi bir durum yaratacağı konusunda pek umut ya-

ratmamaktadır. Erdal İnönü'nün belki dürüst ama uzlaşmacı kişili-

ğinde ifadesini bulan parti politikası alçak sesle eski döneme son 

vereceğini anlatmaktadır. Böyle bir vaat solda yer alanların siya-

sal nedenlerle ister istemez ona oy vermesine yol açacaktır; an-

cak daha geniş kesimlere hitap etme olanağı yoktur. Eğer bu dö-

nemde ortadaki oylar ANAP'tan kopacaksa, bu SHP'nin yaratmış 

olduğu "cazibe" dolayısıyla değil, ANAP'ın bıktırmış olmasından 

ileri gelecektir. SHP'nin ortaya koyduğu çizgi dönemden en gerici 

bir çizgide çıkışın ifadesidir. 1973'de Ecevit'in çok daha büyük bir 

heyecan içerisinde ortaya koymuş olduğu çizginin getirdikleri göz 

önünde tutulacak olursa bunun ondan beter olacağını kavramak 

zor olmaz. Onun yaptığı da defteri kapatmak ve cuntacıların yap-
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tıklarının, bizimde yattıklarımızın yanımıza kâr kalması sonucuna 

ulaşmıştı. Tabii böyle kapatılan defterler, aynı belaların en kısa 

zamanda Türkiye halklarının yeniden başına sarılmasının olanak-

larının korunması anlamına da gelmektedir. 

Ara seçimlerin sonuçlarının şöyle ya da böyle olması elbette ki 

önemli. Ancak sonuçlardan daha önemli olan seçimin yapılması-

nın doğuracağı sonuçlardır. İlk kez bu seçimlerde yığınlar gerçek 

bir politik havayı yaşayacaklar, rejimin bin bir türlü pisliğini dinle-

yip, dile getirecekler ve hepsinden önemlisi de kitlenin gücünün 

ne olduğunu yeniden yaşayacaklardır. Bu politik mücadelenin ge-

lişmesi açısından son derece önemli bir atmosfer yaratacaktır. 

Tek tek mitinglerden, siyasal teşhir girişimlerinden beklediğimiz, 

baskı havasının dağılması ve yığınların yılgınlıktan sıyrılmaları 

sonucuna bu seçimler dolayısıyla daha büyük bir hızla ilerlene-

cektir. Elbette bu gelişme içerisinde öncülüğün burjuva muhalefe-

tine ait olması sosyalistler açısından büyük bir dezavantajdır. Bu 

sosyalist bir muhalefet hareketinin kitlesel boyutlara ulaşmasının 

önündeki en büyük engeli oluşturacaktır. Her şeye rağmen doğa-

cak olan hareketlilik, yeraltına sıkışmış olan sosyalist hareketin 

yeni açılımlar yapabilmesine olanak tanıyacaktır. 

Cunta ertesinde var olan baskı ve hâkimiyet havası içerisinde 

muhalefet açısından tek politika alanı yeraltı idi. Düşünülebilecek 

olan her türlü muhalefetin yeraltında tasarlanması ve oradan ha-

rekete geçirilmesi tek yol idi. Bu dönemde kararlı devrimciler için 

yeraltı çalışması verimli olabilecek ve alternatifsiz bir alandı. Ne 

var ki, zamanla yerüstünde alternatif alanlar ortaya çıkmaya baş-

ladı. Bu gelişmeyi sol bir yandan göremedi, diğer yandan da, yer-

altı çalışmasına uygun yapıların geliştirilememiş olması polis ta-

rafından sürekli tahribata uğratılma sonucunu getirdi. Eğer bu dö-

nemin yeraltı çalışması açısından bir değerlendirilmesi yapılacak 

olursa polisin bu işten tam başarıyla, devrimcilerin ise başarısız-



                KONFERANS VE KONGRELER            213 

 

 

lıkla çıkmış oldukları olacaktır. Dünyanın en büyük baskı döne-

mini biz yaşamadık. En iyi çalışan polis de bizde değildi. Ancak 

böyle bir çalışmada en başarısız Jan muhalefet hareketlerinden 

biri olduk. Bu kadar parçalanmış ve kitleden bu kadar tecrit du-

ruma düşmüş hareketlerin daha başarılı olmasını beklemek ola-

naksızdır. 

Muhalefet açısından politika yapabilmenin yerüstünde olanak-

larının ortaya çıkabileceğini önceden görmek ve buna yönelik 

pratik adımlar gerçekleştirmek gerekirken, genel olarak sol bam-

başka, hayali denilebilecek işlerle uğraştı. Bunun sonucu olarak, 

böyle olanaklar ortaya çıktığında bunları sol değil daha hazırlıklı 

davranmış olan burjuva muhalefeti değerlendirdi. Bu durum kar-

şısında iki belirgin sapma çıktı: Birincisi burjuva muhalefetinin en 

solunda yer alan SHP içerisinde çalışmak, (DSP buna olanak ta-

nımıyor) ikincisi de, sosyalizmi düzenin kabullenebileceği bir kılı-

ğa sokup açık politika yapmak üzere yasal parti kurmak. 

Sosyalizmin kitabının hiçbir yerinde, sosyalistlerin politika 

yapmak üzere başka partiler içerisinde örgütlenmeleri yazmaz. 

Daha tekil talepler etrafında örgütlenmiş olan kitle örgütlerinde 

yapılacak çalışmayla, politik partiler içerisinde yapılacak çalışma 

asla aynı şey değildir. Böyle partiler içerisinde çalışanlar, kendile-

rince polis saldırısından korunmak için iyi bir yol bulmuş olurlar, 

ama aynı zamanda sosyalist alternatifin gelişmesinin önüne de 

ciddi bir engel dikmiş olurlar. Ayrıca zaman kendini sosyalist diye 

niteleyenlerin bu partiler tarafından asimile edilmeleri sonucunu 

da getirir. İşçi sınıfının çizgisini bağımsız kılma görevi, polisten 

sakınmak, geniş yığınlar içerisinde çalışmak gibi gerekçelerle göz 

ardı edilemezler ve başka bir parti içerisinde yer alan, kitle çalış-

ması, sosyalizm propagandası yapamaz tersine o partinin anti 

sosyalist propagandasının yayılmasına yardımcı olur. Böyle parti-

lerden kendilerine sosyalist diyenlerin çıkması iyi bir şeydir ama 
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gerçekten sosyalist olanların bu partilere geri dönmeleri iyi bir-

şey değildir. Elbette böyle yerlerde bazı kazanımlar söz konusu 

olabilir ama bu hiçbir zaman proletaryanın bağımsız çizgisinin 

gerçekleştirilmesi görevine hizmet etmez. Böyle bir görevi unuta-

nın işçi sınıfı devrimcisi olarak nitelenmesi için fazla bir sebep 

kalmaz. 

Devrimci çizgiyi ortadan kaldırıp onu burjuvazinin kabullenebi-

leceği kılıklara sokanların ise yaptıkları iş kuşku götürmez bir bi-

çimde sosyalizmin ne olduğunun ve ona ulaşma yollarının bulan-

dırılmasıdır. Ama bunlar şu günkü ortamda küçük bir ileri adım da 

atmış olmaktadırlar. Var olan muhalefetlerin tümüne göre de sol-

dan bir ses çıkarmak. Bu elbet proletaryanın sesi olmayacaktır 

ama meşruiyetin genişlemesi açısından böyle tartışmaların yapıl-

ması olumsuz değildir. 

Devrimciler artık siyasal çalışmanın yer üstünde gerçekleşti-

rilmesi gerektiği bir döneme adım atmışlardır. Yığınlara ulaşmak 

açısından değişik yasal olanaklarla gün geçtikçe zenginleşmek-

tedir. Sendikal mücadele alanında bu olanak çoktan gündeme 

girmiştir. Bu alan devrimcilerin dikkatlerini hiç ayırmamaları gere-

ken ve içinde yer almak için her türlü çabayı göstermeleri gere-

ken bir önemi taşımaktadır. Her türlü sendika tabanı içerisinde 

çalışmak kuşkusuz devrimcilerin görevidir. Fabrikalarda gerçek-

leştirilecek olan çalışmalar, şu ya da bu sendikayı karşımıza di-

kebilir. Hangisi olursa olsun içerisinde çalışmak devrimci bir gö-

revdir. Ancak böyle genel bir tespit bizi siyasal bir bakış açısını 

da içerecek bir biçimde, bir takım tercihlerin yapılmasından alı-

koymamalıdır. Birçokları pragmatizm içerisinde, sendikal çalış-

ma denilince işçi sınıfımıza Türk-İş içerisinde çalışmayı kolayca 

salık verebilmişlerdir. Bir dönem için bu, zaten cuntanın ortaya 

koymuş olduğu alternatifti ve görevini de çok güzel yerine getirdi. 

Bütün bir dönem boyunca işçi sınıfını yatıştırdı, cuntanın hiçbir 
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engelle karşılaşmadan yürümesine olanak sağladı. Şimdi de biri-

ken tepkilerin yarattığı basıncı azaltmak için sürekli eylem lafları 

ediyor ve bunların frenlenmiş bir biçimde gerçekleştirilmesini sağ-

lamaya devam ediyor. 

Diğer yanda ise, şimdiye değin sendikal mücadele alanında 

ilerici geleneği temsil etmiş ve önemli bir birikimin yaratılmasına 

hizmet etmiş olan DİSK var olmamış gibi bir tutum içerisine giril-

mektedir. DİSK'in sosyalist mücadeleye katkısını anlamamış ya 

da bilinçlice görülmesini engellemeye çalışanlar dün onun politik 

ajitasyonda nasıl önemli bir yerinin olduğunu unutmuş görü-

nüyorlar. Sosyalistlerin makro düzeyde politikaya katılma olana-

ğını elde ettikleri en önemli araçlardan birinin DİSK olduğu ko-

layca unutuldu. Sendikalar sadece ekonomik mücadele yürüt-

mezler. Onlar siyasal ajitasyonda da önemli bir yer tutarlar ve 

böyle bir yerlerinin olması görevlerin birbirine karışması anlamına 

gelmez. Dün DİSK'in onlarca anti-faşist eyleme katılmasını kimse 

yanlış göremez. Ancak eksiklikten bahsedilebilir. Bu gün DİSK' in 

sendikal alanda yer alabilmesinin olanakları çoktan açılmış du-

rumdadır. Önceden görerek davranılmış olsaydı, bir Otomobil-

İş'in yükselişine benzer bir biçimde, DİSK'te (kuşkusuz bir başka 

isimle, ama sınıf sendikacılığı temelinde) yeniden hayat bulmuş 

olurdu. Türk-İş alternatifinin sunulması, DİSK'in açılmasının bek-

lenmesi görüşleri böyle bir gelişmenin önüne engel olarak çıkarıl-

dı ve önemli bir alan boşa harcanmış oldu. Bugün de bu doğrul-

tudaki ısrar sürdürülmelidir. Bu DİSK'in açılması talebini dışta bı-

rakmaz, tam tersine bu talebin daha güçlü bir biçimde dile geti-

rilmesini sağlar; açılmış olan dava dolayısıyla yargılananlara des-

tek olunmasını getirir. Ama hepsinden önemlisi sınıf sendikacılığı 

bağımsızca kendisini dile getirecek bir yapı bulur. Sınıf sendikacı-

lığını yeraltında gerçekleştirmek gibi safsataların var olan gerçek-

lik karşısında hiçbir anlamının olmadığını ise sahipleri bile her-

halde artık anlamışlardır. 
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İşçi sınıfının dışındaki tabakalar arasında da aynı türden ör-

gütlenmelerin geliştirilmesi ve demokratik mücadele içerisindeki 

yerlerini almaları politik mücadelenin gelişmesi açısından büyük 

bir önem taşımaktadır. Bunlar artık olanaksız değildir. Bugün var 

olan engellemeler, bugün üzerinde ısrarla durulduğu takdirde 

aşındırılacaklardır. “Mahkûm Haklarını Koruma” derneğini bugün 

"mahkûmların haklarını devlet zaten koruyor, bir başkalarının 

korumasına gerek yoktur" diye engelleyebilen içişleri bakanlığı, 

yarın bir girişim karşısında aynı şeyi yapamayacaktır. Zaten böy-

le bir yapının oluşturulması girişimi bile kendi başına bir muhale-

fet odağı yaratılması anlamına gelir. Bugün tek tek ortaya çık-

maya başlayan örgütlenme biçimleri, imkân ve neden bulunan 

her alanda yaygınlaştırılmalı, burjuvazinin "dernekler siyasetle 

uğraşamazlar" demesine rağmen girişimler ardı ardına gerçekleş-

tirilmeli ve yasallık fiilen aşılmaya çalışılmalıdır. 

Bu örgütlenme alanında gerçekleştirilecek olanlar kadar 

Önemli bir başka görev de ajitasyon ve propagandanın yasal 

olanaklar kullanılarak genişletilmesidir. Yasal yayın olanaklarının 

değerlendirilmesi, yılgınlığı atarak toparlanma içerisine giren ke-

simlerin birbirleriyle ilişkiye geçmesini ve hareketin genişlemesini 

sağlayacaktır. Geniş bir iletişim ağı gerçekleştirildiğinde siyasal 

gerçeklerin açıklanması bugünkünden katbekat hızlı olacak, to-

parlanma kendisine işlek kanallar bulmuş olacaktır.  

Devrimci örgüt ise kendisini gelişen bu hareketlilik içerisinde 

saklamayı başararak örgütlenmesini yeraltında önce pekiştirip 

ardından yayma olanaklarını elde edecektir. Hızla yeni kadrolar 

kazanıp eskileri verimli bir biçimde istihdam etmenin artık başka 

yolu yoktur. Yeraltındaki dar çalışma içerisinde ısrar edildiği 

müddetçe polis darbelerine açık, dar bir grup olarak kalmak artık 

kader gibidir. Yığın hareketliliğinin gelişmekte olduğunu ve daha 

da gelişeceğini gösterdiği böyle bir dönemde yeni yeni örgüt bi-
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çimleri ve çalışma yöntemlerini geliştirmek sosyalist hareketin ile-

riye atılışının doğru yoludur. 

Ara seçimler böyle bir atılımın şimdiye kadarki en önemli ola-

nağını sunmaktadır. Politik atmosferin canlandığı böyle bir dö-

nem yeraltı çalışmasında geçen uzun bir dönemden sonra, örgü-

tümüzün gizliliğini koruyarak yeni çalışma yöntemlerini hayata 

geçirmesi ve bunlara adapte olabilmesi açısından önemli bir 

olanak sunmaktadır. Seçimlere fiilen katılma olanağı yoksa da 

devrimci şiarların miting alanlarına taşınması için çaba göstermek 

ve siyasal sahnede yer alan burjuva partilerinin hiçbirinin yığınla-

rın sorunlarına çözüm olmayacağını kavratmaya çalışmak, de-

mokratik nitelikli kişilerin desteklenmesini talep etmek etrafında 

örgütlenecek kampanyalar açık çalışmaya geçişte önemli adımlar 

olacaktır. Böyle bir çalışma içerisine girilirken dikkat edilecek nok-

ta, polisinde bu açılmadan yararlanarak yeni darbeler indirmek 

peşinde olacağıdır. Hareketliliğin yeterince yayılmamış olduğu 

durumda, polis darbeleri en az eskisi kadar etkili olabilirler.  
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EHLİ SOSYALİZM ATAKTA 

Cafer KAMİL 

Bilinen gerçektir: Yenilgi yılları her türden sapıklığın gelişme 

için en uygun ortamı bulduğu dönemi içerir. Yenilgi düşman kuv-

vetleri tarafından geriye püskürtülmek, kısmen ya da tamamen 

imha edilmek veya esir alınmak anlamına gelir. Her yenilginin ar-

dından esaret boyunduruğunu kırmak üzere yeniden hazırlıklara 

girişenler olacağı gibi, esaretin felsefesini yapıp o koşullar altında 

nasıl daha iyi yaşanabileceğinin yollarını aramaya girişenler de 

olur. İşte bunlar sözde esareti yumuşatma ve daha sonra onu an-

laşarak ortadan kaldırma formüllerini geliştirirler. Bu işbirlikçi 

mantığın adı sağ oportünizm, reformizmdir.  

Oligarşinin 12 Eylül darbesi, Kürt ulusal muhalefetini, demok-

rasi ve sosyalizm mücadelesi saflarını alabildiğine tahrip ettikten 

sonra düzen içerisinde kalmayı kabullenecek her türlü akıma oy-

nayabilecekleri bir siyasal alan bıraktı. Başlangıçtaki görüntülere 

bakarak birçok solcu siyasal arenanın cuntanın tayin etmiş oldu-
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ğu birkaç partiye bırakılacağını iddia ederken, birden bire başka 

imkânların ortaya çıktığını gördüklerinde hiç bir ilkeye aldırış et-

meden bunları kullanmaya giriştiler. Yeni Gündem dergisi, M. Ali 

Aybar ve ardından 12 Eylül öncesinin bilumum reformcusu.  

Marksizm-Leninizmi burjuvazinin tanımış olduğu sınırlar içeri-

sene sokarak yeniden yorumlamaya alışkın olanların hepsinin or-

tak argümanı yasal siyasal arenanın solunda bir boşluk olduğu ve 

bu boşluğun doldurulması gerektiği. Bu alanda iki temel eğilim 

görünmekte.  

Bunlardan biri sosyalizmi, Avrupa Komünizmimi paralel çizgi-

ler içerisinde tanımlamakta ve bu yürüyüşün burjuva düzenin içe-

risinden gelişerek evrimci bir biçimde sosyalizmi ger-

çekleştireceğini savlamaktadır. İkincisi ise kendisini sözde burju-

va düzenin dışında görmekte, "sosyalizm"e ait programı ayrı bir 

şey olarak bir yanda dururken, var olan düzen için oluşturulacak 

bir başka programın siyasal bir partinin temelini oluşturacağını 

savunmaktadır. Esas olarak Aybar oportünizmine ait olan birinci 

görüş kendi içerisinde önemli çelişkilere düşmek durumunda de-

ğildir zira o çoktan Marksizm-Leninizm in bir burjuva ve bir Rus 

olayı olarak devre dışına çıkarılmasını kendince netleştirmiş ve 

burjuva düzenine uyum gösterme konusunda önünü temizlemiş-

tir, bunlar için ne bir ihtilal ne proletarya diktatörlüğü ne de Leni-

nist parti anlayışı sorunu vardır. Onlara göre burjuva düzeni ken-

disinin değiştirilmesine izin vermektedir. Hatta bugünkü anayasa-

da bile "devletleştirme" maddesi mevcuttur. Burjuva düzeninin 

koymuş olduğu kurallardan yürünerek sosyalizme varmak ola-

naklıdır. Yeter ki herkes, bu oportünist çizgiye inansın ve sabırla 

onu desteklemeye devam etsin! Bu tür oportünizme karşı müca-

dele Marksizm - Leninizm in alfabesinin savunmasıyla başlar ve 

tartışmanın Marksizm’in kendi mantığı içeresinde sürdürülmesi 

olanaklı değildir. Onların sosyalizmi kendilerine göre olduğu gibi, 
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mücadele biçimleri ve bunlara ait örgüt anlayışları da kendilerine 

göredir. Devrimci Marksizm’in ne deyip demediği onları pek fazla 

ilgilendirmez ve hatta M. Ali Aybar, kendisi burjuva düzeninin çı-

raklığını yaparken Lenin'in örgüt anlayışının "burjuva" olduğunu 

açık yüreklilikle ortaya koymuştur. Devrimci Marksizm’le, Leni-

nizm’le çatışmaktan korkmak, kendisini ona uydurmaya çalışmak 

gibi tasaları yoktur ama gene nedense kendisinin Marksist oldu-

ğunu da söylemekten geri kalmaz.  

Aybar oportünizminin kendi içerisindeki nisbi tutarlılığı karşı-

sında ikinciler gerçekten pespaye bir konuma sürüklenmektedir-

ler. Bunlar muhtevada asla, ama lafızda Marksizm-Leninizm’e 

bağlı kalmakta ve bu durumu burjuva yasallığının içerisine sığdı-

rabilmek için mantık "harikaları" yaratmaktadırlar. Yaratılan hari-

ka bacakları tepesinden çıkmış bir hilkat garibesinden başka bir 

şey değil elbet. Bunlar sözde kendilerini Aybar oportünizminden 

"şiddetle" ayrı tutarlar. O Marksist bile değildir! Kendileri ise 

Marksizm-Leninizme sadıktırlar; ama kuşkusuz ondan daha fazla 

var olan sosyalizme ve onun Kâbe’sine bağlıdırlar. Aslında esas 

ciddi ayrılıkları burada yatmaktadır. Burjuva düzenine uyum ko-

nusunda ise tamamen aynı görüşleri savunmaktadırlar.  

Dogmatikler bir şeye karşı çıktıklarında, vicdanlarını rahatlata-

bilmek için olacak, kendi karşı çıktıkları şeyden kendilerini ayırt 

edebilmek için onunla her noktada ayrı olduklarını kanıtlamaya 

çalışırlar. Aslında hayatta her zaman çatışan şeylerin bu kadar 

birbirinden ayrı olmaları gerekmemektedir. Sosyalist mücadele 

içerisinde de böyle bir tutum çoğu zaman beklenilmeyen sapma-

ların gelişmesine olanak tanımakta, birlik olunabilecek ge-

lişmelerin olması halinde bile birliklerin gelişmesinin önüne ciddi 

engeller çıkarılmaktadır. Sosyalist parti ya da sol parti kurulması 

konusundaki girişimlere karşı çıkarken böylesine dogmatik bir tu-

tumdan uzak kalmaya çalışacağız. Ne var ki, dogmatik olmama 



                KONFERANS VE KONGRELER            221 

 

 

adına da eleştiriyi yumuşatma kabullenilir duruma getirme gibi bir 

amacımız yok.  

Devrimci bir çizgi olarak yıllardır Leninist bir devrim anlayışı ve 

ona uygun örgüt ve çalışma tarzını geliştirmeye çalıştık. Bu çer-

çeve içerisinde Türkiye'de yasal sosyalist bir partiyi esas olarak 

hiç bir zaman olanaklı görmedik. Bu basit bir keskinliğin sonucu, 

ya da yeraltı çalışmasını daha kolay bulmanın sonucu değildir. 

Sosyalist mücadelenin terkedilmemesi gereken bazı ge-

nellemeleri mevcuttur ve bunlar terkedildiği takdirde sosyalizm-

den, sosyalist politika sürdürüyor olmaktan söz etmek olanaklı 

değildir. Leninistleri dogmatiklikle suçlayan birçokları böyle ge-

nellemelerin siyasal mücadelede fazla önemli olmadığını, müca-

deleyi geliştirmek için bazı genellemeleri içimizde tutarak, onlara 

ulaşabilmek amacıyla daha dolambaçlı yollardan yürümenin çoğu 

zaman kabul edilmesi gereğini savunurlar. Ancak bu iddianın sa-

hipleri, Leninistleri dogmatiklikle suçlarken kendilerinin nasıl derin 

düşünsel ve pratik sapmalara girdiklerini ütopyalardan söz ettikle-

rini anlayamamaktadırlar. Onlar sanmaktadırlar ki, "insan nasıl 

yaşıyorsa öyle düşünür" önermesi bunu bilenler için geçerli değil-

dir. Bu bilip bilmemekle ilgisi olmayan koskoca materyalist tarih 

teorisinin çok özlü bir anlatımıdır. Elbette ki insan düşünüşü esa-

sında içerisinde bulunduğu ilişkilerle şekilleniyor olsa da başka 

düşünüşlere de kendi dünyasında yer verir. Ama her halükarda 

içerisinde bulunulan ilişki bu düşünceleri de kendisine göre bü-

ker, bir başka koşulda yaşayanın algılayışından farklı bir hale ge-

tirir. Bu nedenledir ki, hem benzer, hem de ayrı ilişkiler içerisinde 

yaşayan kişiler ve gruplar arasında düşünce paralellikleri ve ayrı-

lıkları ortaya çıkar.  

Somut konumuz olan parti sorununda da durum tamamıyla 

böyledir. Burjuva düzeninin ancak bir ihtilalle ortadan kaldırılabil-

miştir! Ama her ne hal ise gözünü budaktan sakınmayan, faşist-
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lerin yüreğine gerçekten korku salmış binlerce devrimciyi öl-

dürmeyi becerebilmişlerdir. Kuşkusuz TİKP olayı sosyalizm konu-

sunda verilebilecek legal parti örneği olarak görülemez. Olsa olsa 

bir ihbar şebekesinden söz edilebilir. Bambaşka kutupta yer alı-

yor görünse de T"K"P'nin de radyosundan devrimcileri egemen 

sınıflara nasıl ihbar ettiği hala hafızalardadır. Dolayısıyla bu nokta 

legalite ile ilgili bir kanıt olarak öne sürülemez ama bütünüyle de 

bağımsız bir durum değildir. Yasallığı koruyabilmek için burjuva-

ziye verilecek olan güvenceler içerisinde yasadışı olanlarla olan 

ayrılığı daha net olarak ortaya koyabilmek için bu yollara baş-

vurmak az rastlanır adi taktiklerden değildir.  

Ehli sosyalizmin ilk olarak başını uzattığı dönemde, tartışmayı 

sosyalizmin alfabesinden başlatmayı gerekli görmüştür. Yeni 

Gündem'in ve Aybar'ın girişimleri tartışmayı bu noktada zorla-

makta ve aslında sosyalizmin ne olup olmadığının öğrenilmesi 

açısından oldukça yararlı olmaktadır. Sadece yararlı olmakla kal-

maz aynı zamanda, sosyalizm dışı akımlarla sınır çizgilerinin da-

ha net olarak çizilebilmesi olanağını verir. Marksizm-Leninizmin 

geçersizliği ne kadar net savunulursa verilecek yanıtlar da o ka-

dar net ve kolay anlaşılabilir olur ve insanlar gerçekten taşıdıkları 

siyasal eğilimlere göre daha net bir ayrışmaya uğrarlar. Ancak 

Marksizm-Leninizmin içinde görünerek yapılan karşı atışları ayık-

lamak, bulanıklığı ortadan kaldırmak bu kadar kolay olmamakta-

dır. Gerçek niyetlerini ortaya çıkarabilmek için, söylediklerini bir 

bir ayıklamak ve araya kıstırdıkları gerçek niyet ifadelerini görülür 

hale getirmek gerekmektedir.  

ASIL BİLİNÇ BULANDIRICI T"K"P'DİR 

Aybar-Perinçek girişimini şimdiki tartışmamız açısından bir 

yana koyuyoruz. İkinci girişimin kaynağı müzmin reformizm odağı 

Sol Birlik partilerinden geliyor. Bunlardan Kürt olanları baştan 

şanssız. Zira Kürt meselesini bu tarihsel evrede hangi renge bo-
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yasalar burjuvazinin yasallığı içerisine sokma olanağı yok. Onun 

için niyetleri başka türlü olacak olsa bile karşı konum almak zo-

rundalar.  

T"K"P'de istemeye istemeye legal parti tartışmasının içerisine 

girdi ve tutumunu, ortaklarıyla kendisini en az sıkıntıya sokacak 

biçimde ortaya koymaya çalıştı. Atılım'ın 15 Haziran tarihli 12. 

sayısında yer alan Cevat Karlıdağ imzalı yazıya göre "TKP'nin 

yukarıda saydığımız nedenlerle sosyalist ya da sol bir parti ku-

rulmasının tarafı olmak gibi bir sorunu yoktur. . . . özetle legal, 

sosyalist ya da sol bir partiyi ideolojik açıdan sakıncalı görmekte-

yiz. Bugünkü koşullarda böyle bir partinin ideolojik bulanıklığa yol 

açma tehlikesi çok yüksektir. " 

Buradan anlaşılacak olan açık ki kendilerinin de içerisinde yer 

alacakları yasal bir partinin kurulmasına "ideolojik bulanıklığa yol 

açabileceği tehlikesinin yüksek olması" nedeniyle karşı-dırlar. 

Ancak bu gerekçenin uydurulmuş bir gerekçe olduğunu kendi la-

fızlarından anlamak mümkün olduğu gibi daha açık bir biçimde 

yazının içerisinde dile getirilmektedir. Yazarın kendi ince tahlille-

rinin sonucu olarak böyle bir partinin kurulmasından yana çıkma-

sı beklenirdi. Ancak herkes iyi bilmektedir ki, T"K"P'nin yasal parti 

kurulması konusundaki kaygıları ilkesel değil pragmatiktir. Yaza-

rın ilkesel tutum içerisinde olmadığını şöyle satırlar açıkça ele ve-

riyor: 

"Eğer daha onlarca yıl sürecek diktatörlük koşulları söz konu-

su olsaydı konunun önerilen biçimde çözümü tartışılabilirdi. " O 

zaman acaba bu parti "ideolojik bulanıklık" yaratmaz mıydı? 

Yazar yine bir başka yerde "Marksist Sol"un dışında "demok-

ratik nitelikli bir partiye" eğer "kurmaya niyetli kişiler varsa" icazet 

tanıyor ve ideolojik bulanıklık yaratabileceği endişesine kapılma-

dığı gibi, onu olumlu yönde etkilemenin yolu olduğunu da belirti-

yor. Ama "legal sol partiye" bir alt sınır çizerek gönlünde neyin 
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yatmakta olduğunu açıkça ortaya koyuyor: "Yukarıda söylediği-

miz nedenlerle, dün yasal olarak kurulmuş ve bu nedenle top-

lumsal meşruiyetinin yanı sıra yasal meşruiyeti de olan TİP ve 

TSİP'in kapatılmadan önceki ideolojik çizgilerinden daha geri bir 

çizgide legal sol parti kurulamaz. Daha doğrusu böyle bir şeye 

Marksistler taraf olamaz." Yazarın kapatılmadan önceki TİP ve 

TSİP için nitelemesi "legal Sol Parti" olduklarıdır. Kavram gerçek-

ten bulanık olduğu için yazarın "sol parti" diye neyi adlandırdığını 

görmek gerekiyor: "Bu nedenledir ki, legal parti tartışmalarından 

genel olarak 'sol parti’ sözünü bulanık buluyoruz. Günümüzde sol 

parti denildiği zaman anlaşılması gereken sınıf temellerine dayalı 

bir parti, sınıf partisi ve Marksist-Leninist bir parti olmalıdır."  

Birinci olarak eğer TİP ve TSİP dün böyle bir partiydi iseler 

neden hepiniz birden ayrı ayrı yapılardınız? İkincisi, TÎP ve TSİP' 

in dünkü çizgilerinden bugün daha mı geri olduklarını iddia ede-

ceksiniz ki, bugünde ayrı ayrı yapılar olmaya devam ediyorsu-

nuz? Yoksa söylemekten ne çıkar diyerek birbirinizi mi idare edi-

yorsunuz? 

Bu kadar çorbayı yaratanın "ideolojik bulanıklık" yaratmadığını 

kabul edebiliyorsak, legal bir sol parti ne diye ideolojik bulanıklık 

yaratsın. Sınıf, sınıf partisi, Marksizm-Leninizm bir joker olarak 

eldeki kartların arasına sokulabilir olduktan sonra ideolojik bula-

nıklıktan korkmak niye? Oyunda jokeri nasıl olsa herkes tanır! 

Yazarın Marksizm’e benzer her sözünün joker olduğunun da-

ha açık bir kanıtı da: "Marksizm-Leninizm dışında bir 'sosyalizm' 

ya da 'genel olarak sol' anlayış diye bir şey yoktur. Ancak 'ben 

Marksist-Leninist değilim, ama solum, demokratik solum, sosya-

listim' diyen güçler ortaya çıkabilir. Bu başka şeydir. Böyle ortaya 

çıkan güçlere komünistler 'hayır, siz sol değilsiniz' demez. Onları 

somutta değerlendirir, ona göre tutum alır. Bugün komünistler dı-

şında geniş bir sol çevrenin olduğu açık bir gerçektir." Şu satırları 
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okuduktan sonra herhalde herkesin aklına şu soru gelir: "Onları 

değerlendirir" de, eğer Marksizm-Leninizm dışında bir başka sol 

yoksa, bunlara bir ad verme zahmetine katlanmaz mı? Ama tabi 

birbirine bol bol Marksizm-Leninizm madalyası dağıtırsan sonun-

da onu böyle jokere çevirirsin.  

T"K"P'nin bütün bu anlattıkları aslında laf kalabalığı. Asıl söy-

lenmek istenen şu satırlarda açıkça yatıyor: "Parti açısından işçi 

sınıfının gereksinim duyduğu şey ülkemizde komünist partisinin 

yasal çalışma hakkını elde etmesidir." Kuşkusuz bu "komünist 

partisi" de kendilerinden başkası değildir.  

Sorunun böylesine basit bir niyetin savunması olduğunu, ger-

çekten radikal olunduğu için düzen sınırları içerisine sığılamaya-

cağı düşüncesinden kaynaklanmadığını parti konusundaki laf ka-

labalığının dışında devrim konusunda ne düşünüldüğü daha açık 

olarak ortaya koymaktadır. Legalite konusunda söylenenleri de 

asıl bu görüşler yerle bir etmektedir. T"K"P'nin programında yer 

alan "ulusal demokrasi" aşaması onların nasıl düzen içi bir parti 

olduğunu, ama bazı avantajları koruyabilmek için gizli kalmaya 

devam ettiğini açıkça ortaya koyar. Bu program görüşünün nasıl 

bir sosyalizm yasağı anlamına geldiğini görmek içinde yazarın 

konuya olan katkılarını aktarmakta yarar var. Kuşkusuz burada 

da Marksizm joker olarak araya girecek, yerine başka kart bu-

lunduğunda bir başka dörtlüye katılmak üzere çıkarılacak: Mark-

sistler için 'genel olarak demokrasi 1 diye bir şey yoktur. Genel 

demokratik görevler vardır ki, bunun anlamı başkadır. Demokrasi 

her zaman sınıfsaldır. Ya burjuva demokrasisi ya da proleter de-

mokrasisi söz konusudur. "... İşçi sınıfının gereksinimi tüm toplu-

mun gereksinimi ile çakışıyor. Çünkü bugün faşist diktatörlüğe 

karşı tüm toplum için gerekli olan demokrasidir. Kimi çevrelerin 

tartıştığı gibi bugünün sorusu 'nasıl bir sosyalizm, nasıl bir sol?' 
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değildir. Günün tartışılması gereken temel sorusu 'nasıl bir de-

mokrasi' sorusudur...   

Aybar-Perinçek sözünü ettiğimiz temel soruyu 'nasıl bir sosya-

lizm?' sosyalizm sorusu ile gizlemeye çalışıyorlar. Herkes her şe-

yi tartışır, ama bizim gündemimizi başkaları belirlememelidir. Bu 

çevrelere yanıt verirken de dikkatli olmak ve asıl konudan uzak-

laşmamak gerekir." 

Yazarın dikkat çektiği tehlike gerçekten büyük bir tehlike! Olur 

ya, birileri çıkarda gündeme, durup dururken "nasıl bir sosyalizm" 

sorusunu sokup zihinleri bulandırır ve birileri bunları doğru olarak 

yanıtladığında böyle bir tartışmada T"K"P'nin üstü sosyalizm bo-

yalı, altı anti-demokratik burjuva yapısı ortaya çıkı-verir. Ne güzel 

hep bir ağızdan, demokrasi, arada bir "sosyalist demokrasi en 

gerçek demokrasidir" diyerek idare edip gidiyoruz. Bunları karıştı-

rıp ortalığı bulandırmanın ne alemi var! 

Doğu Perinçek'in demokratlığı kuşkusuz tartışma götürebilir. 

Demokratlığı olsa olsa Demokrat Parti ile ilintili olabilir. Tabi bu 

durum T"K"P'yi hiç kurtarmaz. Ama demokratlık konusunda 

T"K"P'nin Aybar'a söyleyebilecek neyi vardır ki? Elbette ki tutar-

sızdır. Ulusal sorun oldu mu, bütün benzerleri gibi o da suspus 

olmaktadır. Ama illegal olan T"K"P bu konuda çok mu tutarlı ol-

muştur? Onun legalite bahanesi var, ya T"K"P'nin? Eğer Ay-bar 

nasıl bir sosyalizm sorusunu gündeme sokabiliyorsa onu kut-

lamak gerek. Elbette Aybar'ın bu soruya vereceği yanıt burjuva 

düzeninin ta kendisi olacaktır. Aynı T"K"P'nin söylediği gibi "özü 

aynı olmakla birlikte aşılmış"(!) olarak. Yukarıda yazarın makale-

sinden yaptığımız bir alıntıyı bir noktasında kesmiştik. Aybar'la 

nasıl aynı olduklarını ortaya koyan asıl cevher arkadan gelmekte: 

"Ya burjuva demokrasisi ya da proleter demokrasisi söz konusu-

dur. Ancak bir de geçiş tipi vardır. Bu, özü burjuva karakterde ol-

makla birlikte, 'tipik burjuva demokrasisi' değildir. Onu aşma an-
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lamına gelir. İşte bu nedenle TKP 'genel olarak' demokrasiden 

söz etmiyor. Somut olarak, bugün tüm ulusal sınıf ve güçler için 

bir demokrasiden, yani ulusal demokrasiden söz ediyor. " Yazarın 

burada sözünü ettiği aşma maşma laflarının gerçek içeriğini he-

men alttaki sözleri geriye itip berraklaştırıyor: "Sorun böyle konu-

lunca genel olarak sağ için bir demokrasi, genel olarak sol için bir 

demokrasi diye kategoriler ortaya anlamaz. Ancak demokrasinin 

en kararlı savunucuları ve güçleri söz konusudur ki, o zaman 

bunların başında işçi sınıfını, komünistleri ve diğer solu 

görmek gerekir. Yani burada ayırım ilkelerde değil demokratik 

istemlerin derinliğinde ve bunların ne ölçüde kararlılıkla savunul-

duğundadır. " Yazar bize açıkça anlatıyor ki, "biz şimdi sosyalizm 

mosyalizm tartışmayız. Bizim gündemimizin başında demokrasi 

yazar. Zaten herkeste bunu istiyor. Sadece aramızda istemlerin 

derinliği açısından farklılıklar vardır. İlkesel olarak ise bir fark yok-

tur. " Eğer burjuva düzeniyle, burjuva demokrasisiyle ilkesel bir 

çatışma ortada yoksa düzen içerisine sığamamak, Aybar'dan 

farklı olduğunu yırtına yırtına anlatmaya çalışmak niye? 

T"K"P'ye göre "nasıl bir sosyalizm" sorusunu ortaya atanlar 

gündemi bulandırmaya çalışmaktadır. Bunun başkalarına sosya-

lizmi yasaklama olduğunu söylemiştik. Belli ki, sosyalizm sorunu 

T"K"P'ye mahsustur. Tartışsa tartışsa onlar tartışabilirler. Onlar 

böyle bir şey tartışmadığına göre başkalarının böyle bir sorunu 

gündeme getirmeleri ancak T"K"P'nin ortaya koymuş olduğu 

gündemi bulandırmak olabilir. T"K"P gündemi belirlemiştir! Dı-

şındakilere de ancak demokrasiyi, açık seçik burjuva demokrasi-

sini tartışmak düşer. Bir adım ilerisini değil. Sosyalistlerin böyle 

sınırlanmış bir gündemi olamaz. Sosyalistler elbette ki, burjuva 

demokrasisini tartışırlar ve onun nasıl bir hayal olduğunu yığınlar 

önünde ortaya çıkarırlar. Ama bunu açığa çıkarabilmenin tek yolu 

onu gerçekten aşan bir demokrasi anlayışının gündeme getiril-
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mesidir. Eğer sosyalist demokrasiden ve dolayısıyla "nasıl bir 

sosyalizm "den bahsetmeden biz burjuva demokrasisinden dem 

vuracak olur isek onu aşmak gibi lafları boş yere ediyor oluruz. 

Zira ortada onu aşan bir şeyler var olduğu taktirde gerçekten aş-

ma, aşılabilirlik gibi sorunlar gündeme gelebilir. Aksi takdirde tar-

tışmalar hep burjuva demokrasisinin yani hayal olan bir şeyin et-

rafında döner durur ve asıl sosyalist bilincin bulandırılması o za-

man gerçekleşir.  

SOL PARTİ Mİ- SOSYALİST PARTİ Mİ?" ŞAKLABANLIĞI 

Aybar-Perinçek girişimine karşı TİP görüşlerine yakın görünen 

GÜN dergisi parti tartışmalarına "daha anlamlı" bir boyut getire-

rek işi tam bir şaklabanlığa dönüştürdü. GÜN dergisi yazar-

larından Ali Sercan, farkında olmadan kendisini de kapsar bir bi-

çimde sorunu güzel dile getiriyor: "... sırf karşıtlık amacıyla yapı-

lan eleştiri ve değerlendirmeler ilkeleri zorluyor, olguları baş aşa-

ğı çeviriyor. Ortaya durup dururken temizlenmesi gereken bir sü-

rü yanlış çıkıyor. Oysa yanlışları aşmak için harcanacak zaman 

ve enerji en aza indirilebilir, bunun koşullarını yaşıyoruz. " Ger-

çekten çok doğru sözler. Oportünizmin devrimci mücadelenin ba-

şına sardığı dertleri temizlemek için neredeyse devrim mücade-

lesi için karşı devrimcilere karşı harcanan enerjiye denk bir ener-

jiyi harcamak gerekiyor. Ama Ali Sercan'da akıllıca sözlerine 

rağmen bu işi yapanlardan biri. TİP oportünizminin sosyalist mü-

cadelenin başına sarmış olduğu dertleri temizlemek onlarca yılda 

mümkün olamadı.  

Yazar bir başka yerde daha gene kendi konumunu ortaya ko-

yan güzel sözler söylüyor: "Burada başlıca olumsuz rolü, öznellik 

oynuyor. Niyetlerde, amaçlarda, konumlarda ve alışkanlıklarda 

farklılık var." Gerçekten öznelliğin nasıl bir rol oynadığını A. Ser-

can'ın satırlarında en açık biçim içerisinde görmek mümkün olabi-

liyor. Yazar, "sosyalist" değil ama "sol bir partinin" gerekliliğini 
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tamamen öznel faktörlerle, tamamen kendi niyetleriyle açıklaya-

rak nesnelleştirdiğini sanıyor. Şöyle diyor: "Türkiye'nin bugünkü 

koşullarında, kapitalizmden sosyalizme geçmeyi ve sosyalizmi 

kurmayı amaçlayan ve bu hedefe yönelik bir ideolojik çizgi izle-

yecek işçi sınıfı partisinin yasallaşması olası görünmüyor. Oysa 

kimi çevrelerin bir 'sosyalist parti' oluşturmak için çalışması var. 

Belirleyici ağırlıktaki siyasi akımların çoğunun bu oluşumun dı-

şında kalacağı bugünden bellidir. Çünkü sadece adı 'sosyalist' 

olan bir parti kurmayı istemek başka sosyalist partilerin yasallaş-

masını istemek başka şeylerdir. Bu bağlamda çoğu sol siyasi 

akım farklı bir konumda bulunuyor. Yani bir çevrenin oluşturmak 

istediği parti ile bir sol bloğu temsil edecek parti birbirinden apayrı 

anlamlara geliyor. Bileşenleri, ilkeleri ve savaşım hedefleri ile." 

Şimdi öznellikleri birer birer görelim: Birincisi "işçi sınıfı partisi-

nin yasallaşmasının olası görülmemesi" hangi nesnel nedene da-

yalı olarak sol bir partinin kurulmasını zorunlu kılar? İşçi sınıfı 

partisinin yasallaşıp yasallaşamayacağı, ülkedeki sınıf güç ve 

ilişkilerine, bizzat işçi sınıfı partisinin kendi gücüne ve bazı başka 

tali faktörlere bağlı bir olgudur. Türkiye'de işçi sınıfı partisi hemen 

hemen tarih boyunca hep yasak olmuştur ama TİP gibi kendisine 

"sosyalist" diyen partiler kurulabilmiştir. Bugünde burjuvanın can 

noktalarına dokunmayacağına söz veren partilerin kurulmasına 

icazet çıkarılmaktadır. Anayasanın hazırlayıcısı olan Orhan Aldı-

kaçtı bir açıklamasında Aybar'ın yorumuna katılarak, anayasanın 

düzeni devirmeye kalkışmayacak olan "sosyalist" partilere açık 

olduğunu ortaya koyuyordu. Burjuva cephesinden bugüne kadar 

bu Aybarcı yoruma karşı çıkan olmadı. Eğer yoruma biraz daha 

aktüellik kazandırılır ve yeterli destekle böyle bir partinin kurul-

masına girişilir ise pek kimse tarafından engellenecek gibi gö-

rünmemektedir. Aybar'ın parti girişiminin temel ekseni burjuva 

düzenini kendi içerisinde reforme etmek ve bu evrim yeterince 

geliştiğinde de, nasıl bir sosyalizm olacaksa, sosyalizmi gerçek-
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leştirmek. Anayasada devletleştirme maddesi olduğuna göre de 

anayasa dışına çıkmadan kamu mülkiyeti yaratılabilir! Eğer A. 

Sercan'ın sözünü ettiği parti de kendisine demokrasi-kuşkusuz 

burjuva demokrasisi, başka türlüsü olacaksa, sosyalist partiden 

söz ederdi-eksenini temel alacaksa hangi amaçta, hangi ilkede 

farklılık söz konusudur? Söz konusu olan sadece niyetteki farklı-

lıktır o kadar. Her halükarda ne Aybar'ın girişimi, ne de Sercan'ın 

önerisi işçi sınıfı partisini anlatmamaktadır. Sadece isimlerde 

farklılık vardır ki, bu kadar kavram kargaşasını yaşamayı kabul 

etmiş olanlar bunu da kabullendikleri taktirde çok büyük günaha 

girmiş olmazlar. İşçi sınıfı partisinin yasallaşmasının olanaklı gö-

rülmemesi sol partiyi ne kadar zorunlu kılıyorsa, Aybar'ın önerdiği 

"sosyalist partiyi" de aynı ölçüde zorunlu kılar. Ortada apayrı iki 

sorunsal mevcuttur: Savaş örgütü ve düzen örgütü. Bir savaş ör-

gütünün yasallaşmasından söz etmekle, bir düzen örgütünün ya-

sallaşmasından söz etmek apayrı şeylerdir. Çatışır gibi görünen 

iki tarafın da sorunsalı düzen örgütü çerçevesindedir. Düzen ör-

gütlerinin de zaman zaman yasaklandığı olur ama bu durum on-

ların burjuva (füzeninin değil o anki rejimin dışına düştüğünü gös-

terir. Eğer rejimde farklılaşmalar gerçekleşiyorsa, ki bu inkar edi-

lemez bir gerçektir, her türden düzen örgütüne bir yer bulmak 

mümkün olur. İki girişimin isimlerinde farklılıklar olması onların 

muhtevasında kendiliğinden bir değişikliği gerçekleştirmez. Ay-

bar'ın önerisinden öznel olarak farklılaşıldığının ikinci göstergesi 

gene yazarın "belirleyici ağırlıktaki siyasi akımların çoğunun bu 

oluşumun dışında kalacağı bu günden bellidir. " şeklindeki sözle-

ridir. Eğer bu tespit kendi önerilerini de kapsayacak biçimde ge-

nişletilmiş olsa idi tamamen doğru olurdu. Gerçekten de devrimci 

solun, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin bu girişimlerin dı-

şında kalacağı aşikardır ve Türkiye ve Kürdistan solunun çoğun-

luğunu bunlar oluştururlar. Geriye kalan reformistlerin kendi ara-

larındaki çoğunluk sorununda ise sorunu değişik ele almak ge-
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rekmektedir. Aybar-Perinçek girişiminin dışında kalan çoğunluk 

kimdir? T"K"P legal parti kurulmasına izin vermiyor! Geriye kala 

kala TİP, TSİP ve kimseyi temsil etmeyen bazı çevreler kalacak-

tır. Bunların bu girişimin dışında kalmaları ise kendi verdikleri ka-

rardan başka bir şey değildir ve Aybar-Perinçek'e karşı oluştura-

cakları çoğunlukta pek fazla bir anlam ifade etmez. Bir iki sudan 

bahane bularak bir girişime katılmıyoruz demekle nesnellik yara-

tılmış olmaz. Kendi kararını nesnellik gibi sunmaksa öznelliğin dik 

alasıdır. Ali Sercan'ın reformist gelenek üzerindeki akıl yürütmesi 

ona ancak yasal parti konusunda mutlaka bir yol bulma kanalını 

açık tutuyor. Gerekçelerini birazdan irdeleyeceğimiz temellere 

dayanarak, "bu nedenle, sol bloğun partileşmesinin olmazlığını 

değil, nasıl olurunu tartışmak anlam taşıyor. " Hâlbuki bu sözlerini 

biraz yukarısında sorduğu bir sorunun irdelenmesine birazcık 

olanak tanışa bu kadar kolay bir yanıtın üretilemeyeceğini kendisi 

de belki görebilirdi"... sol bloğun siyaset sahnesinde yer alması-

nın biçimleri ne olabilir?" diye sorarken tarihimize dönüp bir bak-

mak buna ait oldukça zengin bir malzemenin yığılı olduğunu 

görmemizi sağlardı. Kuşkusuz solun çeşitli parçalara bölünme-

sinden beri, siyasi sahnede toplu bir biçimde, bir blok halinde 

uzun vadeli birlikler halinde yer almayı başaramadık. Ancak, ge-

ne de, siyasi sahneye kısa vadeli eylemler için toplu bir biçimde 

dalmış olduğumuzun onlarca örneğiyle yüz yüze gelebiliriz. Bun-

ları kendiliğindenlikten kurtarıp bilinçli bir biçime kavuşturamamış 

olmamız yok sayılmaları hakkını kimseye vermez ve aslında bun-

lar irdelenip, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarılmadığı 

müddetçe kendi gerçekliğimizi kavramak yerine, "değişen şartlara 

uygun, yeni taktikler ve anlayışlar gerçekleştirmek gerekir" teker-

lemesinin arkasına takılıp, tarihsel birikimimizi yalnızca niceliksel 

bir olaya indirgemiş oluruz.  

Ama A.Sercan'ın böyle düşünmesini engelleyen önemli anla-

yış farklılıklarımız var kuşkusuz. Bu farklılık siyasetin ne olduğu 
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konusu üzerinedir. A.Sercan'ın önermeleri açıkça ortaya koyuyor 

ki, yasal bir parti kurup, sahneye çıktın mı siyaset olur, başka tür-

lüsü siyasi sahnede yer alamamaktır, siyasi sahnenin sol ucunu 

boş bırakmaktır. Bu düşünce burjuva düzeninin çerçevesini be-

nimseyenler için tamamen doğrudur. Eğer toplumda oluşmuş 

olan  sola doğru bir eğilim var ve bu eğilim hiç bir yapı içerisinde 

kendisini ortaya koyup, aktiviteye geçmiyorsa, düzenin sol ucu 

boş kalıyor demektir. Burjuva düzeninin düzeltilmesi, onun sol 

ucu olmayı görev olarak benimsemiş olanlar için yapılacak olan iş 

bu boşluğu doldurup burjuva düzeninin bekası için çalışmaktır. 

Ama komünistler için böyle bir sorun yoktur. Onlar ister yasak-

lanmış olsun isterse serbest, siyaset sahnesinde yer almanın yol-

larını her zaman bulurlar. Güçleri ve sınıfsal konjonktür legal mi, 

illegal mi olacaklarını belirler. Ama bu zaten siyaset sahnesinde 

var olmak demektir.  

A.Sercan baştan sorduğu sorularla işin gerçeğinin tartışılma-

sını engellemiştir. İki akıllıca soru sorduğunu sanmaktadır: 

"1. Devrimci, demokrat, sol ve sosyalist akımların bir demok-

rasi cephesinde toplanması doğru bulunuyor mu?" 

"2. Bu cephe bir parti biçimini alabilir mi?"  

Başka hiçbir şey yokmuşçasına bu iki soru göz önünde bulun-

durulduğu taktirde soyut olarak bunların ikisine de, evet, evet ya-

nıtları verilebilir. Kim karşı çıkabilir demokrasi cephesinde yer al-

maya? İstendikten sonra da bunun bir parti haline getirilmesini 

kimse engelleyemez. Ama sorular buradan değil somut durumun 

tahlilinden başlamalı ve o zaman görürüz ki, ya bu sorular çok 

sonra gelir ya da sorulmalarına gerek kalmaz. Bugün somut du-

rumun tahlili bizim karşımıza bu sorulardan önce proletarya parti-

si nasıl yaratılacaktır sorunsalı etrafındaki problemleri diker. Ön-

ce bu soruyu yanıtlayarak ortaya çıkmak gerekir. Bir küçük burju-

vaya göre işler basittir. Türkiye ve Kürdistan'da binlerce devrimci 
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demokrat, komünist vardır, bunlar biraraya geldiklerinde koca bir 

parti yaratılabilir. Elbette bu partinin sınıf karakteri olmayacaktır! 

Öyle değil böyle bir partinin bal gibi sınıf karakteri olur; ve bu ko-

yuş biçimi bunun küçük burjuva olduğunu bize gösterir. Komü-

nistler bir çorbanın sözcüleri, öncüleri değil, işçi sınıfı devrimcile-

ridirler. Her türlü hesabı yaparken de kendi sınıflarının durumuna 

göre adım atmak zorundadırlar. İşçi sınıfı devrimcisi olan, demok-

rasi mücadelesine atılmak derken, kendi adına herhangi bir mü-

cadeleye atılmaktan değil, sahiden sınıfın devrimcisi ise sınıfının 

mücadeleye atılmasından bahseder. İşçi sınıfı partisinin yasal-

laşmasının olanaklı görünmemesi onun görevlerini değiştirmez. 

Eğer işçi sınıfı kendi adına davranabilecek mekanizmalara, yani 

kendi partisine, sahip olmadan, birtakım başka yapılar içerisinde 

politika sürdürecekse bu asla onun sınıfsal politikası olmayacak-

tır. Azami asgari görevler vardır diye-rek işçi sınıfının azami he-

deflerinden bağımsız asgari görev tespitleri yapmak onu burjuva 

akımlar karşısında silahsızlandırmak demektir. Eğer düşünülü-

yorsa ki, işçi sınıfının kendisine ait örgütlülüğü vardır, o zaman bu 

örgütlülük böyle basit soruları ortaya koymaya gerek görmeden 

kendi taktik adımlarını atar, ortak talepler etrafında biraraya gele-

bileceği sınıf ve tabakalara ait örgütlenmelerle bir araya gelmeye 

çalışır. Özgül -bir taktik an için bir legal parti oluşturmak gerekirse 

belki böyle bir adımın atılmasına da gidilebilir. Ama komünistler 

asla böyle bir sınıf örgütlenmesine sahip olmadan, sınıfın adına 

kendi kendilerine vekâletname vererek, hiçbir homojenliği olma-

yan bir yığını acaba nasıl örgütleriz diye kırk dereden su getir-

mezler.  

Kuşkusuz yazara kendi soruları bize geldiği kadar anlamsız 

gelmiyor. Her ne kadar Ezop dili kullanmıyoruz diyorsa da asıl 

söylemek istedikleri biraz gizli kalıyor. Tartışmanın belli bir mu-

hatabı var ve bu muhatabın daha önce ortaya atmış olduğu gö-

rüşler var. Eğer bu muhatabı ve görüşlerini bilirsek sorularının 



234                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

yazar için neden anlamlı olduğunu anlayabiliriz. Yazar yazısının 

bir yerinde muhatabının anlayacağı biçimde derdini anlatıyor: 

"Sol partiye duyulan gereksinimi dile getirenlerin yanı sıra, cep-

heden birlikten söz eden de çok. Ne var ki, on, on beş yıl öncesi-

ne göre farklı bir şey söylememek konuyu ciddiye almamak olu-

yor. Kuşkusuz birliğin sayısız alanı ve biçimi var. Cephe niteliğin-

deki bir partinin oluşumu bunların karşıtı mı?" Bu sözler bize tar-

tışmanın Sol Birlik içerisinde geçtiğini ve özel muhatabının da 

T"K"P olduğunu düşündürüyor. T"K"P parti değil cephe kuralım 

deyip duruyor. Dolayısıyla bizim yukarıda ortaya atmaya çalıştı-

ğımız sorun içerisinde yer alan ve alabilecek olan soruların bun-

lar içerisinde yeri yok. Partiler zaten varlar. Aralarında cephemsi 

bir ilişki Sol Birlik olarak oluşturulmuş ve bu birliğin yasal alandaki 

uzantısı bir parti olabilir mi olmaz mı diye bir iç tartışma var. Esas 

sorular ve verilen yanıtlar buraya yöneltilmiş ama genel bir durum 

tartışılıyormuş havası verilerek başkalarının tartıştığı legal parti 

sorununa yanıt verilmiş olmaktadır.  

***  

GÜN dergisi "Sol Parti" sorununda TSİP davasında yargılan-

mış olan Çağatay Anadol'un aynı doğrultudaki görüşlerini yansı-

tan makalesine de yer vermiş. A. Sercan akıllılık edip kısa yaz-

mış dolayısıyla daha az hatalı söz söyleyerek işin içerisinden 

çıkmış. Çağatay Anadol ise sorunu biraz daha genişletmeye çalı-

şınca bizim iddialarımızı kanıtlayan daha bol malzemeyi önümü-

ze sermiş. Gene aynı yazarın ikinci bir makalesi Yeni Gündem 

dergisinin 17. sayısında yer alıyor.  

Ç.Anadol'a göre de bir parti kurmak kesin lazım. Bu gerekliliği 

elinden geldiğince bir sistematik içerisine oturtmaya çalışırken, 

bir yandan da birilerinden kurtulabilmek için canının istediği şeyi 

partisine prensip yapabiliyor. Aynı isteğe göre davranış, sistema-

tiğini kurarken de onu kırk çelişki içerisine sürüklüyor. Her iki ya-
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zıyı birlikte okuyan sonuçta Ç.Anadol'un ne istediğini bilmediği 

yargısına varmak durumunda oluyor. Yazdıklarından kendi arala-

rında anlaşanların' bir parti kurması fikri açık olarak ortaya çıkıyor 

ama partinin nasıl birşey olacağı berraklaşmıyor. Bunun açık ne-

deni de ne yardan ne serden vazgeçememek. Bir yandan Mark-

sizm-Leninizm diye bir dert var; bir yandan bunu açıkça reddetti-

ğini ortaya koyan Aybar var. Legal parti kuracak-sın. Bunun için 

Marksizm-Leninizm i burjuvazi açısından kabulleni-lebilir biçimler 

içerisine sokup sunmak gerekiyor. Bunun açık anlatımı onun te-

mel tezlerinin bir yana konulması. Bunu yapmaya çoktan hazır. 

Ama diğer yanda Aybar var. Ondan da kendini ayırmak gereki-

yor. Hele hiç kabullenilemeyecek olan Perinçek'i de beraberinde 

taşıyor. Aybar'a vururken Marksizm-Leninizm joker olarak kartla-

rın arasına sokuluyor. Aybar'ın hesabını gördükten sonra(!) kendi 

görüşünü açıklarken Aybar'ın söylediklerinin aynılarının üzerine 

basıp jokersiz oynuyor.  

Parti konusundaki görüşlerin şöyle ayrıştığını iddia ediyor:  

"Birinci gurupta, Marksizm’i  emperyalist çağın Marksizm’inden 

koparıp onu çağdaş koşullarda kötürüm eden ve emperyalist ça-

ğın Marksizm’ine özgü parti, iktidar ve devlet konularındaki çö-

zümlemeleri ve getirdiği kurumları reddedenler yer alıyor. Bu 

gruptakiler, esas olarak demokrasi güçlerinin beraberliğini, tam 

bir demokrasi etrafında sağlama amacını gütmüyorlar. Bizce, 

Marksizm’i   ikiye bölmeleri yüzünden mümkün olmayacak bir he-

defi 'sömürüyü ortadan kaldırma' hedefini kuracakları partinin 

önüne koyuyorlar. Doğal olarak da partilerinin homojen olmasını 

istiyorlar; Marksizm’i ikiye ayırıp, bir parçasını, diğerinin karşısına 

koyma fikrini benimsemeyenleri, buna şiddetle karşı çıkanları ça-

lışmalarına dâhil etmiyorlar. Kuracakları partiyi iktidara doğru yol 

alacak kalıcı bir varlık olarak niteliyorlar. Bu iç tutarlılığı olan bir 

tavırdır elbet. " (Yeni Gündem Sayı 17,1986) 
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Yazar, gerçeklerden tamamen uzak yorumunun sonuna bir de 

"kendi içerisinde tutarlı olduğunu" ekleyerek, muarızlarından sis-

tematik olarak kurtulmuş olduğunu ilan ediyor. Her şeyden önce 

Aybar'ın yaptığı toplantının karakteri Ç. Anadol'un anlattığı gibi 

değil. Birbirinin gözünün içine bakarak aldatmaya kalkışmanın 

anlamı yok. Herkesin izlediği gibi Aybar'ın toplantısına cins be 

cins insanlar katıldılar. Ciddiye alıp zorlamış olsa Ç. Anadol da 

katılırdı.  

O toplantıya katılanların ortak özelliği Aybarcı olmak değildi. 

Ayrıca çağırmış olduklarının birçoğu da toplantıya katılmaya ge-

rek görmediler. Eğer Aybar'ın bu girişimi doğrultusunda harekete 

geçmek yargısında ortaklık var ise böyle bir toplantının Aybar'ın 

canının istediği listede yer alanlarla değil daha farklı olmasını da 

sağlamak mümkün olurdu. Aybar neyin otoritesi ki, böyle toplantı-

ların sınırını çizebilsin? Olsa olsa kendi tayfasının otoritesi olabi-

lir. Amacı oyun oynamaksa bunu ortaya çıkarmak hiç de zor ol-

mazdı. İki örnek Ç.Anadol'un iddiasını yalanlamaya yeter. 

TEP'ten Şaban Ormanlar ve eski TİP'ten Yalçın Küçük de bu top-

lantıya davetliydi ve bu ikisi de Marksizm ve Leninizmi birbirinden 

ayırmış olduklarını şimdiye değin hiç bir yerde yazıp söylememiş-

lerdir. En az Ç.Anadol kadar bu ikisini beraber gördüklerini söyle-

yebiliriz. Aybar'dan ayrı olmayı kararlaştırdıktan sonra kendini 

haklı, Aybar'ı haksız göstermek için palavra sıkmaya gerek yok.  

"Bu guruptakiler esas olarak demokrasi güçlerinin beraberli-

ğini, tam bir demokrasi hedefi etrafında sağlama amacını gütmü-

yorlar. Bizce, Marksizm’i ikiye bölmeleri yüzünden mümkün ol-

mayacak bir hedefi, 'sömürüyü ortadan kaldırma' hedefini kura-

cakları partinin önüne koyuyorlar" diyen yazarımız gene kendi gö-

rüşleri çerçevesi içerisinde düşünüldüğünde biraz serbest atış 

yapmıyor mu? Ç. Anadol'un tam demokrasi dediği şey nedir? Biz 

Lenin'den bir tam demokrasi öğrendik: yöneten yönetilen ilişki-
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sinin ortadan kalkacağı noktaya kadar gelişmiş ve dolayısıyla da 

kendisi de bir yönetim biçimi olarak ortadan kalkacak olan pro-

leter demokrasisi. Besbelli, her şeyi çorba etme pahasına Aybar'a 

"anlamlı" sözlerle saldırabilmek için Ç. Anadol başka bir tam de-

mokrasiden bahsediyor. Öyle olunca da gene haksız bir suçlama 

uydurmuş oluyor. Ç.Anadol'un tam demokrasi olarak anlattığı 

masal, program önerisinden besbelli ki burjuva demokrasisinin ta 

kendisidir. Aybar sömürüyü kaldırmaktan bahsetse de program 

olarak ortaya koyduklarının aynısıdır. Niçin birbirimizi kandırmaya 

uğraşıyoruz. Doğru, Aybar Leninizm’e karşı. Ama anti-demokratik 

yasaların kaldırılmasına, köylüye toprak verilmesine, dış ticaretin 

devletleştirilmesine, işçilerin yönetime katılmasına, işsizliğin orta-

dan kaldırılmasına, yabancı üslerin ve nükleer silahların sökül-

mesine ve daha bunlar gibi bir yığın düzen içi değişikliğin gerçek-

leştirilmesine karşı mı? Karşı karşıya düştüğümüz zaman birbiri-

mize her türlü pisliği atma hakkına sahip değiliz. Bu tür reform ta-

lepleri konusunda kendisine sosyalist adını veren kimselerin ara-

sında pek ayrılık yoktur ve ayrılığı başka yerde aramak gerekir-

ken bunlarla uğraşılırsa elbette gerçeklerin dışına çıkmak zorunlu 

hale gelir. Hem aynı platform üzerinde yer alıp hem de bunu giz-

lemeye çalışmak insana istemese de açık yalanlar söylettirir. 

Eğer Ç.Anadol'un önerdiği düzen içi reformlardan demokrasiye, 

oradan da sosyalizme ulaşılabilecekse, Aybar'ın reformlarından 

da sonuçta sömürünün kaldırılabilmesine ulaşılabilir. Sırf Aybar 

hayalı büyüttü diye suçlamak niye? 

Ç.Anadol kurulmasını önerdiği, kimi yerde sosyalist, kimi yer-

de sol olan partisi için hangi programı ortaya getiriyor ve bunları 

hangi argümanlarla destekliyor? Görelim: 

"İkinci guruptakiler, oluşumun programının şu esasları içer-

mesi gerektiğini düşünüyor ve öneriyorlar: 
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"Demokratik hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz olarak ha-

yata geçirilmesi; ileri ve geniş demokrasi sağlayan bir anayasa. 

Dış ticaretin devletleştirilmesi... Topraksız ve az topraklı köylüye 

toprak sağlayacak köklü bir tarım reformunun gerçekleştirilmesi. 

Ekonominin yeniden düzenlenmesi ve kaynak israfını önleyecek 

merkezi planlamaya gidilmesi. Ulusal bağımsızlığı titizlikle göze-

ten bir dış politika izlenmesi, ABD ile yapılmış olan SİA anlaş-

masının iptali, ABD üslerinin kapatılması, NATO'dan çıkılması, 

yurt topraklarında hiçbir nükleer silah bulundurulmaması. Şove-

nizme son verilmesi. Helsinki nihai senedinin tam ve eksiksiz uy-

gulanması. Sistemle bir istihdam politikasıyla işsizliğin gideril-

mesi. " (Yeni Gündem, sayı 17) 

Ç.Anadol'un partisinin talepleri de bunlar olacak. Aybar'a hiç 

sordular mı acaba bunun neresine karşısın diye? Sorsalar, belki 

değil, kesinlikle olumlu yanıt alacaklardı. Ama yazarımızın zoru 

burada değil. Programında olmasa da aklında bir şart daha var: 

Sovyetlere karşı olanlar bu partide yer alamazlar. Yazarın prog-

ram konusundaki argümanları ise Aybar'la kafalarının tam tamına 

aynı işlediğini gösteriyor. Yıllar önce Aybar anayasanın sosya-

lizme kapalı olmadığını, bizzat bu anayasanın bile sosyalizmin 

kuruluşu için kullanılabileceğini kanıtlamak için, örnek olarak 

anayasadaki kamulaştırma maddesi aracılığıyla sosyalizm doğ-

rultusunda ne kadar yol alınabileceğini anlatıyordu. Tabi bu tam 

bir hayal ama Ç.Anadol'a ne oluyor şunları söylerken: 

"Bugünkü kısıtlı hukuki yapı dahi, bu taleplerin dile getirilip sa-

vunulmasını engellememektedir (programdaki talepler kastedi-

liyor! C.K). Örneğin Koç gurubuna ait Asil Çelik fabrikasının dev-

letleştirilmesi, Güney Sanayinin kurtarılması gibi örneklerle, Haliç 

kıyılarında olup bitenler, mevcut istimlak mevzuatı (abç) ile dahi 

büyük üretim araçlarının kamu mülkiyetine devredilmelerinin 

mümkün olduğunu göstermektedir. Bankaların devletleştirilmesi 
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talebini devamlı dile getiren sanayiciler vardır. Devlet planlama 

teşkilatına ekonomide tayin edici rol görenler bir haylidir. Toprak 

reforma tartışması sürmektedir. ABD ile savunma işbirliği anlaş-

masını gözü kapalı sürdürmeye, mevcut hükümet dahi yanaş-

mamaktadır."... (GÜN dergisi, 3, Sol Parti) 

Yazar akıl yürütürken sosyalizm konusundaki gerçek yaklaşı-

mının nasıl anayasacı bir çerçevede olduğunu açıkça ortaya koy-

mak zorunda kalmış. Bu mantık biçiminin Aybar'ınkinden nerede 

farklı olduğunu anlamak olanaksız. Aybar'ın kurgusunu sadece 

zenginleştirmiş ki, buna Aybar'ın da aklı onunki kadar yeter her-

halde. Ama diğer yandan Aybar'ı partinin önüne sömürüyü or-

tadan kaldırma hedefini koymuş olmakla suçlamaktadır. Kendisi 

ise Uğur Mumcu'nun ünlü esprisini eklemeyi unutmuş: Burjuvala-

rın hepsini de TCK'nun 141. maddesinden yargılarız olur biter. 

Anayasaya göre, sanayi kamu mülkiyetine geçti, bankalar, ha ke-

za, dış ticaret de öyle, toprak reformu gerçekleşti. Devlet Planla-

ma Teşkilatı da ekonominin planlamasını üstlendi. Eh geriye de 

bize burjuvaziyi hukuki olarak mahkûm edip, işçi sınıfının açık ik-

tidarını ilan etmek kalır. Program biraz mütevazıydı ama 

Ç.Anadol akıl yürütürken bir şeyi karıştırdı. Evren darbesini bizim 

için değil bize karşı yaptı!  

Yukarıdaki akıl yürütme bir reformcunun nasıl hayallerle uğ-

raştığını bize en açık biçimi ile göstermekte. Bir sınıfın iktidarının 

yerine bir başka sınıfın iktidarının geçmesinin bir ihtilal sorunu ol-

duğunu nasıl bir kenara konabildiğim ve işçi sınıfımızın nasıl ha-

yaller peşinde zaman geçirmesinin işçi sınıfı politikası diye yuttu-

rulmaya çalışılmasının çok açık örneği. Bu lafları ettikten sonra 

da, ortaya çıkıp hangi yüzle Marksizm ve Leninizm’in birbirinden 

ayrılmadığı, bunu Aybar'ın yaptığı iddia edilebiliyor. Büyük üretim 

ve dolaşım araçlarını neyle kamulaştırıyorsunuz? NATO'dan na-

sıl çıkıyorsunuz? Dış ticareti neyle devletleştiriyorsunuz? ANA-
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YASA'yla! Nerede o yoğurdun bolluğu! Hoca'nın Beyşehir gölü 

hikayesi umutsuzluğun hikayesinden başka bir şey değildir. Kuş-

kusuz reformcuların ki de öyle.  

Bunları laf olsun diye söylediğini yazarın kendisi de biliyor ga-

liba. Şöyle diyor Yeni Gündem'deki yazısında: 

"İkinci guruptakiler (kendileri-C.K) ise işçi sınıfını iktidara götü-

recek bir parti kurmayı düşünmüyorlar. Onlar, siyasi partilerin 

'kapattım' denilince kapanmayacağını, hele de işçi sınıfı partileri-

nin (evet, bizim yurdumuzda şimdilik çoğul!) bu kuralın en inatçı 

örnekleri iyi biliyorlar. Dolayısıyla işçi sınıfını iktidara götürecek 

bir parti arayışında hiç değiller. Onların istediği, Birinci guruptaki-

lerin de yer alabilecekleri ve esas olarak demokrasi mücadelesini 

örgütleyip, yönlendirecek olan bir 'geniş' parti kurulmasıdır. Bu 

yüzden de böyle bir partiyi savunanlar, onu oluşturacakların ideo-

lojik homojenliğini aramaktadır. Ancak, çizdikleri, yaşayan sosya-

lizme düşmanlığı ana politik eksenleri haline getirmiş olanları 

kapsamamaktadır." (Hepsinin altını biz çizdik) Yazarın ne bir söy-

lediği diğerini tutuyor, ne sorunu bir sistem içerisinde ortaya ko-

yuyor, ne de doğru konuşuyor. Birincisi burada yazar parti kav-

ramını dernek kavramı ile birbirine karıştırıyor. Ancak dernekler 

kısmi bir şeylerin savunucusu olarak ortaya çıkarlar. Siyasal par-

tiler ise doğrudan iktidar sorunuyla ilgilenirler. Sınıf karakterleri ne 

olursa olsun. Kurulup da ben iktidara gelmek için uğraşmıyorum 

diyen bir partiyi kimse ciddiye almaz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. 

Siyasal bir saflaşma olarak ortaya parti lafını atan iktidarı hedef-

lemek zorundadır. Başka türlü parti kavramı yoktur.  

"Demokrasi mücadelesini örgütleyip yönlendirecek" lafı edildi 

mi doğal olarak "nereye yönlendiriyorsun?" sorusu da peşinden 

gelir. Demokrasi mücadelesinin yönlendiği bir yer olabilir o da si-

yasal iktidardır. Siyasal iktidar sorunundan kaçarak olmayacak bir 
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işi olacakmış gibi göstermeye kalkışmak ancak yığınları aldatmak 

anlamına gelebilir.  

Belli koşullar altında iktidara gelmek zor da olsa iktidar he-

definin olmaması anlamına gelmez. İster yeraltında olsun ister 

yer üstünde olsun her siyasal parti siyasal durum üzerine laf e-

derken kendisinin sorunların çözümüne alternatif olduğunu ileri 

sürer siyasal olarak eğer ciddiye alınacak olursa bunun için cid-

diye alınır. Hiç bir parti biz şimdilik milleti etrafımıza topluyoruz. 

Siyasal iktidar işine başka partiler bakacaklar diye gülünç bir me-

saj veremez.  

İkinci olarak söz konusu partinin "genişliği" de bir hoş. Parti or-

taya bir program koyuyor ve bu talepler etrafında bir araya gele-

cek olanlar gelsin deniyor, ardından bu taleplerle nasıl bağlı ol-

duğu hiç anlaşılmaz bir biçimde "ama anti sovyetikler gelemez" 

deniyor. Eğer talepler içerisinde pro-sovyetik olmak gibi bir mad-

de yer alacaksa buna diyecek yok. Ama keyfi bir biçimde kıstas 

üretmeye kimsenin hakkı olmasa gerektir. Böyle bir yaklaşım bi-

çimi baştan nasıl dar bir mantık içerisinde olunduğunu ortaya ko-

yar. Bu konuda keyfi kıstas üreten canı sıkıldıkça aynı yöntemi 

kullanarak daha onlarcasını ortaya çıkarabilir ve yazarın hiç gü-

ven vermeyen mantığının yukarıdan beri buna ne kadar müsait 

olduğunu görüyoruz. Gerçi reformcunun azı ya da çoğu bir araya 

gelmiş bizim için önemli değil. Önemli olan bu reformcu mantıkla-

rın tutarsızlığını ortaya koymak, kavranılmasını sağlamaktır.  

Üçüncü olarak, "ideolojik homojen arama" ve "kalıcı olma" 

suçlaması da tepeden tırnağa bir tutarsızlık örneğidir. Aybar'ın ne 

kadar ideolojik homojenlik aradığı ortada, bir yanına Perin-çek'i 

almış, öbür yanında rengârenk başkaları ve bunlarla bir parti 

kurma girişiminde. Çağırırken de gelin benim tebaam olun deme-

di onlara. Aynı yazarımız gibi, "gelin ortak bir program yapalım ve 

bunun etrafında örgütlenelim" dedi. Aybar'ın bir tek farkı, açıktan 
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konfederasyon değil de bir parti kurulmasını ve bu partiyi kendile-

rinin de ciddiye almalarını istemesi. Bizim yazarımız bu konuda 

kuşkusuz farklı düşünüyor ve işi gene komediye dönüştürüyor: 

"Geçicilik kalıcılık sorununa gelince, hiçbir partiye önceden 

ömür biçmek doğru değilse bile en azından şu söylenebilir; bu 

parti işçi sınıfı partileri gibi varlığı, sınıfın varlığıyla kaim olan ve 

sınıfı kadar yaşayacak olan bir parti değildir. Bu anlamda geçici 

bir parti olarak nitelenebilir. Ancak süreç içinde işçi sınıfı partileri 

yasallaşsa da, ortak hedefleri etrafında örgütlenmiş toplum ke-

simlerinin partisi olarak, önerilen parti yaşamaya devam edecek-

tir." (Yeni Gündem,17) 

Ve aynı geçici partinin ömrü uzadıkça uzuyor: 

"Evet, belki de ilk seçimlerde az oy alacağız. Ama çok oy al-

mamız için mutlaka bir ikinci, bir üçüncü seçime girmemiz gerek. 

Matematik bilgisi olmasa bile herkes, ikincinin olması için birinci-

nin de olması gerektiğini takdir edebilir." (Yeni Gündem 17) 

Bu partinin iktidar sorunu yoktu ama habire seçimlere girip da-

ha çok oy almaya çabalıyor, hatta daha çok milletvekili çı-

karabilmek için sosyal demokratlarla bloklar bile kuruyor, "işçi sı-

nıfı partileri yasallaşsa bile" gene var olmaya devam ediyor, 

üçüncüsüne girdiği seçimlerin, herhalde dördüncüsüne de girme-

yi deneyecek. Beşer seneden eder yirmi sene. Yirmi sene yaşa-

mayı ve oyunu arttırmayı başaran bir parti de her halde o top-

lumda artık kendisine bir yer eder. Sonuçta TSİP ne kadar kalıcı 

ya da geçici olduysa o da o kadar kalıcı ya da geçici olur. Bunları 

tartışmak ciddiyetten uzaklaşmak demektir. İşçi sınıfının kalıcılığı 

kadar TİP, TSİP vs'nin kalıcı olacağının senedini kim nereden 

almış? 

Yazarın zorlamalarının burada üretmiş olduğu bir komediye 

daha dikkati çekmek gerekiyor. "Ancak süreç içerisinde işçi sınıfı 
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partileri yasallaşsa da, ortak hedefleri etrafında örgütlenmiş top-

lum kesimlerinin partisi olarak, önerilen parti yaşamaya devam 

edecektir." Siyaset sahnesi tülüat sahnesi değildir. Orada her ak-

lına gelen ortaya atılmaz. En azından söylenenin birazcık olsun 

savunulabilir olması gerekir. Sen bu partiyi, bir takım partiler ola-

rak kur, sonra gene ikinci üçüncü partilerinle milletin karşısına 

geç, iktidar olmak için değil ama başka nedenlerle oy iste, sonra 

gene ikinci üçüncü partilerinle milletin karşısına çıkıp biz de varız 

de. Bunun üzerine yapılabilecek şaka çok ama, siyaset ciddi iş 

dedik ! 

Yazar Gün dergisindeki yazısında "Böyle bir partide ideoloji 

meselesi sorun yaratmayacak mıdır?" diye sorup yanıtlıyor: 

"Neyin ne olup, ne olmadığı noktasında anlaşıldığı takdirde 

ideoloji konusunda problem çıkmaması gerekir. Parti ona katılan 

herkesin ortak örgütü olacaktır. Bu nedenle de böyle bir partide 

“saf” bir ideolojiden söz edilemez. Bu dediğimizden partinin ideo-

lojisi olmayacaktır anlamı çıkmaz. Partinin tayin edici özelliği 

onun emekçi karakteridir. Çağımızda emeğe damgasını vuran iş-

çi sınıfıdır. Dolayısıyla sosyalist partinin (abç) ideolojik yapısında, 

genel hatlarıyla belirleyicilik rolünü işçi sınıfı ideolojisinin oyna-

ması, partinin bu ideolojiden önemli oranda esinlenmesi kaçınıl-

mazdır. " Bu satırları da yazarın neye karşı neye yandaş olduğu 

konusunda  . <« şaşkınlık içerisinde olduğunun açık kanıtları. İşçi 

sınıfı olmayan parti bir anda sosyalist parti oluverdi. Aybar'a karşı 

çıkarken olmuyordu.  

Yazar kullandığı kelimelerin belli ki hiç farkında değil. "İdeolojik 

yapı", "belirleyicilik", "esinlenme" gibi kavramları peşpeşe dizerek 

yürüyebildiğini sanıyor. Aybar'a "ideolojik homojenlik arıyor" diye 

kızıyordu. Şimdi Aybar uzakta kaldığı için onu unuttu ve gene 

onun söylediklerini tekrarlıyor. Eğer bu partinin ideolojik yapısı 

genel hatlarıyla işçi sınıfı ideolojisi tarafından belirlenecekse bu 
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ne anlama gelecektir? İşçi belirleyicilik rolünü nasıl oynar? En 

azından temel kavramlarını benimsetmiş olmakla. Yani en azın-

dan sınıfsız sömürüşüz bir dünya için mücadele etmek. Geldik mi 

şimdi karşı çıktığımız Aybar'ın söylediğine? Yani en azından bur-

juvazinin düşman olduğu ve iktidardan devrilmesi gerektiğini or-

taya koymak. Çıktık mı şimdi sizlerin partisinin dışına? İşçi sınıfı 

ideolojisi lafı etmek kolaydır da, bir iki basit gereğinin ortaya sü-

rülmesi söz konusu oldu mu işler aynı kolaylıkla yürümez. İşçi sı-

nıfının ideolojisi bu partinin yapısında belirleyicilik rolünü oynaya-

caksa, o partinin temel belgesi olan programında bu ifade bulur. 

Gizli iman gibi saklanacak bir işçi sınıfı ideolojisi yoktur, Çağatay 

Anadol bu parti içerisinde yer alacak diye de işçi sınıfı ideolojisi 

belirleyicilik hakkını elde etmez. Ama yazarımız uzun uzun bu 

partinin bir işçi partisi olmayacağını da anlatıyordu. Bu çelişkiyi 

kendince o bir cümle içerisinde çözüvermiş. İşçi sınıfı ideolojisi-

ne, cümlesinin birinci kısmında belirleyicilik görevini yükledikten 

sonra, ikinci kısmında da: "partinin bu ideolojiden önemli oranda 

esinlenmesi kaçınılmazdır" diyerek durumu yumuşatmış. Eğer bu 

"önemli oranda esinlenme" belirleyicilik anlamına geliyorsa, zaten 

yukarıda açıkladığımız kargaşa aynen devam ediyor demektir. 

Bu durumda da yazarımızın koyusuna göre partisinin ideolojisi 

olmayacaktır. Kuşkusuz her yapının ideolojisi olur. Onu oluştu-

ranlar nasıl bir özellik arz ediyorlarsa öyle bir ideoloji çıkar ortaya.  

Son olarak yazarın partinin işleyişi konusundaki görüşlerini de 

sergilemekte yarar var. Sözde bu konuda söyledikleri de Aybar'ın 

söylediklerine alternatif. Yeni Gündem'de şöyle diyor: 

"Elbette böyle bir parti işleyiş, farklı fikirlere, kanatlara cevaz 

veren demokratik bir işieyiş olacaktır. Ama her demokraside ka-

rar alma zorunluluğu vardır ve bu zorunluluk, çoğunluk fikrinin 

benimsenmesi gibi bir çözümü kaçınılmaz kılmıştır. İkna için tar-

tışma en geniş şekilde kullanılsa da, kararları organların ço-
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ğunluğu alacaktır. Ancak burada, partide yer alanlardan bîr kıs-

mının kendini dışlanmış hissetmesine neden olacak önemdeki 

kararlarda herkese veto hakkı tanınabilir ve kopma tehlikeleri ön-

lenebilir. " 

Partiyi bir federasyon gibi kurduktan sonra kanatların varlığı 

değil, yapıların varlığı söz konusu olacaktır. Bu yapı içerisinde 

önemsiz kararların dışında bir siyasal partinin alabileceği hiç bir 

ciddi karar alınamaz. Farklı yapıların olduğu yerde "kavgayı" en-

gelleyebilmek için birincisi azınlığın çoğunluğa uymasını ortadan 

kaldırmak gerekir. Zira veto hakkı tanımış olduğu için, irili u-faklı 

kimlik taşıyan her azınlık vetosunu kullandı mı karar zaten çık-

maz olur. Kabul edilecek prensip o zaman, azınlığın çoğunluğa 

uyması prensibi değil, karara katılanların kendi bildiklerini yap-

maları prensibi olur. Diğer taraftan kavgayı engelleyebilmek için 

partilerden hangisinin nereyi ele geçireceği gibi problemi baştan 

engellemek gerekir. Bunun için de en iyi yöntem baştan ya-

pılacak bir anlaşmayla parti içerisinde herkese özerk alanların ta-

nınması ve ne olursa olsun bu alanların sahiplerinde kalacağının 

garantisinin tüzükle sağlanmış olması. Böyle olduğunda, her parti 

dışardan kazandığı insanları ve imkânları kendi özerk alanına ge-

tirir ve parti içerisindekiler arasında paylaşım kavgası olmaz. Ar-

tık bunun nasıl bir biçime sahip olacağını da "veto hakkıyla parti 

yönetmeyi" icat etmiş olan Ç. Anadol bulsun. Başarırsa gül gibi 

geçinip giderler. Yok kendi teklifinde ısrar ederse, ne kolayca bir 

araya gelebilirler ne geldikten sonra işleyiş gerçekleştirebilirler. 

Zira parti olundu mu işler, Sol Birlik'teki gibi gitmez. Sol Birlik'in 

arada bir işi çıkar. Yapılacak iş de anlaşma sağlandığında yapılır. 

Katılmayan katılmazsa çok büyük dert çıkmaz. Ama kapısının üs-

tüne parti tabelası asılmış bir yerde her gün bir yığın karar almak 

gerekir.  
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Parti teorisinde görülen bu yeni teorik gelişmenin Marksizm -

Leninizmi iki değil on ikiye ayırmadan kabullenilmesinin olanağı 

yoksa da gene de tek anti Leninist Aybar. Bütün reformistler aynı 

iplikten dokunmuşlardır. Üzerlerindeki boyaları ne olursa olsun 

kazındığında ortaya hep benzer dokular çıkıyor. Allem edip kal-

lem edip Marksizm’i kırpıp burjuvanın kabullenebileceği kılığa so-

kanların hiçbirinin devrimci Marksizm’le alakası olamaz. Sözde 

şartların en kısıtlı olduğu zamanda da yasal olanakları kullana-

caklar ve sosyalizmin yaygınlaşmasını sağlayacaklar. Ancak 

sosyalizm ortada olmadıktan sonra yaygınlaşacak olan şeyin 

bambaşka bir şey olacağı aşikârdır. 12 Eylül öncesinde de bu re-

formistlerin sosyalizmi nasıl yaygınlaştırdıklarını gördük. Düzenin 

içerisine sığabilmek için kanatlarını büze büze bir hal olmuşlardı. 

Can alıcı sorunlar olarak anti-faşist mücadele, Kürdistan sorunu 

onların uzağında durmak zorunda oldukları yakıcı bölgelerdi. 

Şimdi "şovenizme son vermek" deyip meseleyi halledeceklerini 

sanıyorlarsa aldanıyorlar. Kürdistan sorunu öylesine geniş ki, onu 

böyle bir şiarın altına kıstırabilmek olanaklı değil. Yazar herhalde 

bunun farkındadır. Program maddelerinin her birine anayasal uy-

gulamalardan bir örnek bulabilmişti. Ama bir buna ne yazık ki, 

Kıbrıs sorunu gibi bir yer bulmak olanaklı değil. Ama bir akıl vere-

lim: O konuda VVilson Prensiplerini tartışma gündemine getirebi-

lirler! 

Eğer bir parti politika yapacaksa ve hele bu politika proletar-

yanın çıkarlarıyla uyumlu olacaksa bazı yakıcı sorunlara do-

kunmak zorunlu. Bunu yapınca da kapatılma tehlikesini kabullen-

mek gerek. Bunu geçmişte hiçbir zaman göze alamadılar. Bugün 

alacaklarının ise hiç bir güvencesi yoktur. Reformist bir mantığın 

böyle tehlikeleri göze alması için bir neden de yoktur. Prensipler 

yerine duruma uygun politika üretenlerin geçmiştin gelen bir poli-

tikası vardır ve aynı kişiler kararlılıkla yollarına devam etmeye ça-

lışmaktadırlar. Oportünizmin bu çizgisi devrimci çizgiden yıllar 
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önce ayrıştı ve hepsi kendi kanalında gelişti. Bugün de aynı çizgi-

lerin kendilerine uygun davranış biçimlerini ortaya koymalarında 

şaşılacak bir yan yoktur. Oportünizm bataklığa, devrimci çizgi 

mutlaka zafere ulaştıracaktır. 

♦ Kitabın İngilizce baskısında "ilişiği olan" diye tercüme e-

dilmiş olan bu ifade "associated" sözcüğüyle karşılanıyor. Bunun 

"ilişik"ten daha kuvvetli bir anlamı var. Burada ifade ettiği daha 

çok "bağlı" anlamına geliyor. 

Zaten, gerek Lenin'in anlattıklarından ve gerekse 3. ve 4. 

maddenin karşılaştırılmasından bunu anlamak olanaklı.  

 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı. KURTULUŞ. Sayı 63.  
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MERKEZİYETCİLİK ve DEMOKRASİ SORUNU 

Cafer KAMİL 

 

Çeşitli alanlardaki teorik farklılıkların sebep olduğu ayrılıkların 

yanında bu kadar büyük parçalanmalara neden olanın örgüt so-

runları olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Bu durum Çarlık Rusya-

sı'nda da böyle cereyan etti; Türkiye'de daha geniş çizgiler içeri-

sinde böyle cereyan ediyor. Daha geniş çizgiler üzerinde, zira 

hem o zamanki görüş farklılıkları bugünün koşullarında yeniden 

üremiş durumda, hem de kendisini Leninist olarak nitelemiş olan-

lar arasında kendi kavrayışlarına uygun biçimde Lenin yorum-

lamalarının farklılığına dayanan ayrılıklar gelişiyor. İlgileneceği-

miz sorun esas olarak kendisini Marksist-Leninist olarak nitele-

yenler arasındaki sorunla sınırlı kalacaktır.  

Lenin'in örgütlenme sorunu üzerine ilk yazmış olduğu maka-

lelere bağlı kalarak-çoğunlukla bu bağlılık da sözdedir- örgüt 
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oluşturanlar bir zaman sonra ister istemez yönetme-yönetilme 

ilişkisi üzerinde birbirleriyle çatışmaya düşmekte ve herkes ken-

disinin çizgisini Lenin'inkine, karşı tarafın çizgisini de Martov'la 

Akselrod'unkine benzeterek sorundan kurtulmaktadır. Yönetenler 

hemen her zaman muhalefeti Liberalizmle, merkeziyetçiliği tanı-

mamakla, muhalefet de yönetenleri anti-demokratiklikle suçla-

maktadır. Hiç kimse tepeden tırnağa yalancı ve hiçbir gerçeği gö-

remeyecek kadar aptal olmadığından çoğu durumda her tarafın 

söylediklerinde haklılık payı var olmaktadır. Ancak bu haklılıkların 

hemen hepsi kısmi olduklarından, kısa sürede tartışma bir kör 

döğüşüne dönüşmekte ve taraflar Lenin'den yaptıkları alıntılarıyla 

taraftarlarını rahatlatmakta ve iki ayrı dünyanın insanları olarak 

birbirlerinden, pratikte en uzak noktalara savrulmaktadırlar. Le-

nin'e imanla bağlı konumda bulunanlar da yapılan alıntıların ver-

diği moral güçle karşı tarafı en büyük düşman haline getirebil-

mektedirler.  

Kişilere ait kusurlar gene kendilerine bağlı olacaksa da Le-

nin'in bu kadar farklı yorumlanıp yorumlanamayacağını gözden 

geçirmek gerekir. Lenin'in sosyalistler arasında en tanınmış eseri 

"Ne Yapmalı?" şimdiye değin oldukça ilginç yorumlara uğramıştır. 

Kimine göre içerisinde bir örgüt formülü bulunmakta, kimine göre, 

bilinç faktörünün yerini anlatmaya çalışmakta, kimine göre ise 

ayaklanmaya göre işlerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini anlat-

maktadır. Bunların bir teki değil, tümü Lenin'in bu ünlü eseri içeri-

sinde yer almakta ve ortaya koymuş olduğu "Ne Yapmalı?" soru-

su bunların ve başka sorunların tümünü birden kapsamadığı tak-

dirde yanıtlanabilecek dar kapsamlı bir sorun değildir. Lenin "Rü-

ya görmeliyiz!", diyor ve Pissarev'den aktararak: 

"Çelişme vardır, çelişmecik vardır. Benim rüyam, olayların tabi 

seyrini aşarak aynı doğrultuda yol alabilir, ya da olayların tabi 

seyrinin hiç bir zaman götüremeyeceği bir doğrultuya dümen kırı-
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labilir. Birinci halde, rüyadan hiç bir kötülük gelmez; çalışan insa-

nın enerjisini destekler, güçlendirir bile. . . Böyle rüyalarda çalış-

ma gücümüzü yıpratacak ya da felce uğratacak hiçbir şey yoktur. 

Tam tersine, eğer insan böyle rüya görme yeteneğinden tama-

men yoksun olsaydı, ara sıra zihni ilerilere atlayarak, ellerinin he-

nüz biçim vermeye başladığı ürünün bütün ve tamamlanmış res-

mini gözünün önünde canlandıramasaydı, o zaman insanı, sanat, 

bilim ve pratik çaba alanında büyük ve kesin işlere girişmeye 

hangi itici gücün sürükleyebileceğini tasavvur edemem... Eğer 

rüya gören kimse, rüyasına ciddi olarak inanırsa, hayatı dikkatle 

gözler, gözlemlerine muhayyilesinde kurduğu şatolarla kıyaslarsa 

ve eğer, genel olarak, rüyasının gerçekleşmesi için bilinçli olarak 

çalışırsa, rüya ile gerçek arasındaki çelişmenin hiç bir zararı ol-

maz. Rüyalarla hayat arasında bir bağ varsa, her şey yolundadır. 

" (Ne Yapmalı. s.212) derken, hareketin bu kabiliyetinin ne kadar 

kısır kaldığından yakınmaktadır. Kapsamı böylesine genişletilmiş 

bir eserin herhangi bir soruna indirgenmesinin olanaksız olduğu 

ne kadar açıksa her bir sorunun yanıtının bu eserden tamamlan-

mış olarak çıkarılmasının olanaksızlığı da o kadar açık olmalıdır.  

Kuşkusuz Lenin'in -şimdi ilgilendiğimiz sorun açısından- örgüt 

sorunundan söz ettiği tek eseri bu değildir. "Bir Yoldaşa örgütsel 

Görevlerimiz Üzerine Mektup" ve ikinci kongrenin geniş bir ir-

delenmesinin yapıldığı "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" aynı dönem 

içerisinde yazılmış birbirini tamamlayan ve açıklayan eserler. An-

cak Lenin'in örgüt anlayışını kötü bir okumayla birlikte münhası-

ran bu eserlerden çıkarmaya kalkışır isek iki yorumdan birini 

yapmak zorunda kalırız: birincisi, Lenin'in bir dönem için savun-

duğu; ikincisi ise, ipleri ele geçirmek için, ilkesiz bir biçimde ba-

zen demokrasiyi bazen merkeziyetçiliği savunduğu. Lenin üzeri-

ne bu iki görüşün birçok varyasyonuna rastlamak mümkündür. 

Ancak Lenin'e bu tutarsız görünen konumları yüklemek iste-

meyenler, Lenin'in değişik tarihlerde söylediklerini görmemezlik-
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ten gelerek, ya da "bunlarla karşılaşınca uzlaştırmak amacıyla 

kendilerine uygun gelen gerekçelerle açıklayanlar, aslında kendi-

lerinin sahip oldukları anlayışı. Lenin'le haklı çıkarmaya çalışmak-

tadırlar. Çoğunlukla bu anlayış da burjuva ve feodal özellikleri 

değişik biçimler içerisinde birlikte barındıran toplumumuz insanla-

rının sahip oldukları anti-demokratik eğilimlerle belirlenmiş du-

rumdadır. Disiplin, evde var olan alttakine söz hakkı tanımayan 

aile ilişkisi içerisinde, okulda eli sopalı öğretmenin önünde, as-

kerde kişiliği yok edici tam itaat koşullarında, fabrikada açlık teh-

didi, vb. altında devam eden bir süreçte edinilmektedir. Bu eğitim 

sürecinden geçen kişilerin geçmiş konumlarını bütünüyle inkâr 

edebilecek bir başka ilişkiyi yaşamadıkları müddetçe, düşünebi-

lecekleri tek disiplin biçimi verilen emirlere harfiyen uyulmasını 

gerekli kılan altın üste bağımlılığı ilişkisidir. Böyle bir bağımlılık 

ilişkisi içerisinde, burjuva düzenine karşı, onunla baş edebilecek, 

yapılan planları aksamasız hayata geçirebilecek tam bir meka-

nizma elde edileceği düşünülür. Bu yapının anlatımında da veri-

len örnek hemen her zaman "askeri bir disipline sahip olmak"tır. 

Askeri disiplin diye nitelenen de şimdiye değin başka yaygın ör-

neğine pek rastlanmamış olan bildiğimiz ordu disiplini olduğunu 

herkes bilir. Sosyalistlerin başka düzeylerde tartışırken lanetledik-

leri bu disiplin biçimini kendi ilişkileri için bir örnek olarak kullan-

maları tam bir paradokstur. Bunun bir paradoksluktan çıkması 

ancak burjuva ordusuna ait olan disiplin anlayışının temelden 

inkârı ve onun yerine bireyin kendi öz disiplininin geçirilmesi, ye-

rine getirilmesi gereken görevlerin zorunluluğunu kendi içerisinde 

duymasıyla mümkündür. O zaman bu benzetme sonuçlara ulaş-

ma açısından bir anlam taşır. Nasıl ordu zor yoluyla kendi içeri-

sinde uyumluluğu kavuşturuluyorsa, proletaryanın örgütü de öz 

disiplin sayesinde kendi içerisinde uyumluluğunu gerçekleştirir. 

Kuşkusuz bunun temeli ideolojik birliktir. Ancak ideolojik birliğin 

sağlayacağı uyumluluk çatışmayı dışlamaz. Hayatın karşısına 
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önceden hazırlanmış ve her türlü sorunun yanıtını içerisinde taşı-

yan formüller yığınıyla çıkmanın adı ideolojik birlik değil dogma-

tizmdir. İdeolojik birlik dünyayı görüş, yorumlayış ve değiştirme-

nin yönü ce yöntemi üzerindeki birliktir. Açıktır ki, böyle bir birlik 

yaşamda cereyan eden gelişmeler karşısında her zaman yeniden 

üretilmeli ve dolayısıyla da bu üretimin zorunlu bir gereği olarak 

çatışmayı içerisinde taşımalıdır.  

Proletarya partisini bu yaklaşım içerisine oturtan ve onun işçi 

sınıfının öncülerinin örgütü olduğunu kabul eden, görüşlerinin 

egemenliği için mücadele vermeden kimsenin emirle harekete 

geçirilemeyeceğini de kavrar. Ancak bu zor bir yoldur. Bir kere 

anlaşma yaptıktan sonra verilecek emirlere sonuna kadar uyul-

masını beklemek daha kolay görünen ve var olan eğilimlere de 

daha uygun düşen bir yoldur. Bu egemen anlayışın ışığında Le-

nin'i okuyanlar orda kolayca "merkeziyetçilik" ifadelerini seçmek-

te, hele egemen sınıfların saldırıya geçtiği, ileriye doğru atılacak 

her adımın önüne binlerce engel diktiği koşullarda bunu "mutlak" 

hale getiren katkılar yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kuşkusuz 

bu durumda amaç ve onu gerçekleştirmekte kullanılacak araç yer 

değiştirmektedir. Bu noktada şu soruları karşımıza yerleştirmek 

gerekiyor: Sosyalizmle onun kuruluşuna öncülük etme durumun-

da proletarya partisi arasında bir amaç-araç ilişkisi var mıdır? 

Amaçla araç arasında ne ölçüde uyumluluk gereği vardır? Aslın-

da bu, burada bütünüyle ele alamayacağımız kadar geniş bir so-

run. Ancak bunun bizi ilgilendiren önemli yanını ortaya çıkarmak-

la yetinme durumundayız. Bir toplum biçiminin kuruluşuna öncü-

lük edecek olanların o topluma ait düşünceleri, değer yargıları ve 

en azından ona yaklaşan bir pratikleri yoksa nasıl olur da öncü 

olan, önde giden olabilirler? Kim neyi yapacaksa, ona ait net bil-

gilere sahip olmak durumundadır. Proletarya partisi için de sos-

yalizm konusunda net bilgilere sahip olmak demek, proletarya 

diktatörlüğü kelimelerini bilmek, merkezi planlama gerekir demek, 
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sömürüyü ortadan kaldıracağız demek değil, bütün bunların han-

gi ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşeceğini bilmek ve bunlara ben-

zeyen pratikleri kendi içinde gerçekleştirmiş olmak demektir. De-

mokratik bir toplum biçimi olarak sosyalizmin kuruluşuna öncülük 

edecek olan bir parti kendi içerisinde demokrasiyi değil de "askeri 

disiplin" laflarıyla tanımlanmış olan bir "merkeziyetcilik"i uygula-

mışsa söz konusu demokrasiyi nereden bulup çıkaracaktır? Böy-

le bir partiden daha çok beklenecek olan toplumu da kendi örgüt-

lenmesine benzetmek olur. Eğer insanın dönüşümünün ve geniş-

leterek, toplumun dönüşümünün ne kadar zor bir iş olduğu düşü-

nülecek olursa, değil böyle düşünen bir parti, tam tersini düşünen 

partiler dahi var olan engellerle kolayca geriye püskürtülebilirler. 

Durum bu olduğunda zaten savunması ve pratiği "askercil" olan 

bir parti topluma demokrasinin kendisini değil sadece kelimesini 

getirir.  

Sosyalizme öncülük etme iddiasında ola. , bir örgüt yaşanan 

pratiklerin ortaya çıkardığı sonuçları gördükten sonra demokrasi 

sorunu üzerinde on kat daha dikkatle durmak zorundadır. De-

mokrasi konusunda amaçla aracın uygunluğu tam bir zorunluluk-

tur. Bu uygunluğu taşımayan bir araç olma durumunda proletarya 

partisi tarihin gidişini hızlandırmak değil tersine yavaşlatma fonk-

siyonunu yerine getirir. Kuşkusuz aracın yokluğu da amacın ger-

çekleşme olanağını ortadan kaldırır. Bu anlattıklarımızda aracın 

küçümsenmesini değil tam tersine, amacın yerine geçirilmeden 

büyük bir ciddiyetle ele alınması gerekliliğini bulmak gerekir. Bir-

çok liberalin kaçış noktasının da burada yattığını biliyoruz. Parti-

nin varlığının korunmasının önemini vurgulayanlar liberallerden 

bu söylediklerimize benzer eleştirileri alırlar. Böyle eleştirilerin li-

berallerden de geliyor olması kimseyi rahatlatmamak ve diğer 

uca savrulmanın olanağını verdiğini düşündürmemelidir. Bizce 

Lenin'in düşünceleri bunun dışında değildir. Herkes bilir ki, Leni-

nist parti demokratik merkeziyetçilik esasına göre örgütlenir. Bir 
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yandan bunu söyleyenler, diğer yandan da, baskı dönemlerinde 

"demokrasi"nin azalıp "merkeziyetçiliğin" çoğalması gerektiğini 

vazederler. Aslında bu, söylediğinden vazgeçmekten başka bir 

anlama gelmiyor; Koşulların ortaya çıkardığı engelleri teori düze-

yine yükseltmek demek olan pragmatizmden başka bir anlama 

gelmiyor.  

MERKEZİYETCİLİK NEDİR? 

Lenin'in örgüt sorunlarıyla ilgili başlangıç yazılarında devamlı 

olarak "merkeziyetçilik" kavramıyla yüzyüze geliriz. Lenin'e karşı 

yapılan suçlamalar çoğunlukla onun bu kavram etrafında "dikta-

toryal bir örgüt anlayışı" savunduğu çerçevesinde şekillenir. Bu 

yaklaşım biçimine daha olumlu görünen ifadelerle katılanlar, Le-

nin'in söylemiş olduğu başka sözlerde olmasına rağmen "Ne 

Yapmalı"daki bir polemiğe başvururlar: 

"...ve böyle bir örgüt, tam bir gizlilik içinde çalışmak zorun-

dadır. Gizlilik bu cinsten bir örgütün öylesine zorunlu bir şartıdır 

ki, bütün öteki şartlar(üyelerin sayısı ve seçimi, görevler vb. ) bu 

birinci şarta uydurulmalıdır." (Ne Yapmalı s. 168) 

"Bizim görüşümüzün 'demokratik ilke" ile çeliştiği de söyle-

nerek, ayrıca itiraz edilecektir." (age, s. 170) 

"Şimdilik ekonomistlerin ileri sürdüğü bu 'ilke'yi daha yakından 

inceleyelim. 'Geniş demokrasi ilke'sinin iki açık şartı gerektirdiğini 

herhalde herkes kabul eder: birincisi tam bir açıklığı (aleniliği), 

ikincisi bütün görevlilerin seçimle gelmesini. Örgütün üyeleri için 

sınırsız tam bir alenilik olmadan demokratizmden söz etmek gü-

lünç olur. Alman Sosyalist Partisi'ne demokratik bir örgüt diyebili-

riz, çünkü parti kongresine kadar her şey orada açıkça yapılır; 

ama üyeleri dışında herkese karşı gizlilik perdesi altında sakla-

nan bir örgütü demokratik olarak kimse nitelendiremez. O halde 

'geniş bir demokrasi ilkesi'nin temel şartını, Çarlık Rusyası'nda bir 
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yeraltı örgütünde uygulamak imkânsızken, niçin bu ilke ileri sü-

rülmektedir? Bu 'geniş ilke', böyle bir durumda görkemli ama içi 

kof bir cümledir. . . .  

"Demokrasinin ikinci kıstası için de, seçim ilkesi için de durum 

daha elverişli değildir. Siyasi özgürlüğün egemen olduğu ül-

kelerde elbette ki, seçim ilkesi uygulanmalıdır...  

"...Rusya'da, 'parti programının ilkelerini kabul eden ve gücü 

yettiğince partiyi destekleyen' herkesin, gizli çalışan devrimcinin 

bütün hareketlerini kontrol etmesini akıl alır mı? Çalışmanın çı-

karları gereği, devrimci, bu 'herkes' dediklerimizin onda doku-

zundan kimliğini saklamak zorunda iken, bu herkesin devrimci-

lerden birini belli bir göreve seçmesi mümkün müdür? Raboçeyo 

Dyelo'nun ortaya attığı görkemli formüllerin gerçek anlamı ü-

zerinde biraz düşününüz, otokrasinin karanlıkları içinde ve çar 

jandarmasının uyguladığı ayıklama rejimi altında parti örgütünün 

‘geniş demokratizminin' lüzumsuz ve zararlı bir oyuncak olduğu-

nu görürsünüz. Lüzumsuz bir oyuncak olduğu şundan bellidir ki, 

gerçekte, hiç bir devrimci örgüt, ne kadar isterse istesin geniş de-

mokrasiyi hiç bir zaman uygulamamıştır ve uygulayamaz. " (age, 

s. 170-171-172) 

Lenin'i tarih bilgisinin dışında ve kendi anti-demokratik eğilim-

lerine uygun olarak okuyanlar için "büyük" bir çelişki yaratmak 

amacıyla aynı konu üzerine bir başka yerden aktarma yapalım: 

lasyon tehlikeli olduğu gibi aynı zamanda da yanlıştır. Demokratik 

merkeziyetçilik lafının demokrasi ve merkeziyetçilik diye ikiye ay-

rılabilir bir yapısı yoktur. Bu aynı "kırmızı elma" sıfat tamla-

masında "kırmızı" ve "elma"yı soyutlamaya benzer. Eğer biz kır-

mızı ve elma kavramlarını somut olarak bu ilişki içerisinde dü-

şünmeye kalkışırsak tam bir idealizme, Hegelci idealizmin tipik bir 

örneğine ulaşmış oluruz. Hegelci idealizme göre elmadan kır-

mızılığı alınabilir. Bunun alındığı gibi yuvarlaklığı tadı ve diğer 
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tüm özellikleri teker teker çıkarılır ve sonuçta gene elimizde elma 

kalır ama bütün özellikleri alınmış olduğundan geriye de hiç bir 

şey kalmamıştır. Somut olmak gerekirse elmadan sadece kırmızı 

elma olarak değil, yeşil elma olarak da bahsedebiliriz. Ya da açık 

kırmızı, koyu kırmızı olarak başka ara nitelemeler yapabiliriz. 

Demokratik Merkeziyetçilik kavramı da böyledir. Nasıl elma kır-

mızı ve yeşil olabiliyorsa, merkeziyetçilik de demokratik ya da bü-

rokratik olabilir.  

Kısaca sorun aynı elmanın niteliğinde olduğu gibi merkezi-

yetçiliğin niteliğindedir. Lenin'in muarızlarıyla olan sorunu da 

Rusya'nın somut koşullarında merkeziyetçilik sorunu etrafında 

dönmektedir. Muarızları kendi zaaflarını gizleyebilmek amacıyla 

sorunu ekseninden kaydırıp demokrasi ya da başka sorunlara 

getirdikçe Lenin alay ederek merkeziyetçilik konusundaki iddiala-

rını tekrar tekrar ortaya getirmektedir.  

1898'de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kurulmasıyla 

Merkez komitenin tümünün yakalanması arasında fazla zaman 

geçmedi. Parti örgütleri birbirinden bağımsız yapılar olarak uzun 

yıllar birbirinden fazla da haberi olmadan bata çıka faaliyetlerini 

kendi bildiklerince sürdürdüler. Aralarında aynı partinin parçaları 

olmak dolayısıyla bir ideolojik bağ kuşkusuz vardı. "Gittikçe açık-

ça görüldü ki, yönetim kurulları arasındaki salt ideolojik bağ yeter-

li değildi. Gerçekten birleşmiş bir parti yaratma gereği, yani 

1898'de kendini ortaya koymuş olan şeyi gerçekleştirmek, gide-

rek daha ısrarla belirginleşti. " (Lenin, Bir Adım İleri, İki Adım Ge-

ri, Sol Yayınları, s. 288) Ancak ikinci kongrede ortaya çıktı ki, 

Bolşevikler dışında hiç bir gurup birleşik bir partiden, Rusya şart-

larında devrimi hazırlama görevini üslenecek bir örgütten yana 

değildir. Bu noktada sorun örgüt olmayı kabul edip etmeme soru-

nuna dönüşmüştür. Üyelik maddesi üzerine olan tartışma da ta-
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mamen bu sorunun türevinden başka bir şey değildir. Lenin Rosa  

Luxemburg'a verdiği yanıtta bunu şöyle anlatıyor: 

"Örneğin yoldaş Luxemburg, benim kitabımın, ‘uzlaşmaz bir 

merkeziyetçilik' görüşünün açık ve ayrıntılı ifadesi olduğunu söy-

lüyor. Yoldaş Luxemburg, böylece benim, bir örgütlenme sis-

temini, bir başka sisteme karşı savunduğumu kabul ediyor. Ger-

çekteyse böyle değil. Kitabımın ilk sayfasından son sayfasına ka-

dar, ben makul herhangi bir parti örgütü sisteminin temel ilkelerini 

savunuyorum. Benim kitabım, bir örgütlenme sistemiyle başka bir 

örgütlenme sistemi arasındaki farkla değil, herhangi bir örgütlen-

me sisteminin parti fikriyle tutarlı bir biçimde nasıl korunacağına, 

eleştirileceğine ve düzeltileceğine ilişkindir. "(age, s. 282) 

R. Luxemburg'un "Bir Adım İleri. . . " üzerine yazdığı yazıya 

Lenin'in verdiği bu yanıtta çatışmanın ne üzerine döndüğü açıkça 

görülmektedir. Bolşeviklerin dışındakiler federatif bir yapının sa-

vunucusudurlar ve Lenin böyle bir yapıyı parti örgütü olarak, bir 

örgütlenme sistemi olarak asla benimsememektedir. Parti olacak-

sa mutlaka merkezi bir yapı olmak zorundadır. Başka her tür ya-

pının örgüt, parti mantığıyla bir arada düşünülmesi olanaksızdır. 

Gene Rosa Luxemburg'un, çatışmayı, "Ruslar arasında merkezi-

yetçiliğin derecesi üzerine bir çatışma"ya indirgemeye kalkış-

masına cevaben, "Yoldaş Luxemburg, Rus Sosyal-demokratları 

arasında, birleşik bir parti gereği konusunda iki ayrı fikir bulun-

madığını, tüm tartışmanın merkeziyetçiliğin derecesi üzerine ol-

duğunu söylüyor. Gerçekteyse böyle değil. Eğer yoldaş Luxem-

burg, çoğunluğu oluşturan birçok yerel parti yönetim kurulunun 

önerilerini öğrenme zahmetine girseydi, bizim anlaşmazlığımızın 

genel olarak, Merkez Yönetim Kuruluyla Merkez Yayın Organı-

nın, parti kongresi çoğunluğunun eğilimini temsil edip etmemesi 

noktası üzerinde toplandığını (ki, bu benim kitabımda açıkça gö-

rülebilir) hemencecik görürdü. " (age, s. 283) diyor Lenin. İddia 
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ettiğimiz gibi Lenin'in tartışması birinci derecede partinin birleşik 

olması, yani merkeziyetçi olması konusu üzerinedir. Bu konu 

üzerine hiç taviz vermekten yana olmayan Lenin, başka sorunla-

ra gelindiğinde katılmasa bile uzlaşmaya her zaman yanaştığını i-

fade etmektedir.  

Soruna bu noktadan yaklaşıldığında Lenin'in anlatmak istedik-

lerini kavramak kolaylaşmaktadır. Ancak bu aktardıklarımızla he-

nüz Lenin'in demokrasinin aleyhine söylediği izlenimini veren 

sözleri açıklık kazanmış olmamaktadır. Kuşkusuz dikkatli okuyan 

bunun da farkındadır. Yukarıda "Ne Yapmalı?"dan aktardığımız 

sözlerde gizliliğin örgütlenmede nasıl önemli bir yer tuttuğu ve 

somut koşulların ne türden engeller çıkarabileceği anlatılıyor. Ve 

böylesine bir gizlilik koşullarında "geniş demokrasi ilkesinin uygu-

lanamayacağı söyleniyor. İşte Lenin'in gizlilik açısından -

merkeziyetçilik değil- karşı çıktığı bu "geniş demokrasi ilkesizdir. 

Bunun ne olduğunu da aynı satırlar içerisinde anlatıyor: Tam 

menşevik önerideki gibi "partiyi destekleyen herkesin" üye ve yö-

netici organlara gelecek olanları seçme durumunda olduğu bir 

partide uygulanabilecek olan ve temeli her şeyin açık olması olan 

bir demokrasi işleyişi. Kendi önerisi çerçevesinde yer alan gizlili-

ğin temel alınması, sadece organlar içerisinde çalışanların üye 

olabilmesi koşullarında böyle bir seçim sisteminin uygulanması 

olanaksızdır ve önerilmesi de boş laftır. Lenin gizlilik koşullarının 

seçim olanaklarını kısıtladığını söylüyor, ki bu gerçeğin ta kendi-

sidir, ama bunun, önerdiği merkeziyetçiliğin bir şartı olduğunu id-

dia etmiyor. Nitekim kendileri Üçüncü Kongreyi yaptıklarında ko-

mitelerin seçilmesi ilkesini de gündeme getirdikleri gibi Merkezin 

başka haklarını da kısıtlıyorlar. Örneğin, merkezin "bütün yerel 

parti örgütlerini örgütleme hakkını" kaldırıyorlar. Bu da Lenin'in 

savunduğu merkeziyetçiliğin bir gereği değil, kongre tarafından 

kabul edilmiş bir tüzük maddesiydi. Lenin'in R. Luxemburg'un bu 

konuda yaptığı eleştiriye verdiği yanıt durumu o-lanca açıklığıyla 
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ortaya koymaktadır: "Rosa Luxemburg ayrıca 'onun (Lenin'in) an-

layışına göre, Merkez Yönetim Kurulu, bütün yerel parti yönetim 

kurullarını örgütleme hakkına sahiptir' diyor. Gerçekteyse böyle 

değil. Benim bu konudaki görüşlerimin neler olduğu, önerdiğim 

parti örgütlenme tüzük taslağıyla, belgesel olarak ortaya konula-

bilir. O taslakta yerel yönetim kurullarını örgütleme hakkına dair 

bir şey yoktur. Bu hak parti tüzüğüne, o tüzüğü hazırlamak üzere 

parti kongresince seçilen komisyon tarafından konmuş ve kongre 

komisyonun metnini benimsemiştir. Komisyonda, benim ve ço-

ğunluk yanlısı bir başka üyenin yanı sıra üç üye daha vardı; gö-

rüldüğü gibi Merkez Yönetim Kuruluna yerel yönetim kurullarını 

örgütleme hakkını veren komisyonda üstün olanlar, benim muha-

liflerimdi. " (age, s. 282) 

Demek ki Lenin'in merkeziyetçilik adına yerel komiteleri ör-

gütleme hakkını merkeze verme görüşü yoktur. O halde nasıl 

oluyor da Lenin bu maddeyi içeren tüzüğü kendi örgütü içerisinde 

uyguluyor. İşte burada sorunun tekrar özüne, demokratik merke-

ziyetçiliğin esaslarından birine, örgüt olabilmenin zorunlu bir ge-

reğine geliyoruz. Azınlığın çoğunluğa uyması ve alınan kararların 

değiştirilinceye kadar keyfi olarak kimse tarafından değiştirile-

memesi prensibi. Lenin'in anlattıklarından bunu anlamak gereki-

yor. Kongre böyle bir kararı aldıktan sonra bir dahaki kongreye 

kadar bu kararın değiştirilmesi Lenin için söz konusu olmamıştır. 

Lenin'in bu noktadaki derdi merkeziyetçiliğin derecesi değil, bir 

parti örgütü fikrini tamamen dıştalayan özerklik fikridir. "Bir Adım 

İleri ... "de bunu en açık biçimde dile şöyle getiriyor: 

"Birlik Kongresinde, eğlendirici bir coşkuyla, parçanın bütüne 

boyun eğmesine gerek olmadığını, parçanın bütünle olan ilişkisini 

belirlemekte özerk olduğunu, bu ilişkiyi kalıba döken birlik tüzü-

ğünün, parti çoğunluğunun iradesini hiçe sayarak geçerli ol-

duğunu kanıtlamaya çalıştıkları zaman, Martov'la Akselrod'un sa-
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vunduğu şey, (eğer anarşizm değilse) özerklikti. " (s. 244) Le-

nin'in sorunu görüş biçimi tamamen merkeziyetçilik, özerklik ça-

tışması. Kuşkusuz bunların birini eksen almadan demokrasi so-

runu üzerine söylenecek olan hiç bir söz ortak sorunsal içerisinde 

yer almayacak ve aynı kelimeler kullanılsa bile kesinlikle aynı an-

lama gelmeyecektir. Merkezin yönetme hakkına sahip olduğu bir 

işleyiş içerisindeki demokrasi-ayrıca gizlilik koşulları altında-ile 

parçanın bütün ile olan ilişkisini tamamen kendisinin belirlediği 

ilişkiler içerisinde işleyecek olan demokrasi aynı düzeylerde tartı-

şılamazlar. Dahası, ikinci tür ilişki içerisinde bir yönetim biçimi 

olarak demokrasiden söz edebilmek de pek olanaklı değildir zira, 

parçanın merkezle olan ilişkisini tespit etme hakkı merkezin yö-

netici değil, olsa olsa koordinatör(ama yetkisi olmayan), arabu-

lucu görevini üstlenmesini getirir. Dolayısıyla merkez bütünün 

temsilcisi olarak, parçaları yönetebilmek için onlar üzerinde yö-

netme haklarına sahip olmalı, yani yapı merkeziyetçi olmalı. De-

ğişik sorunsallar arasındaki çatışmada kullanılan kavramların ay-

nı anlama gelmediğini bilmek gerekiyor. Bu bilinmez ise söylenen 

sözlerin anlamını kavramak olanaklı olmaz.  

Merkeziyetçilik, yani birleşik bir parti olma konusunda anlaş-

tıktan sonradır ki, ortak bir sorunsal içerisine girilmiş ve dolayı-

sıyla bu merkeziyetçiliğin ne türden bir şey olacağı konusunda or-

tak terimlerle tartışma başlayabilir. İkinci kongre üzerine olan tar-

tışmalarda böyle bir ortak zemin yoktur. Bu zemin yalnızca Bol-

şeviklerin kendi aralarında vardır ve kendi zeminleri üzerinde so-

runu gündeme getirdiklerinde Lenin'in yazılarında açık biçimler 

içerisinde, merkeziyetçiliğin demokratik olması gerektiği, ve bu-

nun kavramsal ifadesi olarak da demokratik merkeziyetçiliğin la-

fının edildiğini görüyoruz. Birleşik bir parti olma fikrini peşin olarak 

kabul etmiş olanlar arasında artık merkeziyetçilik üzerine esasta 

bir tartışma söz konusu olamaz. Bundan sonraki tartışmanın artık 

bu merkeziyetçiliğin nasıl gerçekleşeceği, demokratikliği esas 
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alınıyorsa, somut koşullar göz önünde tutularak demokrasinin 

nasıl işletileceği üzerine olması gerekir. Böyle bir yaklaşım biçimi 

de asla terazinin iki kefesinde duruyormuşçasına merkeziyet-

çiliğin mi yoksa demokratikliğin mi ağır basacağı ikilemine i-zin 

vermez. Birbirinin karşıtı olan kavramlar bunlar değil, merkeziyet-

özerklik ve demokrasi-bürokrasi ikilileridir. Merkeziyetçiliğin 

azalmasında demokrasinin değil özerkliğin artması, demokrasinin 

azalmasında da merkeziyetçiliğin değil bürokratikliğin artması söz 

konusudur. Eğer anlatmak istediklerimizde tutarlı olmak istiyorsak 

bu kavramlar üzerine oturtmak zorundayız. İşte o zaman gerçek-

ten önümüze koyduğumuz amaçla araç arasındaki ilişkinin de net 

bir fotoğrafını çekmek olanağını elde eder ve tartışmayı daha ve-

rimli olabilecek bir alana, sosyalizm üzerine bir tartışmaya dönüş-

türebiliriz. Eğer merkeziyetçiliğin artmasından kastın bürokratikli-

ğin artması olduğu net olarak ortaya çıkarsa, bunun sosyalizmle 

ilişkisinin ne olduğunu da ortaya koymak da oldukça kolay olur. 

Eğer demokrasinin artmasından kasıt merkeziyetçiliğin yerine 

özerkliğin geçirilmesi ise bunun bir parti fikriyle nasıl çakışmaz 

olduğunu göstermek çok zor olmaz. Lenin'in adına, Leninizm 

adına örgütlenme konusunda çok şey söyleniyor ama bunların 

çoğunluğu Lenin'e zorla söylettirilmiş şeylerdir. Kendisinin bir par-

ti birliği konusundaki görüşleri ise çok net: 

"... Biz, görüşümüze göre, birleşmeyi olanaklı kılmak için kabul 

edilmesi zorunlu olan (abç), temel örgüt ilkelerini (altını çizen Le-

nin) yinelemeye hazırız:  

1-) Azınlığın çoğunluğa uyması (tırnak içerisindeki 'azınlık' ve 

'çoğunluk' ile karıştırılmasın! Burada sözünü ettiğimiz genel parti 

örgütü ilkesidir. 'Azınlık' ile 'Çoğunluk'un birleşmesi değil; Bundan 

ileride söz edeceğiz. Soyut ta konuşursak, eşit sayıda 'Menşevik' 

ile 'Bolşevik'in birleşmesini hayal etmek mümkündür, fakat azınlı-
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ğın çoğunluğa uyması ilkesel olarak ve zorunluluk olarak kabul 

edilmedikçe böyle bir birleşme olanaksızdır. )  

2-) Kongre, yani bütün tam yetkili örgütlerden seçilmiş delege-

lerin bir kurultayı, partinin en üst organı olmalıdır; dahası, bu se-

çilmiş delegelerin herhangi bir kararı kesin olmalıdır (bu, kararın 

örgütlerin onayına sunulan danışma konferansları, yani bir plebi-

sit ilkesine karşıt olarak, demokratik temsili ilkesidir.)  

3-) Partinin merkezi organının (veya organlarının) seçimleri 

dolaysız oyla olmalı ve bir kongrede yapılmalı.  

Bir kongre dışında yapılan seçimler, iki aşamalı seçimler, vb. 

geçersizdir.  

4-) Partinin gerek yerel, gerekse merkezi bütün yayınları, hem 

parti kongresine hem de partinin ilgili merkezi ya da yerel örgütü-

ne tamamen bağımlı kılınmalıdır. Partiyle örgütsel ilişkisi bulun-

mayan Parti yayınlarının çıkartılması yasaktır.  

5-) Parti üyeliğinin niteliği belirlenmeli, kavram mutlak bir ke-

sinlikle sınırlandırılmalıdır.  

6-) Aynı şekilde, herhangi bir parti azınlığının hakları da parti 

tüzüğünde açıklıkla tanımlanmalıdır. " (İşçiler ve Partimizdeki Bö-

lünme broşürüne Önsözden, Partileşme Süreci, s. 167-168) 

Yukarıda aktardığımız satırlar arasında tek bir yerde dahi 

merkeziyetçilik lafı geçmemektedir. Bundan kuşkusuz Lenin'in bir 

zaman ısrarla savunduğu şeyden bir sene sonra vazgeçmiş ol-

duğunu çıkaramayız. Tam tersine merkeziyetçilik, demokratik 

merkeziyetçilik görüşü aynıyla bu ifadelerin içerisinde yatmak-

tadır. Azınlığın çoğunluğa uyması, kongre kararlarına bağlılık, 

parti yayınlarının partiye bağımlılığı, üyelerin niteliği, azınlığın 

hakları kavramları demokratik merkeziyetçiliğin esaslarını oluş-

turmaktadırlar. Lenin yukarıda ortaya koyduğu temel öğelerin dı-
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şındaki sorunlar konusunda tartışmaya ve değişik fikirlerden bi-

risini benimsemeye hazırdır. Böyle bir tutum ilkesizlik değil, yü-

rünecek olan yolda aynı prensiplere bağlı olmak koşuluyla, daha 

yüksek veya alçak, daha düz yada dolambaçlı bir biçimde nitele-

yebilmenin mümkün olduğunu bilmesindendir. Her şeyi kendisine 

göre tayin etmeye kalkışanın sonuçta hiç bir şeyi tayin edeme-

yecek konuma düşeceğini iyi bilen Lenin başkalarıyla prensip-

lerde anlaştıktan sonra uzlaşmaya girmek gerekliliğini kavrayan 

bir devrimcidir. Prensipli olmak adına her şeyi tayin etmeye kal-

kışıp hiç kimseyle bir arada olamayan kendinden merkezli dev-

rimcilerimizin tutumundan ne kadar farklı bir tutum. Tam on yıl 

boyunca menşeviklerle aynı parti içerisinde olabilmek için müca-

dele verdi. İçinde yaşadığımız koşullarda devrimcilerimizin Le-

nin'in bu tutumu üzerine herhalde biraz daha fazla düşünmek zo-

runlulukları var. Merkeziyetçilik adına herkes üzerinde egemenlik 

kurmak isteyenlerin cereyan eden ayrılıklardaki sorumluluğu ger-

çekten derindir. Tabi bu sorumluluğun diğer bir yanı da demokra-

si adına özerkliği, bütünle olan ilişkiyi canının istediği gibi tayin 

etme hakkını kendinde görenlerdedir. Her iki tutumda Lenin' in 

merkeziyetçilik üzerine söylemiş olduklarınım tepetaklak edip an-

lamakta birleşmektedirler.  

GİZLİLİK VE PARTİ YAPISI 

Lenin, "Gizlilik bu cinsten bir örgütün öylesine zorunlu bir şar-

tıdır ki, bütün öteki şartlar(üyelerin sayısı ve seçimi, görevler vb. ) 

bu birinci şarta uydurulmalıdır. (Ne Yapmalı?, s. 168) diyerek, 

baskı koşulları altında mücadele verme durumunda olan bir par-

tinin temel direğini ortaya koyuyor. Hiç şüphe yok ki, böyle bir ya-

pılanma benimsendiği için parti kendiliğinden proletaryanın partisi 

olmaz. Proletaryanın partisi, sınıfın öncülerini bağrında toplamış 

komünist bir politik çizgi izleyen partidir. Komünist bir çizgi izle-

meyle, baskı koşulları altında gizli çalışma aslında birbirinden ay-
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rılamayacak karakterlerdir. Proletaryanın devrimci çizgisi demek 

doğal olarak burjuva düzeninin kabullenemeyeceği bir düşünüş 

ve eylem hattına sahip olmaktır. Düzeni ortadan kaldırmak için 

sürdürülen eylemin düzen tarafından yasal olarak benimsenmesi 

olanaklı değildir. Devletin varoluş nedeninin dışına çıkılmadığı 

müddetçe bu eylem eninde sonunda yasaklanacaktır. Ne var ki, 

devrimci bir çizginin sürdürdüğü her eylem yasa dışı olur diye bir 

zorunluluk yoktur. Döneme ve koşullara göre, devrimci çizgiye ait 

birçok eylem yasal konumda olabilirler. Ama bir bütün olarak bu 

çizgi ve bunu sürdüren örgüt yasallığın dışında kalmak zorunda-

dır.  

İşçi sınıfı mücadelesinin kazanmış olduğu birçok ülkede, pro-

letaryanın devrimci fikirlerinin yayılması ve örgütlenilmesi düzen 

kendini bunlara rağmen korumaya başarabilecek ölçüde güçlüy-

se kabullenilmiştir. Ya da proletaryanın devrimci çizgisini benim-

seyen savaş örgütü yerine, onu düzenin kabullenebileceği bir dü-

zen örgütü haline getirerek yaşam hakkı elde etmiş sözde komü-

nist örgütler mevcuttur. Böyle örgütlerin çoğunluğu proletarya 

mücadelesini belirli düzeylerde tutmak suretiyle düzenin önemli 

istikrar öğelerinden birini oluşturdukları ölçüde düzen içerisinde 

güvenlikli bir yere sahip olmaya devam edeceklerdir. Ne var ki, 

istikrarı korumanın kolay olmadığı, devrimci çizginin bir savaş ör-

gütü olarak sahneye çıkmaya kalkıştığı her yerde proletarya par-

tisi yasa dışına düşmüş ve örgütlenmesini de gizlilik koşullarına 

uydurmuştur. Bu durum proletarya partisi için esas olan du-

rumdur. Yasal konum elde etme, açık olma ise tali bir durum ol-

mak zorundadır. Devrimci kabarışın yasaları yerle bir ettiği dö-

nemlerde, yasallık ne olursa olsun proletarya partisi açık hale ge-

lebilir. Bu kendi kuvvet ve kudretinin somut bir dışavurumudur.  

Açıktır ki, genel prensipler, istisnai durumlar üzerine değil, ge-

nel olan üzerinedir. Proletarya partisinin yasa dışı olduğu koşul-
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larda esas olarak gizlilik prensibini benimsemesi ve yapısını buna 

göre kurması, kısaca Lenin'in bir söyleyişiyle, "bütün diğer şartları 

buna uydurması" aslında bir aksiyomdur. Yaşamanın koşulu gizli-

lik ise, bunu ortadan kaldıracak hiç bir koşulu benimsemek ola-

naklı olmaz. Ne var ki, bu kritik bir noktadır. Gizlilik adına, hare-

ketsizlik ve bürokrasi de savunulabilir, eylemlilik ve demokrasi de. 

Bunun için de Lenin diğer bütün şartlar buna uydurulmalıdır diyor. 

Besbelli ki proletarya partisi olmanın başka şartları da vardır. Bu 

şartların gizlilik şartlarına uydurulması ortadan kaldırılmaları de-

ğil, bu koşullarda işlerlik kazanmalarıdır.  

Gizli bir örgüt değişik biçimsel yapılar içerisinde olabilir. Hep 

bir biçim için esas olan ise bunları oluşturan bireylerin niteliği ve 

bu niteliğin sonucu olarak sürdürdükleri çalışma biçimidir. Bunun 

içindir ki, Lenin Rusya'nın somut koşullarında parti sorununu tar-

tışırken, işe üyelerin niteliğiyle girmektedir. Gene Rusya' da gu-

rubun kendi yapısını parti içerisinde korumaya kalkışma görüşü-

ne karşı yapı açısından merkeziyetçilik sorununu öne koyuyordu.  

Üyelerin niteliği sorunu, özünde çalışma biçimini, örgüt içi işle-

yiş sorunlarını kendi içerisinde taşımaktadır. Lenin Ne Yapmalı? 

'da ilkellikten kurtulabilmek için çalışmanın amatör yöntemlerle 

değil gerçekten egemen sınıflarla sistemli bir mücadele haline 

getirilecek olan profesyonel yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliğini 

vurgular. Yapılan her ciddi işin kuşkusuz ki, profesyonelce yön-

temlerle sürdürülmesi gerekir. Burada yöntemlerin profesyonelce 

olması amatör heyecanının kaybedilmesi anlamına gelmediğini 

belirtmek gerekli. Kastedilen, yapılan işin ilkel bilgiler ve dene-

yimsizlik içerisinde değil, belli bir bilgi ve tecrübe birikiminin so-

nucu oluşmuş ustaca yöntemlerin kullanılarak gerçekleştirilmesi-

dir. Her bir meslek için durum bu olduğu gibi, politika mesleğinde 

de böyledir. Politikanın bir meslek olmadığını söyleyecek olanlar 

ancak hayaller içerisinde yüzenler, ulaşılmak istenilen hedefle 
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günün koşullarını birbirine karıştıranlar olabilirler. Sosyalist mü-

cadelenin amacı elbette ki, yöneten yönetilen ilişkisini ortadan 

kaldırmak, bu anlamda da politikayı ortadan kaldırmaktır. Bu tam 

demokrasinin gerçekleştiği duruma kadar politika herkesin katıla-

bileceği ama birilerinin bu alanda diğerlerine göre usta olmaya 

devam edeceği bir alan olarak kalacaktır. Gerçeklik böyle kavra-

nılmadığı müddetçe, devrimci hareketin ilkellikten ve kendiliğin-

den bir hareket olmaktan kurtulması olanaksızdır.  

Eğer politikanın bir de gizlilik koşulları altında sürdürülmesi zo-

runluluğu göz önünde bulundurulacak olursa, parti üyelerinin nite-

liğinin ne olması gerektiği konusunda genel bir yaklaşımı elde 

etmiş oluruz. Birincisi politik arenanın gerektirdiği bilgi ve tecrübe 

birikimine sahip olmak, ikincisi gizlilik koşullarında çalışmanın 

yöntemlerini bilebilmek. Birincisi egemen sınıflarla sürdürülecek 

olan mücadelenin bilimsel düzeydeki şartı, ikincisi de ayakta kal-

maya devam edebilmenin şartıdır. Bunlardan hangisinin önemli 

olduğu konusunda üretilecek olan herhangi bir soru anlamsızdır. 

Baştan kabul etmek gerekiyor ki, birincisi kan ise i-kincisi de onu 

taşıyacak olan damarlardır. Bu ikisinin ayrılmaz birliği karşısında 

hangisinin önemli olduğunu sormaya kalkışmak sorunun özünü 

unutmak demektir.  

Zaman zaman bu türden bir problemin devrimcilerin karşısına 

dikildiğini görüyoruz. "Parti üyesi olmak için, acaba bilgili mi ol-

mak gerekir, yoksa nasıl gizli çalışılacağını bilmek mi?" Böyle bir 

soruyu soran belli ki sorunun özünü unutarak, kendine ait so-

yutlamalar üzerinden akıl yürütmektedir. Buna göre iki tip vardır. 

Sosyalizm hakkında çok şey bilen, ama devrimci olmayan; sos-

yalizm hakkında çok az şey bilen ama devrimci, olan, dolayısıyla 

mücadelenin her tür sıkıntısını gönül rahatlığıyla üstlenebilecek 

olan. Soyutta böyle tipler yaratıldıktan sonra bunlardan hangisinin 

devrimci mücadele için gerekli olduğu düşünülmektedir. Kuşku-
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suz birincilerden oluşturulacak soyut bir parti, bir aydınlar toplulu-

ğu, bir tartışma kulübü, hayatın değiştirilmesi faaliyetinde yer al-

mayan, sadece hayat üzerine yorumlar yapan "bilgeler" ocağı 

olur. İkincilerden oluşacak yapı da politikada ilkel yöntemlerle, 

amatörlüğün sınırları içerisinde, sadece var olan heyecanı ve 

bağlılık duyguları ile politik arenaya dalıp, bir zaman için egemen 

sınıfın ciddi baş ağrısı olabilecek ama sonuçta, egemen sınıfın 

ustalıklı yöntemleri sayesinde politik arenadan silinecek bir yapı 

oluşturur. Proletaryanın ne bunların birincisine ne de i-kincisine 

gereksinimi vardır. Onun gereksinim duyduğu şey, hem mahrum 

bırakıldığı, bilimsel bilginin üretici ve taşıyıcısı olacak hem de bu 

bilginin sağladığı aydınlıkta yaşamın değiştirilmesi eyleminde bi-

zatihi yer alacak olan istikrarlı bir yapı.  

Yüzbinleri, milyonları kapsayan böyle bir partinin gizlilik ko-

şulları içerisinde çalışabilmesini düşünmek olanaklı değildir. Par-

tinin, onun programını kabul eden yüzbinlerden oluşması, bilim-

sel bilgi üretimi konusunda elbette ki bir engel teşkil etmez; polise 

karşı kevgir gibi olmasına neden olur. Böyle bir parti hiç bir sırrını 

polise karşı gizleyemez. Ancak Lenin'in sorunu partinin yüz binle-

ri kucaklamasına ilişkin değildir. Zira gerçekten yüzbinleri kucak-

lamış bir parti, polise karşı kevgire dönecek olsa da, polis kuvve-

tiyle kolay kolay tahrip edilemeyecek toplumsal bir kuvvet oluştu-

rur. Hele milyonların sözünü edecek olursak, o zaman egemen 

sınıflar için çözüm poliste değil, devlet kuvvetlerinin toptan hare-

kete geçirilmesindedir. Ama bilinen gerçektir ki, hiç bir parti orta-

ya çıktığında yüzbinleri milyonları kapsama şansına sahip değil-

dir. Bu noktalara ulaşabilmek için uzun mücadele yıllarının geç-

mesi gerekmektedir. Hele sürdürülecek olan politikanın ihtilalci 

olması gerektiğinde ısrar ediliyorsa, bu gelişim en zor koşullar al-

tında gerçekleşecek demektir. Bu uzun süreci kendisini egemen 

sınıfa karşı korumayı becerebilen bir yapı atlatabilir. İşte böyle bir 
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partinin üyeleri mutlaka ve mutlaka bu mücadelenin gerekleri ko-

nusunda belli bir ustalığı kazanmış insanlar olmalıdırlar.  

Lenin Ne Yapmalı?'da "Devrimci işçi, görevine tam olarak ha-

zırlanabilmek için, profesyonel bir devrimci olmalıdır. "(s. 164) 

dediği zaman ona karşı yöneltilmiş olan eleştiriler, "devrimci gö-

revleri yalnızca dar bir aydınlar gurubunun üzerine yıkmak" ya da 

"yığınların devrimdeki inisiyatifini hiçe saymak" noktalarında top-

lanıyordu. Bu gün de bu eleştirilerin benzerlerini Lenin' in parti 

anlayışının elitist olduğu şekline bürünmüş olarak görüyoruz. Le-

nin'in gerçekten proletarya partisi için ideal üye olarak gördüğü 

tip, ajitatör, örgütçü, propagandacı, savaşçı, dağıtımcı vb. olarak 

uzmanlaşmış komünistlerdir. Bunların herhangi birindeki uzman-

lığı da kuşkusuz uzmanlık olarak değerlenmekte ve tümünde bir-

den uzmanlaşmış olmayı beklememektedir.  

Profesyonelliğin ne olduğu konusu hem çok tartışılmış hem de 

çok karıştırılmıştır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da süren mü-

cadelenin zorunlu bir sonucu olarak, binlerce genç insan, okulla-

rıyla, evleriyle ilişkilerini kesmişler ve her zaman yapacak bir iş 

bulamasalar dahi devrimci mücadeleyi tek işleri haline getirmiş-

lerdir. Bu durum profesyonel kavramının da karışmasının temelini 

oluşturmuştur. Lenin'in ifadelerinin içerisinde geçen "bütün za-

manını devrimci eyleme adama" bu yoldaşlara uygulandığında 

hepsini profesyonel olarak görmemek mümkün olmamıştır. Ama 

gözden kaçırılan nokta, bu insanların hangi konuda uzmanlaşmış 

olduklarıydı. Bu kitlenin en büyük kısmının uzmanlaşmış olduğu 

hiç bir iş yoktu. Tabancanın tetiğine basmak ve karşı tarafa silahı 

yöneltmek uzmanlık gerektiren bir iş değildir. Elbette ki sa-

vaşçılıkta uzmanlaşma mümkün olan bir iştir. Herkesin bildiği gibi 

bu uzmanlık uzun ve eziyetli çalışmaları zorunlu kılmaktadır. 

Kuşkusuz bu insanlar arasında bu meslekte uzmanlaşanlar oldu. 

Böyle gelişim göstermiş olanları profesyonel olarak nitelemek 
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yanlış olmazdı. Ama çarpışmanın siyasi ve teknik her türlü gere-

ğini bilen kişi ile tuvalette otururken kendi kendini yaralayan kişi-

leri aynı kefede tartmak kadar büyük haksızlık ve yanlış so-

nuçlara yol açacak bir bakış olabilir mi? 

Profesyonel olmanın gereği elbette ki, yapılan işi arada bir de-

ğil, bütün zaman içerisinde yapıyor olmaktır. Ama tanıma bu-

radan başlamak işi tepetaklak etmek oluyor. Bu demektir ki, önce 

kişi profesyonel olarak tayin edilecek, daha sonra da o profes-

yonelliğin gerektirdiklerini öğrenecektir. Bu yoldan gidildiğinde or-

tada profesyonellik değil, bir yığın adı profesyonel olan amatörler 

bulunur. Profesyonellik her şeyden önce o alan için gerekli olan 

bilgilerin elde edilmesi ve bunları hayata geçirecek uzun bir çırak-

lık döneminin yaşanmasıyla olanaklı olur.  

"Bizim kendisini gösteren her işçiye profesyonel ajitatör, ör-

gütçü, propagandacı, literatür dağıtıcısı vb. vb. olabilmesi için 

yardım etmenin görevimiz olduğunu bilmediğimiz için bu böyle 

olmaktadır... Ama siyasi olarak özgür olan bir ülkede geniş öl-

çüde ve otomatik olarak meydana gelen bir şeyi, Rusya'da biz bi-

linçli olarak ve sistemli bir biçimde örgütlerimizden yararlanarak 

yapmalıyız. Azıcık yeteneği olan ve bir şeyler 'vaat' eden bir ajita-

tör işçinin günde on bir buçuk saat fabrikada çalışmasına izin ve-

rilmemelidir. Zamanında bütün vaktini siyasi eyleme ayıra-bilmesi 

için; eğer tecrübesini artıracaksa, görüş ufuklarını genişletecekse 

ve çarın jandarmasına karşı mücadelede hiç değilse birkaç yıl 

dayanabilecekse çalıştığı yeri değiştirebilmesi için, onun geçimi, 

partimiz tarafından sağlanmalıdır." (Ne Yapmalı? s. 165) "Bir şey-

ler vaat eden" derken Lenin'in neyi kastettiğini doğru anlamak ge-

rekiyor. Eğer göze kestirilen herkesin bir şeyler vaat ettiği zanne-

dilirse, örgütün baktığı bir yığın görevli olur ama doğru dürüst tek 

bir ajitatör olmaz. İkinci olarak da profesyonelliğin gereğinin her 

zaman örgüt tarafından bakılmak olmadığını kavramak gerekir. 
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Gerçekten kendi fabrikasında ajitatör olarak öne çıkmış bir ko-

münist işçi kendi ufkunu genişletebilmek ve devrimci mücadeleyi 

başka fabrikalarda da sürdürmek üzere gerekli olduğunda örgüt 

tarafından geçimi üstlenilmelidir. Böyle ajitatörlerden en ünlüle-

rinden biri Kalinin'dir. Ama Kalinin'in ömrü neredeyse fabrikalarda 

çalışarak geçmiştir. Zira bir meslek için mesleki bilgiler ne kadar 

önemliyse, bu mesleğin icra edileceği alan da en az o kadar 

önemlidir. Bir ajitatör işçinin doğal ajitasyon alanı fabrikadır. Bu 

alandan bütünüyle kopmuş bir işçinin bu meslekte gelişmesini 

beklemek hayal olur. Fabrikaya dışarıdan yaklaşacak olan bir ki-

şinin ajitasyon kabiliyeti kendiliğinden ortadan kalkar veya en dar 

sınırlarına indirilmiş olur. Lenin'in burada anlattığı böyle "umut ve-

rici" işçiler bulunduğunda, parti örgütlerinin bunlarla özel olarak 

ilgilenmesi ve yaptıkları işin daha ustaca gerçekleştirilebileceği 

koşulların o işçi için yaratılmasıdır. Böyle ustalaşmış bir işçinin 

başka alanlarda faaliyet gösterebilmesi için zaman zaman işini 

terk etmesi gerekliliği de aşikardır. Bu şartı da ona elbette ki parti 

hazırlamalıdır.  

Kendi fabrikasından çıkıp tüm ülke çapındaki, parti faaliyeti 

içerisinde yer alabilecek niteliklere ulaşmış olan kişi, işini bilen 

yani profesyonel bir kişidir. Profesyonelliği kişinin kazandığı po-

zisyonda değil onun kendi niteliklerinde aramak gerekir. Hangi 

alan söz konusuysa, o alandaki yeteneği, bilgisi ve tecrübesiyle 

insan ancak profesyonel olarak nitelendirilebilir ve kuşkusuz böy-

le bir kişinin işinde en üst verimi ortaya koymasının yolu da ki-

şinin münhasıran bu işle uğraşıyor olmasına bağlıdır. Ancak bu 

noktada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, hiç kimsenin uz-

manlaştığı tek bir alanla sınırlı kalmasına olanak tanımamaktır. 

Sınıf mücadelesinin her bir boyutu hakkında bilgi ve tecrübeye 

sahip olmayan bir uzmanın iyi bir uzman olmasını sınıf mücade-

lesi içerisinde beklememek gerekir. Usta bir ajitatör olmak de-

mek, aynı zaman da Marksizm konusunda net bilgilere sahip ol-
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mak, polise karşı mücadelenin gereklerini bilmek, günlük, eko-

nomik ve sosyal gelişmenin detayları hakkında açık fikirlere sahip 

olmak demektir. Bunlardan yoksun bir ajitatörlük, çoğunlukla laf 

kalabalıklığı ve giderek demagojiye dayanmak zorunda olür. Bel-

ki böyle bir kişi cin fikirli bir "çarıklı erkan-ı harb" olarak yığınları 

coşturabilir, karşısındakileri susturmayı becerebilir ama komünist 

bir politikanın doğrulukla hayata geçirilmesini beceremez. Bu ne-

denledir ki, her komünist eğer, bir ajitatörse, bu uzmanlığını baş-

ka uzmanlıklarla propagandistlikle, örgütçülükle vb. tamamlamak 

zorundadır.  

Örgüt faaliyetinin sürdüğü her birimde bir ajitatör, propa-

gandacı vb. vb. olarak çalışabilecek duruma gelmiş kişileri pro-

fesyoneller olarak nitelemek doğru olur. Ancak sınıf mücadelesi-

ne öncülük edecek olan bir örgüt sadece bu unsurlardan oluşmaz 

ve oluşamaz da. Böyle insanların içinden çıkıp gelecekleri bir 

zeminin var olmadığı, bir durumda böylesi beş-on insan belki bu-

lunabilir. Ama sınıf mücadelesinin, onun içerisinde yer aldığını 

düşünen bir örgütün beş on insanın işi olmadığını bilmesi gerekir. 

Bu insanların esas olarak içinden çıkıp gelecekleri alan işçi sını-

fıdır ve proletarya partisi kendisini bu alana derin köklerle bağ-

ladığı takdirde "yetiştirilecek" insanlarla da karşılaşabilme şansını 

elde eder. Bu karşılaşmanın tesadüflerden kurtulması ve organik 

bir olay haline gelmesi, partinin etrafında yığınla işçi örgütü oluş-

turmaktan ayrı olarak bünyenin içerisinde bunlara yer verilmesi-

dir. Eğer örgüt yalnızca işçi sınıfı kitlesinin doğal alanından ayrı 

bir yerde örgütlenmiş olan profesyonellerden oluşacak olsa yığın-

la organik değil dolaylı bir bağlanma ortaya çıkar. Bunu aşmanın 

tek yolu bizzat yığının bünyesinde parti örgütlerinin yer alıyor ol-

masıdır. Böyle örgütlenmeler yaratılabildiği takdirdedir ki, hem 

profesyonellerin ortaya çıkacakları alan şekillenmiş olur hem de 

profesyoneller yığınla organik ilişki içerisinde kalmaya devam 

ederler. Bunlar proletarya partisinin (işçi sınıfıyla sınırlı kalıyoruz) 
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işçi sınıfının sınıf olarak ortaya çıktığı alan olan fabrikalarda oluş-

turduğu örgütlerdir. Bu örgütler sayesindedir ki, işçi sınıfı kitlesiy-

le doğrudan bağlanma gerçekleşir ve gerçek onun en ileri unsur-

ları devrimci örgütün bünyesine kazanabilirler. Sınıfın en ileri un-

surları hiçbir zaman kendiliklerinden profesyonel değildirler ama 

buna rağmen günlük mücadelelerinde içinde bulundukları kitleye 

önderlik edecek ölçüde gelişkinlik taşıyan ve gizlilik koşullarında 

nasıl çalışılabileceğini öğrenebilecek kişilerdir. Öncülük görevi 

onları egemen sınıfın çeşitli oyunları ve polisin devrimcilere karşı 

kullandığı yöntemler konusunda çoktan uyarmıştır; zaten bu uya-

nıklığa sahip oldukları içindir ki öncülük görevi onlara düşmüştür.  

Lenin'in mücadelenin ilkellikten kurtarılması ve profesyonelce 

temeller üzerinde inşa edilmesi gerekliliğini 'Ne Yapmalı'da vur-

gularken sanki, profesyonellerin örgütlerinin dışında başka bir 

yapıya yer vermiyormuş gibi görünür. Böyle değil elbet. Daha 

orada, genişletmeden, başka türden örgütlere gerek olduğunu 

açıklıkla ortaya koymaktadır. Ancak sorunun ana noktası ilkellik-

ten nasıl çıkılacağıdır. O günün Rusya'sında, fabrikalarda işçi ör-

gütleri zaten bir vakıadır. Bunların yetersizliği, değişik türden ör-

gütlerin birbirine karışması sonucu hareketin içerisinde bulundu-

ğu ilkellikten çıkış ana sorun olmaktadır. Bunun için de onun öne 

getirdiği sorun sürekliliğin korunabilmesi için profesyonel yön-

temlerin geliştirilmesidir.  

Lenin partiyi hiç bir zaman profesyonellerle sınırlı görmediğini 

"Bir Adım İleri, İki Adım Geri"de açık olarak ortaya koyuyor: 

"...Parti, işçi birliklerine kendi anlayışını aşılamaya ve onları 

kendi etkisi altına almaya çalışmalıdır, çalışacaktır; ama böyle 

yapabilmek için, bu işçi birliklerindeki sosyal demokrat öğelerle 

(Sosyal Demokrat Parti'ye mensup olanlarla) sınıf bilincine tam 

ulaşmamış, siyasal yönden etkin olmayan kişileri, yoldaş Aksel-
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rod'un bize yaptırmak istediği gibi birbirine karıştırmak değil, birbi-

rinden ayırmak gerekir.  

"...En gizli işlevlerin bir devrimciler örgütünde merkezileşmesi, 

geniş yığınlara yönelik ve bu yüzden de olabildiğince gevşek ve 

gizlilikten uzak bulunan işçi birlikleri gibi, işçilerin kendi kendilerini 

eğitme çevreleri ve illegal yazını okuma çevreleri gibi, sosyalist 

ve demokratik çevreler, nüfusun bütün öteki kesimleri arasında 

sosyalist ve demokratik çevreler, vb., vb. gibi büyük sayıdaki öte-

ki örgütlerin eylem alanını genişletecek ve niteliğini zenginleştire-

cektir. Böyle çevreleri, sendikaları ve örgütleri her yerde kurmak 

gerekir; Bunlar olabildiğince çok sayıda olmalı ve yerine getirdik-

leri işlevler olabildiğince çeşitli olmalıdır; ama bunları devrimciler 

örgütüyle birbirine karıştırmak, aralarındaki sınır çizgisini silmek, 

saçma ve zararlı olur." (s. 96) Bu alıntı, devrimciler örgütünün, iş-

çilerin yaygın örgütleri tarafından sarmalanıp örtülmesini bana 

yoldaş Martov'un anımsatmasının ne kadar yersiz olduğunu gös-

teriyor. Ben bunu Ne Yapmalı'da zaten göstermiş ve Bir Yoldaşa 

Mektup'da da daha somut biçimde geliştirmişimdir. Fabrika grup-

ları, diye yazmıştım orada, 'bizim için özellikle önem taşır: hare-

ketin esas gücü, büyük fabrikalardaki işçi örgütlerindedir. Çünkü 

büyük fabrikalar (ve büyük tesisler) işçi sınıfının yalnızca sayı ba-

kımından büyük kesimini değil, etki, gelişme ve savaşım kapasi-

tesi bakımından da büyük kısmını içerirler. Her fabrika bizim ka-

lemiz olmalıdır... Fabrika alt komitesi, bütün fabrikayı, işçilerin 

olabildiği ölçüde geniş kesimini, her türden değişik gruplar (ya da 

temsilciler) ağıyla kucaklamaya çalışmalıdır. Bütün gruplar, toplu-

luklar, alt komiteler vb., bir yönetim kurulunun ya da kurulun yan 

kuruluşlarının statüsüne sahip olmalıdırlar. Bunlardan bazıları 

Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katılma isteğini açıkça öne 

sürecekler ve yönetim kurulu tarafından onaylanırsa, partiye ka-

tılacaklardır. Böylece (ya yönetim kurulunun buyrultuları çerçe-

vesinde ya da onunla anlaşmaya vararak) belirli ödevler yükle-



274                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

necekler, parti organlarının buyruğuna uymayı kabul edecekler, 

bütün parti üyelerinin sahip olduğu aynı haklara sahip olacaklar 

ve kurul üyeliği için aday olabileceklerdir vb. Bazıları RSDIP'ne 

katılmayacaklar, parti üyelerince kurulan grupların ya da şu veya 

bu parti gurubuyla ilişkisi olan toplulukların statüsüne sahip ola-

caklardır, vb. . '(s. 17-18) İtalik ifadeler, benim birinci metnimdeki 

düşünceyi, Bir Yoldaşa Mektup'da zaten açıkça ifade ettiğimi 

gösteriyor. Partiye girme koşulları orada açıkça belirtilmiştir: 1-) 

Belli bir örgütlenme derecesi; 2-) Bir parti yönetim kurulunun 

onayı" (s. 82, 83,84.)”  

Bu uzun alıntıyı aktardık ki, sık sık alıntılara başvurarak Le-

nin'in parti konusunda istikrarla aynı şeyleri savunmuş olduğunu 

ispatlamakla uğraşmayalım diye. Yukarıda, daha önceki eserle-

rinden alıntı yaparak belli bir örgütlenme fikrini nasıl geliştirmiş 

olduğunu açıkça ortaya koyuyor, Lenin. Ne Yapmalı?'da da Bir 

Yoldaşa Mektup'ta da, Bir Adım İleri...'de de aynı şeyleri söy-

lüyor:  

"Genel olarak örgütlenme derecesine ve özel olarak da örgü-

tün gizliliğine ilişkin olarak ana çizgileriyle şu kategoriler düşü-

nülebilir: 1-) devrimcilerin örgütleri; 2-) olabildiği ölçüde yaygın ve 

çeşitli işçi örgütleri(belli koşullarda, öteki sınıfların belli öğelerini 

de kapsamına alacağını düşünerek, kendimi işçi sınıfıyla sınırlı-

yorum).  

Partiyi bu iki kategori meydana getirir. (abç) Ayrıca, 3-) partiyle 

ilişiği olan işçi örgütleri; 4-) Partiyle ilişiği olmayan ama fiilen onun 

denetim ve yönetiminde bulunan işçi örgütleri; 5-) işçi sınıfının, 

sınıf savaşımının büyük ölçüde kendini gösterdiği olaylarda, belli 

bir oranca sosyal demokrat partinin kısmen yönetimi altına giren 

örgütlenmemiş öğeleri" (Bir Adım İleri, ...s.85) Lenin'in yukarıda 

aktardığımız pasajlarını dikkatle okumamış olanlar zaman zaman 

örgütün yapısı ve ü-yelerinin niteliği konusunda karışıklıklara ne-
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den olmuşlardır. Lenin'in 1. ve 2. maddelerde belirttiği öğeler par-

tiyi oluşturan ve üyelerin içerisinde yer almak zorunda olduğu ya-

pılardır. Devrimcilerin örgütleri dediği, esas olarak profesyonel 

devrimcilerden oluşan yönetici komiteler ve onların gerekli uz-

manlık organlarıdır. Merkez Komitesi ve yerel komiteler bu türden 

örgütlerdir; bunların gerekli uzmanlık organları hakeza. İkinci 

maddede belirttiği örgütler ise esas olarak sınıfın, sınıf içerisinde 

oluşturulan fabrika komiteleri ve bunların yan kuruluşlarıdır. Bu 

yan kuruluşlardan bazıları parti örgütüne dahil edilir, bazılarıysa 

üçüncü maddede belirtilen "partiyle ilişiği olan işçi örgütleri" sta-

tüsünde olurlar. Yani bu guruplar parti üyelerinden oluşmaz ama 

partiye bağlı olarak çalışırlar. Bunlar geniş kitle örgütleri değil, 

parti organları etrafında toplanmış küçük sempatizan guruplarıdır. 

Ve partiye doğrudan bu guruplar aracılığıyla bağlıdırlar. Dördün-

cü gurupta yer alan örgütler partiye doğrudan bağlı olmayıp par-

tiyle işbirliğini kabullenmiş, Lenin'in lose dediği cinsten daha ge-

niş ve gevşek ilişkilere sahip örgütlerdir. Bunlar kültür kulüplerin-

den, sendikalara, kadın ve gençlik örgütlerine kadar değişiklik 

gösterebilirler ve her türden örgütlenmenin yasak olduğu koşul-

larda alacağı biçimlerle, nispi örgütlenme özgürlüğünün olduğu 

koşullarda alacakları biçimler birbirinden değişik olur. Örneğin 

gizlilik koşullarında polise açık vermemek açısından bu tür örgüt-

lerin hiç bir tüzüğünün olmamasını sağlık veriyor Lenin. Ancak ilk 

üç kategoride yer alanlar her koşulda belli bir sisteme göre örgüt-

lenmeli ve sempatizan örgütleri de dahil olmak üzere yakın di-

siplin ve çalışma tarzı anlayışına sahip olmalıdırlar. Bu sayededir 

ki, sempatizan örgütler de yetkinleşip gerçek parti örgütü haline 

gelebilirler.  

Yukarıda anlatılanlar parti örgütünün işçi sınıfıyla sınırlanmış 

olarak bir çerçevesini çizmektedir. Lenin'in proletarya partisinin 

gücü yettiği oranda diğer sınıflar arasında da faaliyet sürdürmesi 

gerektiğini söylediği bilinir. Yukarıda, ikinci madde de "belli koşul-
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lar altında, diğer sınıfların belli unsurlarının buraya dahil edilece-

ğinin aşikar olduğunu kabul ederek kendimi işçi sınıfıyla sınırlıyo-

rum" (kitabın İngilizce baskısında bizim alıntı yaptığımız kitaptan 

biraz daha farklı olarak böyle ifade ediliyor) derken, söz konusu 

çalışmanın ortaya çıkardığı unsurların nasıl örgütleneceğine de 

açıklık getirilmiş olmaktadır.  

Lenin'in Ne Yapmalı'da sürekli olarak "dar bir devrimciler örgü-

tü yaratmalıyız" derken neyi kasdetmekte olduğu bu açıklamalar 

karşısında açıklığa kavuşmuş olmalı. Lenin örgüt kavramını geniş 

ve dar anlamları içerisinde kullanmaktadır.  

Devrimciler örgütü, parti yapısı içerisinde ayrı bir yapı değil 

partiyi oluşturan iki temel tipten biridir. Ve esas olarak, proletarya 

partisi içerisinde yer alan profesyonel devrimcileri kasdetmektedir 

(Burada "devrimci" kavramının yanlış kullanımlarına dikkat çek-

mek gerekir. Kastedilen tam tamına "komünist" sözcüğüdür.). 

İkinci kategoride sözü edilen örgütlerin ise her fabrikaya, işye-

rine yayılmasını söyleyen Lenin'in, partinin darlığından kastı, "her 

grevcinin parti üyesi ilan edildiği" durumda ortaya çıkacak olan 

partinin genişliği karşısındaki darlıktır. Böyle bir parti, grevlerin 

genişlediği bir durumda neredeyse sınıfın tümünü kapsar duruma 

gelir. Tabi bu gerçekleşmeyecek hayali bir yapıdır. Hayalidir, 

çünkü parti açısından hiç bir fonksiyon sürdürmeyen kişiler parti-

nin mensubu olarak tasarlanmaktadır.  

Lenin'e göre ise partinin kapsayabileceği unsurların belli bir 

sınırı mevcuttur. Bunlardan birincisi herkesin "programı benim-

semesi"dir. Bunu kuşkusuz menşevikler de öngörmektedirler. 

Ama Lenin, "...Eğer bilinçli bir sözcü olacaksa parti, bilinçlenme-

de kesin bir düzeyi sağlama bağlayacak ve bu düzeyi sistemli bir 

biçimde yükseltecek örgütlenme ilişkilerini ortaya koyabilmelidir. 

'Eğer Martov'un yolundan yürüyeceksek" diyordu Pavloviç Yol-

daş, 'her şeyden önce, programı benimsemeyi öngören maddeyi 
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çıkarmamız gerekir; çünkü bir programın benimsenmesinden ön-

ce, iyice öğrenilmesi ve anlaşılması gerekir... Programın benim-

senmesi, oldukça yüksek bir siyasal bilinç düzeyini ön gerek sa-

yar. ' Biz sosyal demokrasiye gösterilen desteğin, onun yönettiği 

savaşıma katılmanın, herhangi bir koşulla (öğrenmek, anlamak, 

vb.. gibi) yapay biçimde sınırlandırılmasına asla izin vermeyece-

ğiz; çünkü hem bilinci hem örgütlenme güdüsünü ilerleten şey, bu 

katılmanın kendisidir; ama bir parti içinde, sistemli bir çalışmayı 

yürütmek için biraraya geldiğimize göre, bu çalışmanın sistemli 

olmasını sağlamalıyız". (Bir Adım İleri, ... s.95) diyerek parti prog-

ram ve tüzüğünü benimsediğini ilan eden kişinin üye olabilmesi 

için başka bir şartın aranması gerektiğini menşeviklere karşı or-

taya getiriyor. "Parti üyesi olmak için örgütsel ilişkileri kabul ediş 

yalnızca platonik bir biçimde olmamalıdır". "Parti kesin bir düzeyi 

sağlama bağlamak" için platonikliğin ötesinde fiilen gerçekleşmiş 

olanı görüp onaylamalıdır. Bunun için de Lenin partiye giriş için 

"1-) Belli bir örgütlenme derecesi; 2-) Bir parti yönetim kurulunun 

onayı"nı şart koşmaktadır. Belli bir örgütlenme derecesinden ka-

sıt komünist parti içerisine dahil olmadan önce başka bir yapı içe-

risinde, bu partide çalışabilecek ölçüde yetkinlik kazanmış olmak 

demektir. Proletarya partisi üyelerini sokaktan toplam az. Üyeliği-

ne gidecek yol onun çevresindeki örgütlerden geçer. (Doğal bir 

süreçte. Birleşmeler, katılımlar ayrı bir olay olarak görülmeli). Bu 

örgütler içerisinde yer alan komünistler sosyalist çalışma metotla-

rını belli bir düzeyde gerçekleştirebiliyorlarsa partinin düzeyini ko-

ruyabilmesi açısından güvence sağlıyorlar demektir. O zaman 

parti etrafında değişik türden örgütlerde kümelenmiş çok sayıda 

insan ya tek tek, ya da guruplar halinde partiye üye olarak kabul 

edilirler. Böyle gurup ve kişilerin katılımıyla parti tabanı, profes-

yonellere göre son derece geniş bir yapıya ulaşır. Ama bu insan-

larda aranacak ortak özellik sınıfın öncü unsurları olmalarıdır. Za-

ten sınıfın sıradan unsurlarının böylesine bir örgütlenme ve bilinç 
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düzeyine ulaşabilmeleri olanaklı değildir. Eğer böyle bir durum 

olabilecek olsaydı, burjuva düzeninin yıkılması günlük iş olurdu.  

Sınıfın öncü unsurlarının parti saflarına katılmasıyla parti, dev-

rimciler örgütüne göre geniş, ama sınıfın kitlesine göre gene de 

dar bir örgüt olarak kalır. 1905 yılında Petrograd örgütünün üye 

sayısı 6000'i bulmuştur. Ama bu sayı Petrograd proletaryası kar-

şısında gene küçük bir azınlığı oluşturmaktadır. Kuşkusuz bu 

6000 kişinin hepsinin birden profesyonel olduğunu ve yarısının 

da örgüt tarafından finanse edildiklerini düşünemeyiz! 

Partinin profesyonel yapısı ne kadar pekişik olursa, örgüt fa-

aliyeti de o ölçüde sistemliliğe ve sürekliliğe kavuşur. Sistemlilik 

ve süreklilik devrimci mücadelenin can damarıdır. Egemen sınıf-

lar bunu engelleyebildikleri ölçüde varlıklarını da güvence altına 

almış olurlar. Her şeyin sil baştan olması tecrübe birikimini engel-

leyecek ve dolayısıyla yaşanıp geçilmiş olan ilkellikler her nesil 

için yaşanması zorunlu uğraklar haline gelecektir. Türkiye dev-

rimci hareketinde böyle bir sistemlilik ve sürekliliğe kavuşulama-

mış olması her devirde neredeyse aynı sorunların yeni baştan 

gündeme gelmesine, aynı acemiliklerin yeniden yapılmasına ve 

sonuçta zamanın ve enerjinin boşa harcanmasına neden olmak-

tadır.  

Bugün devrimci bir partinin yaratılması için geçmiş tarihlere 

göre insan malzemesi ve tecrübe birikimi açısından en uygun 

denilebilecek şartları yaşamaktayız. Her defasında egemen sınıf-

lar tarafından vurulup dağıtılmış olsa da, sosyalist hareket ö-

nemli bir tecrübe birikimini ve insan malzemesini gerçekleştirmiş-

tir. Bu gün yerine getirilmesi gereken görev bir yandan bu hare-

ketin ortaya çıkarmış olduğu profesyonel nitelikleri belirli ölçüler-

de gelişmiş devrimcileri tek bir örgüt çatısı altında birleştirmeye 

uğraşırken, diğer yandan da işçi sınıfının Öncü unsurlarının örgüt 

saflarına kazanılması mücadelesini sürdürmektir. Şurası aşikar 
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ki, bunca devrimci insan malzemesi örgütümüzün dışında yer 

alırken bunlara gözlerimizi kapayıp, hepsini biz yeni baştan yara-

tacağız, yetiştireceğiz diyemeyiz. Bu var olan malzemeyi değer-

lendirememek, zamanı boşa harcamak anlamına gelir. Bu görü-

şün işçi sınıfının öncülerini saflarımıza kazanmak amacıyla çatı-

şan bir yanı yoktur. Tam tersine bizzat onu öngören bir görüştür. 

Kazanılmasından söz ettiklerimiz kendisini işçi sınıfı mü-

cadelesinde ortaya koymuş, bugüne değin şu ya da bu çizgiyle 

yürüme durumunda olmuş insanlardır.  

Her yenilgi dönemi insanların zihinlerinde derin etkiler yaratır. 

Kimilerinin hatalı çizgilerinde daha da derinleşip, iflah etmez nok-

talara savrulmasına neden olurken, kimilerinin de hatalarından 

dersler çıkarıp, devrimci çizgiye yönelmelerine yardımcı olur. Ha-

reketimizin 1970 sonrası ortaya çıkışı tam böyle bir karakter arz 

eder. Hatalarından dersler çıkarma kabiliyetini yalnızca kendimi-

ze mahsus bir özellik olarak görme hakkımız yoktur. Böyle bir 

bakış açısına saplananlar, başkalarının çıkarmış olduğu doğru ya 

da doğruya yakın dersleri görmemek için ısrar ederler ve sekter 

bir çizginin gelişmesine neden olurlar. Bu bakıştan dikkatle uzak 

durmalı ve her bir hareketi, gurubu, çevreyi dikkatle izlemek ve 

olumlu gelişmelerin görüldüğü durumda, ilkelerimiz üzerinde an-

laşma olanağı varsa sekterliğe düşmeden verilebilecek her tavizi 

verip komünist işçi partisinin kuruluşunu kolaylaştırın alıyız.  

Bu, oturup, birleşecek birilerini bekleme anlamına gelmez. 

Kendi örgüt varlığımızı bütün gücümüzle geliştirmeye ve komü-

nist işçi partisine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda 

atabileceğimiz adımlar aslında dışımızdakilerle de ilişkilerimizi 

daha sağlam bir biçimde geliştirmemizi sağlayacaktır. Ancak ye-

nilgiden yavaş yavaş çıkılmaya başlanılan şu noktada birlik soru-

nunun özel bir yeri vardır. Hayat gelişip farklı çizgiler yerlerine 

oturduktan sonra artık birlik sorunundan aynı biçimde bahsetmek 



280                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

olanaklı olmayacaktır. Bu günkü bir araya gelme, proletarya par-

tisinin yaratılması şiarlarının yerini, bir yığın "proletarya partisi" 

arasındaki ilişkiler alacaktır. Gerçekten farklı, oturmuş çizgiler 

arasında ise birlik değil ancak ittifak sorunu söz konusu olabilir.  

TKKKÖ Merkez Yayın Organı. KURTULUŞ. Sayı 63.  
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SUNUŞ 

 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü'nün oluşumu 

1971 devrimci mücadelesinden geriye kalan THKP-C kadroları 

arasındaki ayrılığa dayanır. THKP-C kadroları arasındaki ayrılık 

daha sonra esas olarak Kurtuluş ve Dev-Yol hareketlerinin şekil-

lenmesiyle bir başka sürece girmiştir. 

Adını 1976 Haziranında yayınlanmaya başlayan KURTULUŞ 

Sosyalist Dergi'den alan Kurtuluş Hareketi, kendini "partileşme 

sürecindeki bir siyasal hareket" olarak tanımlamış ve proletarya-

nın devrimci partisinin yaratılmasını ve yine bu görevle bağlantılı 

olarak devrimcilerin birliğini başlıca görevleri arasında saymıştır. 
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1974-80 döneminin siyasal mücadelesi içerisinde sol içinde 

başlıca devrimci hareketlerden birini oluşturan Kurtuluş, gizli bir 

profesyonel devrimci örgütlenme etrafında oluşturulan açık bir 

devrimci kitle hareketi olarak mücadelede yerini almıştır. Aylık 

yayınlanan KURTULUŞ Sosyalist Dergi'nin yanı sıra haftalık 

KURTULUŞ Gazetesi ve daha sonra ÖNCÜ ve EKİM dergileriyle 

teorik siyasal görüşlerini ifade etmiş ve siyasal ajitasyon-

propaganda ve örgütlenme faaliyeti yürütmüştür. Başlangıçta ha-

reketi oluşturan kadroların aralarındaki basit bir işbölümüne da-

yalı bir örgütlenmesi olan Kurtuluş, yayınlarında ortaya koyduğu 

örgütlenme anlayışı ve modeline uygun bir örgütsel yapı geliştir-

meye çalışmıştır. Geçici Merkez Komite, İl Komiteleri ve bu komi-

telere bağlı uzmanlık grupları şeklinde bir örgütlenme modeli iz-

leyen Kurtuluş, bu komite ve gruplarla doğrudan ya da dolaylı 

ilişkili ve onların yönetiminde her düzeyde bir örgütlenme ağına 

sahip bir hareket niteliği kazanmıştır. 

1978 yılına kadar kendini resmen bir örgüt olarak tanımlama-

makla birlikte, hareket içinde yer alanların ortak rıza ve kabulüne 

dayalı geçici ve doğal bir önderlikle faaliyet yürüten Kurtuluş, söz 

konusu tarihte bu geçici merkez ve o zamana kadar oluşturulan 

bazı il komiteleri ve uzmanlık gruplarında yer alan ve sadece pro-

fesyonel devrimci tanımlamasına uygun üyelerden oluşan bir çe-

kirdek örgütlenme oluşturmuştur. 

1. Konferansını siyasal faaliyetin nasıl yürütüleceğine ilişkin, 

içinde çıkan bir tartışmayı açıklığa kavuşturmak üzere 1979 ya-

zında yapmış ve bu tartışmanın tezlerinden biri olan "yalnız ve 

bütün gücümüzle işçi sınıfı arasında çalışmalıyız" görüşünü red-

dederek, "ağırlıklı olarak işçi sınıfı arasında olmak üzere toplu-

mun bütün katları arasında çalışma" biçiminde ifade edilebilecek 

tutumunu sürdürme kararı almıştır. 
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12 Eylül askeri darbesinden sonra ne olduğu ve nasıl anlaşıl-

dığı örgüt üyeleri arasında da tartışmalara konu olan "geri çekil-

me" kararı alan Kurtuluş Örgütü, bu dönemde yurt içinde önce 

EKİM sonra KURTULUŞ adlarıyla yayınlanan ve sınırlı basım ve 

dağıtımı yapılabilen Kurtuluş Örgütü Merkez Yayın Organını, 

yurtdışında ise Sosyalist İşçi dergisini çıkarmıştır. 

Tutuklanma ve bir kısım merkez üyelerinin yurtdışına çıkması 

nedeniyle Geçici Merkez Komitesi yeni atanan üyelerle ge-

nişlerken, yurtiçinde bulunan ve politbüro adıyla yürütme organı 

olarak görev yapan üyeler, yeni bir tüzük hazırlayarak sadece 

profesyonel devrimcilerle sınırlı örgüt üyeliği tanımını değiştirmiş-

ler ve profesyonel devrimci artı üyelerden oluşan klasik parti üye-

liği tanımını getirmişlerdir. Ancak örgütsel ve politik olarak daha 

sonra "sekterizm" olarak nitelenecek bir tutum izleyen politbüro-

nun uygulamaları var olan kimi sorunlara yenilerini ekleyerek ör-

güt içinde ciddi çatışmalara yol açmıştır.  

1983 yılında tutuklanmamış olan tüm merkez üyelerinin katılı-

mıyla yurtdışında yapılan Tam Üyeli Geçici Merkez Komitesi Top-

lantısında sorunlar birkaç ayla ifade edilen bir zaman dilimi içinde 

tartışılmış; örgütün adı "Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Ör-

gütü" olarak değiştirilmiş, bir tüzük hazırlanmış, Politbüronun al-

mış olduğu karar ve atmış olduğu adımların birçoğu iptal edilerek 

bir tartışma kampanyası açılmış ve kampanyanın bir konferansla 

sonuçlanması kararlaştırılmıştır. Bu arada örgütten "atıldığı" veya 

"ayrıldığı" iddia edilen tüm üyelere çağrıda bulunularak, tartışma 

ve konferans sürecine katılmaları istenmiştir.  

Ancak kendilerini "GK-Geçici Komite" olarak adlandıran bir 

grup üye Kurtuluş'un ikiye ayrılmış olduğunu, ancak TKKKÖ ve 

GK'nın birleşiminin Kurtuluş olarak adlandırılabileceğini, bir birlik 

konferansı düzenlenmesi gerektiğini ve bu şartla çağrıya uyabile-

ceklerini belirtmişler; bunun üzerine TKKKÖ MK Ekim 1983'de 
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TKKKÖ'nün Kurtuluş platformunu temsil eden tek meşru örgüt-

lenme olduğunu ve bunu kabul etmeyenlerle ilişkilerini kestiğini 

açıklamıştır (GK daha sonra "Sosyalist İşçi" adıyla ayrı bir örgüt 

olarak varlığını sürdürmüştür).  

Bu karar daha sonra 2. Konferansça onaylanmıştır. 1984 Şu-

bat'ında yapılan 2. Konferansla Tam üyeli MK Toplantısında ha-

zırlanan tüzük onaylanmış (Bkz: Ekler 1), tartışma kampanyası 

sırasında bizzat uygulayıcılarınca da özeleştirisi yapılan sekte-

rizm mahkûm edilmiştir. Konferans kararları örgüt içinde teorik ve 

politik yeni bir atılımın da temelini oluşturmuştur. Konferansla alı-

nan karar gereğince Konferans sonrasında tüm üyelerin doğru-

dan oyuyla Merkez Komitesi seçilmiştir. Konferans kararlarına 

dayanılarak hazırlanan 1984 MK Çalışma Programı TKKKÖ'nün 

daha sonra ve bugün de yürümeye çalıştığı yolun niteliği hakkın-

da bilgi verici niteliktedir (Bkz: Ekler 2).  

2. Konferans ve daha sonra da 1.Kongre tarafından kabul edi-

len "Kadın Sorunu ve Erkeklerin Kurtuluşu" yazısındaki görüşler 

TKKKÖ'nün kadın sorunu konusundaki açılımlarının temelini 

oluşturmaktadır. Son olarak 5. Konferansça bir kez daha teyid 

edilen bu yazıyı da Ekler bölümüne aldık. 

1985'de merkez komitesi dahil birçok üyenin tutuklanmasıyla 

sonuçlanan bir darbe yiyen TKKKÖ, Ocak 1986'da 1. Kongresini 

toplamış, 2. Konferans kararları ve 1984 Nisan MK Çalışma 

Programının örgütün ortak zemini olduğunu saptamış ve mevcut 

duruma ilişkin kararlar alarak MK seçmiştir. 

Eylül/Ekim 1986'da 3. ve 1988 ortalarında da 4. Konferansın! 

toplayan TKKKÖ, daha sonraki dönemde birçoğu açık alanda yü-

rütülen uzun bir tartışma süreci yaşamıştır. 1991 Kasımında top-

lanan TKKKÖ 5. Konferansıyla bir anlamda noktalanan bu tar-
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tışmalar kuşkusuz sadece örgütün kendisini değil tüm sosyalist 

hareketi yakından ilgilendirmektedir. 

TKKKÖ'nün 5. Konferansının karar ve belgelerinin yanı sıra 

ekler bölümünde bazı temel belgelerini de yayınlarken, amacı-

mız, sadece sosyalist hareketin önemli öğelerinden birini tanıt-

mak değil, aynı zamanda, hala sosyalist ve devrimci ideallerini 

gerçekleştirmek arzusunda olanlarla birlikte yapabileceklerimizi 

açıklığa kavuşturacak bir tartışma ve diyalog sürecinin kapısını 

aralamaktır. 

 
AÇIKLAMA 

 

TKKKÖ 5. Konferansının yaptığı değerlendirmelerin bir sonu-

cu olarak, sunulan değişik tezler arasından benimsemiş ol-

duğumuz tezler aşağıda yoldaşların bilgisine sunulmaktadır.  

Tezleri benimsenen yoldaşların Merkez Komitesine örgüt üye-

lerinin çoğunluğunca seçilmesi durumunda örgütsel hattımızın bu 

tezler üzerinden ilerlemesi benimsenmiş olacaktır. 
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SİYASAL DURUM ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Paris Komününün kuruluşu insanlık tarihinin yeni bir eşiğinin 

müjdecisi olmuştu. İnsanlığın tarih öncesinden tarihe girişinin bir 

denemesi olan bu "göğün fethi" gerek koşulların uygunsuzluğu ve 

gerekse kendi hataları nedeniyle 71 günden fazla yaşama şan-

sına sahip olamadı. Ne var ki, bu kısacık ömür insanlık hazi-

nesine eşi görülmemiş katkılarda bulundu; Tarihte ilk kez değil 

ama modern çağın koşulları içerisinde alt sınıfların nasıl bir ikti-

dar oluşturmak istediklerini ve oluşturabileceklerini eylemli olarak 

kanıtladı.  

Bu büyük deneyimin aydınlattığı yolda Rusya işçi sınıfı ve onu 

takiben dünyanın üçte birinde ezilenlerin kendi iktidarlarını kur-

dukları gibi, ezilen halkların kölelik zincirlerinden kurtuluşuna da 

öncülük ettiler; emperyalizme karşı proletarya-ezilen halklar cep-

hesini oluşturdular. Geri ülkelerin ileri bir konuma ulaşmasını sağ-

larken, insanlığın başına bela olmuş olan faşizmin yenilgiye uğra-

tılmasında en büyük rolü oynadılar, sömürgecilerin fiili işgallerini 

Asya'dan Afrika'dan söküp attılar. 

Ancak bütün bu başarılar sosyalizmin kesintisiz bir biçimde 

komünizme doğru ilerleyebilmesini sağlayamadı. Başlangıçtan 

beri kendi amaçlarına zıt bir biçimde bürokratik bir kabuğa kıstı-

rılmış olan sosyalizm kuruluşları gelişmelerinin belli bir momen-

tinde tüm dinamizmlerini yitirerek duraklamanın doğal 

15 sonucu olan yıkıntıya doğru sürüklenmeye başladılar. Ni-

hayetinde yukarıdan reform girişimleri yığınların birikmiş olan 

tepkilerini tatmin edemeyecek olduklarını gösterdikçe yığınların 

tepkileri bürokratların şahsında sosyalizme yönelmeye başladı ve 

sistemin parçalarının çöküşü birbirini izleyen günlük gelişmeler 

haline geldi. 
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Sosyalizm kapitalizmin insanlığın gelişiminin önüne diktiği en-

gellerin ortadan kaldırılmasının seçeneğiydi. Üretimin kollektif ka-

rakterine rağmen tekelleşmenin yığınlardan almış olduğu girişim-

cilik ruhunun yeniden yığınlara verilmesi ve bu sayede insanlığın 

hayvanlıktan çıkış sürecinin tamamlanması, yani insanın tümden 

bir zihinsel varlık haline gelmesi, sosyalizmin insanlığa vaat ettiği 

yeni bir dünya idi. 

Ne var ki, sosyalizmin eski toplumdan devraldığı ağır miras bu 

amacın önüne aşılmaz bir duvar gibi dikildi. Geçiş döneminin zo-

runlulukları nedeniyle devralınanlar zaman içerisinde sistemin 

uyarlı parçalarıymışçasına benimsendikçe sistem içi çelişkilerin 

basıncı altında çeperlerini zorlamaya başladı.  

Bir yandan yığınların yaratıcı inisiyatifine hiç yer tanınmazken 

diğer yandan da sosyalizmin gereği olarak pazar-rekabet ilişkileri 

ortadan kaldırılmıştı. Mitik öğelerin hâkim olduğu koşullarda bü-

rokrasinin dinamizmine bağlı olarak gerçekleştirilen ilerlemeler, 

hiç bir şekilde yeni insanın yaratılmasına yer vermezken, toplum-

sal gelişmenin mitik öğeleri taşıyamayacak noktalara ulaşmasıyla 

son dinamizm unsurları da ortadan kalktı.  

Sosyalizm kapitalizmden komünizme geçiş süreci olarak ger-

çek bir örgütlenme özgürlüğünün garantisi olarak toplumun üze-

rinde yükselen baskı aygıtlarının ortadan kaldırılması ve bunların 

zorunlu işlevlerinin toplum içerisindeki güçler tarafından gerçek-

leştirilmesi olarak şekillenebilir. Ancak bu koşullar altında yığınla-

rın yaratıcı inisiyatifinin karşısına hiç bir güç dikilemez ve kapita-

lizmin gasp ettiği girişimcilik ruhu yığınlar tarafından geliştirilebilir, 

yeni insanın oluşum koşulları ortaya çıkar. Yine ancak bu sayede 

söneceğinden söz edilen sosyalist devlet, kuruluşuyla birlikte 

sönmenin unsurlarını da kendi içerisinde geliştirir. 
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İç savaşın zorunlulukları ve işçi köylü ittifakının bozulması ko-

şullarında var olan çelişkilerin denetim altına alınabilmesi toplum 

üzerinde yükselen muazzam uzmanlaşmış baskı aygıtlarının ye-

niden yaratılmasına ve pekiştirilmesine yol açtı. Bu durum haliyle 

bürokrasinin egemenliğinin de gerekli ve yeterli şartını oluşturdu. 

Ama bu aynı zamanda gelişme potansiyellerinin de adım adım 

tüketilmesi ve durgunluk noktasına doğru ilerlemesi anlamına 

gelmekteydi.  

Durgunluğun bilincinde olan bürokrasi çıkış için iki tür reform 

yoluna yöneldi. Birincisi eski bürokratik mekanizmayı olduğu gibi 

koruyarak, dinamizmin geriye getirilmesinde pazar-rekabet ilişki-

lerinin benimsenmesi, diğeri ise, pazar-rekabet ilişkilerini siyasal 

yapıdaki demokratikleşmenin eşliğinde gerçekleştirmek. Siyasal 

yapıdaki nispi demokratikleşme birikmiş olan tepkilerin dışavuru-

muyla kısa zamanda sistemin tümden kapitalizm doğrultusundaki 

evrimini hızlandırdı. 

Bugün sosyalist uygulamaların gösterdikleri zaaflardan kalka-

rak Marksist-Leninist düşünceye karşı burjuva hümanizmasını 

temel alan genel bir saldırı başlatılmış durumdadır. Bürokrasinin 

egemenliğinin yarattığı başarısızlıklar Marksizm-Leninizmin 

ulaşması gereken sonuçları olarak sunulmak suretiyle pazar-

rekabet ilişkileri yüceltilmekte, böylelikle kapitalizm ve onun ideo-

lojisi sosyalizm ambalajı içerisinde Marksizm’in yerine geçirilme-

ye çalışılmaktadır. 
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YENİ DÜNYA DÜZENİ 

Sosyalist sistemin çökmesiyle birlikte emperyalizme karşı ku-

rulmuş olan denge de ortadan kalktı ve ABD emperyalizmi bozul-

makta olan hegemonyasını yenilemek üzere atağa geçti. Her ne 

kadar kısa vade açısından hegemonyasını yenilemede ileri adım-

lar atmışsa da bu emperyalistler arasındaki uyumsuzlukların da-

ha fazla gün ışığına çıkmasına neden oldu. 

ABD emperyalizminin İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında oluş-

turmuş olduğu hegemonyayı yavaş yavaş kırmakta olan diğer 

emperyalistler, uluslararası çıkarların paralelliği ve ulusal özel-

liklerin gittikçe aynılaşmasının sonucu olarak Avrupa'da geniş 

çaplı bir birliği oluşturma yoluna girmişlerdi. Yeni koşullarda bu 

girişim sosyalist sistemin çökmesinin sonucu ortaya çıkan boş-

lukları doldurmak üzere kendisini Doğuya doğru yaygınlaştır-

manın, yani yeni pazarları garanti altına almanın yollarını ara-

maktadır. Uluslararasındaki farklılıkların silinmeye doğru ilerlediği 

Batıya karşın, bastırılmış ulusal istemlerin açığa çıkması sonucu 

olarak Doğuda yeni bir ulusal kimlik kazanma dönemine girilmiş 

ve sosyalist sistemin parçalanması için her türlü çabayı göstermiş 

olan emperyalistleri de endişeye sokan, uzun yıllar devam ede-

bilecek olan uluslar çatışması günümüzün karakteristiklerinden 

birini oluşturmaktadır. Bu durum bir yandan enternasyonalist dü-

şünceye ağır darbeler indirirken, diğer yandan da uzun yıllardır 

ulusal kurtuluş mücadelesi vermekte olan küçük ulusların bağım-

sızlıklarının tanınması konusunda uygun bir atmosfer yaratmak-

tadır. Kuşkusuz sosyalist sistemin çökmüş olması, küçük ulusla-

rın siyasal bağımsızlıklarını kazansalar da emperyalistler tarafın-

dan kolayca yeni sömürgecilik ilişkileri içerisine çekilebileceği uy-

gun bir zemin oluşturmaktadır. Bu koşullarda, başka çıkarlar ze-

delenmediği takdirde, emperyalistlerin böyle ülkelerin siyasal ba-

ğımsızlığını tanımaması için hiç bir neden kalmamaktadır. Böl-
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gemizdeki mücadelelerin de bu değerlendirmenin ışığında ele 

alınması bu durumda zorunluluk olmaktadır. 

Dünya üzerinde sosyalist sistemle emperyalist sistem arasın-

daki nispi bir dengenin var olduğu koşullarda belirlenmiş olan hiç 

bir analiz ve bunlardan çıkarılan sonuçlar doğruluklarını aynı bi-

çimler içerisinde koruyamazlar. Dengenin aralıklarında yaşama 

şansı bulan bağımsız ülkeler için konumlarını koruyabilmek artık 

eskisi gibi kolay olmayacaktır. Sosyalizmin kuruluşuna girişmeye 

kalkışacak olan küçük ülkeler tam bir emperyalist kuşatma altın-

da dünyanın geri bir bölgesi olmaya ve teslimiyete zorlana-

caklardır. Bütün bu ülkeler emperyalizm karşısında bloklar, fede-

rasyonlar oluşturamadıkları takdirde yaşayabilmek için uluslara-

rası kapitalist işbölümünün gereklerini benimsemeye çok ı daha 

kolay itilecektirler. Bu nedenledir ki, yeni işbirlikçilik teorisi duru-

mu kabullenilir kılabilmek amacıyla "ulusal bağımsızlık" kavramı 

yerine tamamen sahte olan bir "karşılıklı bağımlılık" savını geçir-

meye çalışmaktadır. 

Bürokratik sistemlerin çökmesiyle değişen dengenin ortaya çı-

kardığı bütün bu dezavantajlara rağmen, demagoji yoluyla kapita-

lizmin haklı çıkarılmasının önemli dayanakları da ortadan kalkmış 

ve gerçek bir sosyalizm anlayışının geliştirilip hayata geçirilebil-

mesi açısından avantajlı bir durum oluşmuş bulunmaktadır. Kuş-

kusuz fırtınanın etkisi uzun yıllar devam edecektir. Buna rağmen 

proletaryanın ve ezilenlerin iktidara gelmiş olduğu ülkelerdeki geri 

dönüşler, buraların muhtemel devrim fırtınalarının merkezlerini 

oluşturmasına neden olacaktır. Yaşanılan deneyin dezavantajla-

rının bilincinde olan yığınlar bu kez iktidarlarını başkalarına kap-

tırmayacak bir tecrübe silahıyla donanmış olacaklar, gerçek bir 

sosyalizmi kurma yoluna gireceklerdir. 
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TÜRKİYE'DE SİYASAL DURUM  

 

İthal ikameci gelişme olanaklarının artık tükenmiş bulunduğu, 

sınıfsal ve ulusal çatışmaların sistemin istikrarını etkileyecek 

boyutlara ulaştığı 70'lerin sonlarında Türk burjuvazisi uluslararası 

işbölümünün bir gereği olarak ihracata yönelik bir sanayileşme 

stratejisini oturtmak amacıyla 12 Eylül darbesini gerçekleştirdi. 

Bu alanda hedeflenen ülkeler düzeyine ulaşılmamış olsa da 

amaçlanan temel gerekler yerine getirilmiş ve yeni ilişkiler tüm 

burjuva partilerinin programlarının esası haline gelmiştir. 

Bu programın uygulanabilmesinin esasını, toplumsal muhale-

fetin bastırılması suretiyle yerli ve yabancı sermaye açısından di-

kensiz bir gül bahçesi yaratmak oluşturmaktaydı. DİSK'in, tüm 

emekçi örgütlerinin kapatılması, ulusal hareketin bastırılması, 

sosyalist örgütlerin tasfiyesi ve yığınların depolitizasyonu devlet 

terörü koşullarında gerçekleştirildi. Emekçilerin milli gelir içeri-

sindeki payı yarıya indirilirken, tekelleşme ve yabancı sermaye 

girişinde geçmişle mukayese edilemeyecek adımlar atıldı. 

Ne var ki, alınan bütün bu tedbirler risk faktörü açısından Tür-

kiye'yi en başlarda yer almaktan kurtaramadı. Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş Mücadelesi PKK önderliğinde sessizliğin en hakim oldu-

ğu koşullarda dünya çapında yankılar uyandıran bir olgu olarak 

ortaya çıktı. Gerilla mücadelesi çok geçmeden yığınların sempa-

tisini kazanarak, sömürgeciliğe karşı yığınsal karşı çıkışların da 

başlatıcısı oldu. Bu mücadele tüm şoven önyargılara rağmen ka-

dir-i mutlak görünen devlet otoritesini yerle bir ederek Türk 

emekçilerine mücadele gücü verdi. Oligarşinin oluşturmuş oldu-

ğuna inandığı sahte istikrarın özü, yığınların sisteme olan tepkile-

rini dile getirdikleri eylemlerle açığa çıkarken, burjuva partileri id-
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diaların aksine 12 Eylül öncesini aşan bir parçalanma içerisine 

girdiler. 

Bugün sosyalist sistemin yok olması sonucu olarak ortaya çı-

kan yeni denge koşullarında kendisine yer bulmaya çalışan TC 

hükümeti bir yandan uluslararası işbölümü içerisindeki yerini pe-

kiştirmeye çalışırken, diğer yandan da Ortadoğu’da İsrail'den 

sonra ikinci bir jandarma rolünü geliştirmeye ve onun için bölge-

sel çelişkileri kullanmaya çalışmaktadır. İçerdeki bütün katliamla-

ra rağmen Kürdistan sorunundaki "hamilik" politikalarının teme-

linde yatan neden budur. Bu politikadan beklenen bütün sonuç-

lara ulaşılamamış olmasına rağmen ABD ile gerçekleştirilmiş 

olan "stratejik işbirliği" anlaşması Türk burjuvazisini Orta-

doğudaki çıkarlar konusunda umutlandırmaktadır. Yine ABD ile 

olan bu yakın işbirliği sayesinde SSCB sınırları içerisindeki "Türk" 

Cumhuriyetlerinin bağımsızlık girişimlerinden yayılmacı amaçlar 

açısından yararlanılmaya çalışılmaktadır. Böyle bir politika belli 

çıkarlar beklenen SSCB ile rahatsızlıklara neden olurken, Avrupa 

Topluluğunun her iki alandaki hesaplarıyla da çakışmamakta ve 

bu toplulukta yer alma arzusu içerisinde olan Türk burjuvazisini 

açmazlara almaktadır. Şimdiye değin kurulmuş olan ekonomik 

bağlar AT'dan bağımsız davranabilmeyi olanaksız kıldığından do-

layı, Türk burjuvazisi hiç bir hesabında tutarlı olamamaktadır. 

Bir yandan sosyalist sisteme karşı mücadelede kullanılmak 

üzere geliştirilmiş olan, diğer yandan da toplumsal gelişmenin zo-

runlu sonuçları olan demokratik şiarları benimsemiş uluslararası 

kurumların içerisinde var olma çabası TC'ni Batıda var olan stan-

dartları ülke içerisinde de benimsemeye zorlarken, diğer yandan 

da sömürgeciliği sürekli kılabilmek ve toplumsal muhalefeti baskı 

altında tutabilmek için TC bu standartların tersine baskı ve şiddet 

rejimini ayakta tutmanın yollarını aramaktadır. Böyle bir çelişkinin 

bariz bir biçimde ortaya çıkması yığınların demokrasi bilincinin 
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gelişmesine ve haklar mücadelesinin gittikçe şiddetlenerek rejimi 

istikrarsızlığının artmasına neden olmaktadır. Yığınlarda uyanan 

demokrasi bilinci demokratik bir siyasal \ oluşumun gelişmesi ve 

sosyalizme kesintisiz bir biçimde ilerlenebilmesi için başta gelen 

şartı oluşturmaktadır. Bu da içerisinde bulunduğumuz demokratik 

devrim süreci açısından son derece uygun koşullar yaratmakta-

dır. Bu potansiyelin örgütlenmesi ve iktidara yönlendirilebilmesi 

sosyalistlerin yanlara umut veren bir alternatif olarak ortaya çıka-

bilmelerine bağlıdır. 

Sınıfsal ve ulusal çelişkilerin bunca yoğunlaşmış olduğu Türki-

ye devrimci birikimleri itibariyle devrimci mücadelenin gelişmesi-

nin olanaklarının en yüksek olduğu ülkelerden birini oluşturmak 

yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Yaşanan sosyalizm tecrü-

belerinden çıkarılacak sağlıklı sonuçlar bölge halkları arasındaki 

dayanışmayla birlikte sosyalizme ilerlemenin yollarını açacaktır. 
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SOSYALİZM VE KOMÜNİZM 

 

Sosyalistler arasında uzunca bir zaman kurulmuş olan sosya-

list ülkelerin niteliklerinin ne olduğu tartışıldı. Rus devrimiyle bir-

likte gerçekleşen ilk sosyalist ülkenin daha o zamandan sosya-

lizmle alakası olmayan bir "diktatörlük" olduğu iddia edildi. Ko-

münist partisi önderliğinde kurulan bu ikinci sosyalist devletin eski 

rejimin mirasını devralmış olduğunu Lenin de kabul etmekte, an-

cak kurulan devletin esas olarak yeni tipte bir devlet olduğunu 

söylemekteydi. 

Zaman içerisinde SSCB'nin sosyalist olmadığına ilişkin iddialar 

çoğaldı. Troçki, bunun dejenere bir işçi devleti olduğunu iddia 

ederken, Tonny Cliff, tekelci devlet kapitalizmi olduğunu, daha 

sonra da Mao sosyal emperyalist ve sosyal faşist bir devlet oldu-

ğunu öne sürdü. Gelinen noktada ise, kuşkuya yer bırakmayacak 

bir kapitalizme geri dönüş bütün hızıyla ilerlemekte. Nereye kadar 

varacağını elbette ki sınıf mücadelesi belirleyecek. 

KURTULUŞ bu tartışmalar içerisinde sosyalizmin temel olarak 

kurulmuş olduğunu ama bürokratik bir yapılanmanın sisteme 

egemen olarak sosyalist politikalardan sapılmakta olduğunu tes-

pit ediyordu. Bu tespit içerisinde geri dönülmenin, temelin esas 

olarak kurulmuş olmasından dolayı olanaksız olduğu görüşün-

deydi. Sosyalizmin yığınlara getirmiş olduğu bilinç ve örgütlenme 

düzeyi, var olan temel üzerinde revizyonist politikaları geri püs-

kürtecekti. 

Ne var ki, KURTULUŞ'un berrak analiz edemediği iki nokta 

vardı: sosyalizmin komünizme bir geçiş sistemi olarak kendi içe-

risinde bitebilecek bir biçimde kurulamayacağı (bir geçiş'in bitme-

si hedefe, bu durumda komünizme ulaşılması anlamına gelir) ve 
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sistemin ta başından beri temel zaaflarını aşma kabiliyeti göste-

rememiş olduğu. 

Sosyalizm kapitalizmden çıktığı biçimiyle komünizmdir. Bilim-

sel sosyalizmin yeni bir toplum biçimi olarak tanımladığı komü-

nizmdir. Burjuva iktidarının yıkılıp yerine işçi iktidarının geçmesiy-

le birlikte amaçlanan topluma ulaşabilmek için bir geçiş toplumu 

yaşanır. Sosyalizm denilen bu geçiş toplumunun siyasal üst ya-

pısı proletarya diktatörlüğü ya da proletarya demokrasisidir. Bu 

süreç boyunca eski sistemin kalıntıları temizlendiği ölçüde yeni 

sistemin ilişkileri gelişir. Ancak ilişkileri gelişen yeni sistem kendi 

içerisinde tanımlanan bir sosyalizm değil, alt aşamasıyla bir ko-

münizmdir. Sosyalizm boyunca komünizm ile kapitalizm (başlan-

gıçta alt yapı da dâhil olmak üzere, zamanla üst yapısal bir hale 

gelerek) birbirleriyle mücadele ederler. Dünyada kapitalist siste-

min egemen unsur olarak yaşıyor olması bu mücadelede kapita-

lizmden yana eğilimlerin şansını günümüzde olduğu gibi artırabi-

lir. Haliyle bunun doğal bir sonucu olarak geri dönüş teorik olarak 

mümkün olabilir. 

Bu noktada alt yapı üst yapı ilişkilerinin doğru kavranması ge-

rekmektedir. Alt yapının son kertede belirleyici olması üst yapı-

ların bir kere var olduktan sonra kendi süreçlerine bağlı olarak da 

işlemelerini ortadan kaldırmaz. Bu durum üst yapıların alt yapı 

üzerinde şekillendirici etkisini ortaya çıkarır. Komünizme ait alt 

yapının ancak cılız bir biçimde ortaya çıktığı ve bunun eski sis-

temden devralınan hastalıkların pekişmesinin etkisi altında kaldı-

ğı koşullarda üst yapıların sonuç tayin edici etkisi en üst düzeye 

çıkar. Bu gerçek görülmeden sosyalizmin kurulmuş olduğu iddia-

sıyla geri dönülemeyeceğinin savunulması ekonomizm yorumuy-

la kapitalist ekonominin esas olarak yıkılmış olmasını sosyalizmle 

eşitlemek anlamına gelmektedir. Bu noktada bir başka teorik ba-

kış eksikliği, ancak alt yapıyla üst yapının uyumluluğunun siste-
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min güvencesini oluşturabileceğinin gereken önemi görmemesi-

dir. 

Yığınların kendi çıkarlarına olan bir sistemin yıkılmasına des-

tek vermelerini ve geri dönüşe icazet çıkarmalarını anlayabilmek 

için sistemin iç ilişkilerinin ne olduğunu iyi kavramak gerekir. 

Sistem gerçekten yığınların çıkarına işliyor ve onlar da bunu 

günlük yaşamlarında hissediyorlar ise, aynı yığınların kendi çıkar-

larına aykırı olacak olan bir sömürü sistemine onay vermeleri 

beklenemez. Böyle bir yola girişin unsurlarını sistemin bizatihi 

kendi ilişkileri içerisinde aramak icap eder. Bu da yığınların için-

deki yaşadıkları sistemden tatminsiz olmaları ve kendileri için ye-

ni bir şeyler aramak ihtiyacı içerisinde bulunmaları demektir. 

Sosyalist ülkelerin hemen hepsinde kurulmuş, örgütlenme öz-

gürlüğünü tanımayan tek partili sistemler yığınların kendi ta-

leplerini bağımsız bir biçimde ortaya koymalarına olanak ver-

memiş, bunu ortaya koymaya kalkıştıklarında kendi dışlarında 

oluşmuş baskı aygıtının kendilerini en şiddetli bir biçimde bastır-

masıyla yüz yüze gelmişlerdir. Kadınların toplumsal sistemi kendi 

konumlarına bükmeye olanak sağlayacak bağımsız bir örgütlen-

melerinin olmaması, diğer emekçi sınıf ve tabakaların kendi özgül 

konumlarını yansıtacak örgütlenmelerin yokluğu toplumsal talebin 

ortaya çıkmasını ve iktidarın bunun belirlemesi altında şekillen-

mesini engellemiştir. Böyle bir yapılanmanın kendisi yığınlardan 

kopmuş, yığınları her zaman denetim altında tutmaya çalışan bü-

rokratik bir yapıdır. 

Lenin iç savaşın hemen bitiminde, çarlık bürokrasisini devral-

mış olduklarını anlatmaktaydı. İşte bu durumdan hiç bir zaman 

kurtulmayıp, çarın memurlarının yerine kendi memurlarını iktidar 

katına yükselten komünist partisinin yığınların öncü unsurlarının 

örgütlenmesi olarak, onların çıkarları doğrultusunda faaliyetini 

sürdüren bir parti olması ortadan kalkmış ve zaman içinde yı-
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ğınların karşısında duran güç haline gelmiştir. Böyle bir koşul al-

tında toplumsal gelişme dinamiklerini tüketen sosyalist ülkeler 

durgunluk içerisine girdikçe, burjuva yöntemlere daha çok baş-

vurmuş ve sistemin yığınların çıkarlarıyla açıktan çatıştığı bir ka-

rakter kazanmasına neden olmuşlardır. İşte burada geri dönüşün 

olanaklı olduğu noktaya ulaşılmış olmaktadır. Yığınların sosya-

lizmin kendi eserleri olduğunu yaşayabildikleri, dolayısıyla bizatihi 

kendilerinin yürütmekte olduklarına inandıkları bir sosyalizmin bir 

dış müdahale olmaksızın, içeride burjuvazinin girişimleriyle geriye 

dönebilmesini beklemek pek olanaklı değildir. Ancak dış müdaha-

lenin askeri olması gerekmez. Kaynakları kıt bir ülkede ekonomik 

ablukanın yaratacağı koşullar da sosyalist düşüncelerin yerine 

zaman içerisinde burjuva düşünüşünün egemenliğinin geçmesine 

olanak sağlayabilir. 
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DEMOKRATİK DEVRİM ÜZERİNE 

 

Her devrim politik bir devrimle başlar ve kendisini sosyal bir 

devrim olarak geliştirir. Bir politik devrimin mahiyetini de prog-

ramlarına bağlı olarak iktidarı ele geçiren sınıfların karakteri belir-

ler. 

Modern çağda proletarya, toplumun iki sınıfa bölündüğü koşul-

larda ileriye gidişin tek temsilcisi olarak kendi programı etrafında 

iktidarı ele alarak sınıfsız toplumun kuruluşuna derhal girişir. Bur-

juva demokrasisinin hayale çevirmiş olduğu haklara gerçeklik ka-

zandırarak ve her adımda onu aşıp, demokrasiyi bir devlet biçimi 

olarak ortadan kaldırdığı noktaya doğru geliştirir. 

Ne var ki, burjuva demokratik devrimlerinin gerçekleştirileme-

miş olduğu geri bıraktırılmış ülkelerde, burjuva demokrasisinin in-

karı olarak sosyalist demokrasinin gerçekleştirilmesi değil, çağın 

gerisinden taşınmakta olan öğelerin temizlenmesiyle burjuva de-

mokrasisinin çerçevesinde kalan hakların ve yapılanmaların ger-

çekleştirilmesi ve bu süreç içerisinden ilerlenerek bunlara adım 

adım sosyalist bir muhteva kazandırılması zorunluluk olarak işçi 

sınıfı devrimcilerinin karşısına dikilir. 

İşçi sınıfı devrimcileri bu gerçekliği içerisinde yaşanılan objektif 

ve sübjektif koşulların bir gereği olarak benimseyerek, toplumdaki 

tüm emekçilerin taleplerini işçi sınıfının talepleriyle bağlamaya, 

emekçiler arasındaki bu ittifakın devrimin ilerletici gücü olmasını 

sağlamaya çalışırlar. Böyle bir ittifakı tanımamak demek geri bı-

raktırılmış ülkelerin nüfus kompozisyonunun ve demokrasi bilin-

cinin zayıflığının sonucu olarak devrimin kesintiye uğratılması an-

lamına gelir. 

Hangi muhtevada olursa olsun demokrasinin gelişebilmesinin 

birinci koşulu rejimin çoğunluk rızasına dayanıyor olmasıdır. De-
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mokratik devrimlerin, toprak sorunu ve ulusal sorunlarla belirlen-

miş olmasının temel nedeni bu çoğunluk rızasının yaratılabilme-

sidir. Ancak böyle bir çoğunluk rızasının yaratılması sayesindedir 

ki, çağın gerisinde kalmış her türlü ilişkiye demokrasi bilincinin 

gelişmesi sayesinde son verilebilir. Burjuva demokrasisi bu rıza-

yı, toplumu dışardan kuşatan baskı araçlarının varlığı koşulların-

da şekli bir zeminde sağlamaya çalışır. Yığınlara devletin biçimini 

tayin etme hakkını tanırken, muhtevasına tecavüzün gerçekleş-

mesini baskı araçlarının varlığıyla her zaman engelleyeceğini 

açıkça ortaya koyar. Bu tecavüzün gerçekleşme momentlerinde 

açık diktatörlüklere başvurarak gerilettiği yığınlarla yeni bir rıza 

zemini oluşturmaya çalışır. 

İşçi sınıfı azınlıkta olduğu toplumlarda kendi amaçlarına kesin-

tisiz ilerleyebilmek için çoğunluk iktidarından yana olmak zorun-

dadır. Bu çoğunluğu da diğer emekçilerle yapacağı ittifaktan baş-

ka bir yerde bulamaz. Bu ittifakın her iki tarafın kendi talepleri 

üzerinden gerçekleşmediği, proletaryanın kendi doğrudan amaç-

larını müttefiklerine dayattığı durumda yürümeyeceği ve proletar-

yayı diğer emekçilerin çıkaracağı gerilimleri ortadan kaldırmak 

üzere onlara karşı şiddet uygulamaya yönelteceği, mantıken bu-

lunabilecek olduğu gibi, yaşanan pratiklerle de kanıtlanmış du-

rumdadır. Şiddetin egemenliğinin hüküm sürdüğü böyle bir top-

lumda demokrasi bilincinin yaygınlaşması ve buna ait kurumlaş-

manın ortaya çıkabilmesi de olanaksız hale gelir. Bu kadarla da 

kalmaz, azınlıkta olan proletaryanın çoğunluğu ya da geniş bir 

kesimi bastırabilmesi onu uzmanlaşmış şiddet aygıtlarının oluştu-

rulmasına ve sonuçta da şiddet aygıtlarının kendisine karşı kulla-

nılabildiği bir konuma ulaşılmasına neden olur. Bu nokta artık 

devrimin her anlamda durduğu ve geleceğe, temizlenmesi zor kir-

li bir mirasın bırakıldığı yerdir; Yani şimdiye kadarki sosyalizm 

pratiğinin ulaştığı yerdir. 
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Bu temel yaklaşım çerçevesinde Türkiye'yi kesintisiz bir biçim-

de sosyalizme ilerletebilecek olan bir projenin olanakları, emper-

yalizme bağımlı tekellerin egemenliğine son verecek, faşizm teh-

likesinin kökünü kazıyacak, şayet bu zamana kadar bağım-

sızlığını kazanmamış ise Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacak, 

diğer ezilen milliyetlerin ulusal haklarının gerçekleşmesinin yolla-

rını açacak, cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılması için gerekli top-

lumsal ve siyasi tedbirleri alacak, çevre yıkımına olanak tanıma-

yan, yığınların belirlemesine açık bir ekonomik planlamayla ge-

lişme yollarını açacak, bölge ve dünya barışının aktif bir unsuru-

nu oluşturacak demokratik bir halk iktidarında yatar. Tüm emekçi 

sınıfların ittifakına dayanan bu iktidar gerçekleştiği gün, diğer 

emekçilere kendi amaçlarını gerçekleştirmenin olanaklarını su-

narken, proletaryaya da kesintisiz bir biçimde, müttefikleriyle ger-

ginliğe yol açmadan sosyalizmin kuruluşuna girişme olanaklarını 

sağlayacaktır. Dünden başlayıp gelişmekte olan bu süreç birikim-

lerini Demokratik bir halk devrimiyle yapısallaştırarak, tüm geliş-

me potansiyelini harekete geçirecektir. 

Proletarya bu iktidar altında toplumsal gelişmenin ve diğer sı-

nıfları ikna gücünün elverdiği ölçüde sosyalizm doğrultusunda 

ilerleyecektir. Ulusal savunmanın gereği olarak üretim temelinde 

v yeniden örgütlenecek olan askeriye hiç bir kesime diğeri üzerin-

de baskı kurma olanağı vermeyeceğinden sosyalizme ilerleyiş 

genel toplumsal rızanın bir ürünü olarak gerçekleşecek ve itti-

fakın karakterinin proleterleşmesi bir anda verilecek bir karara 

değil toplumsal gelişmenin ulaştığı düzeye bağlı olacaktır. Küçük 

üreticilerin toplumda artık önemsenmeyecek bir üretim ilişkisi dü-

zeyine düştüğü noktada ittifakın karakteri de kesintisiz bir süreçte 

tümden proleterleşmiş olacak, dolayısıyla bir ittifaktan söz ede-

bilmek olanaklı olmayacaktır. 
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BİRLİK ÜZERİNE  

 

Uzun yıllar yeraltında gelişme imkânları bulamayan Türkiye 

sosyalist hareketi 1960 sonrasının nispi demokratik ortamında 

yasal bir parti aracılığıyla toplumda yaygınlaşabilme olanağına 

kavuştu. Ne var ki, savunulan sosyalizm bazının ilkelliği sonucu 

kısa zaman içerisinde hareketin bölünmesi yaygınlaştı. Devrimci 

akımların bağımsız olarak siyaset alanında yer bulmasına rağ-

men harekete sekterizmin egemenliği parçalanmaları geleneksel-

leştirdi. 

Özellikle 1970 sonrasında sekterizm etkisini daha şiddetli gös-

terdi. Uluslararası parçalanmaya göre bir şekillenme ortaya çı-

karken bunların nüansları üzerinden de yeni parçalanmalar oluş-

tu. Sınıf mücadelesinin en şiddetlenmiş olduğu koşullarda, kadro-

lar ve kitleler açısından bu kadar çok parçalanmış bir hareketin 

yığınlara güven verebilmesi ve burjuvaziye karşı siyasal bir alter-

natif oluşturabilmesi hemen hemen olanaksız hale geldi. 

Dogmatizmin egemenliği her bir örgütün diğerini kendi çizgisi 

üzerinde birleştireceği hayalini yaydı. Her bir örgüt bu hayale en 

sıkı bir biçimde sarıldıkça, birleşme olanağı da ortadan kalktı. 

Uluslararası parçalanmaya göre şekillenmiş ligler arasındaki iliş-

kilerin tam bir düşmanlık düzeyine yükseldiği durumda birleşme 

bir yana, sosyalist mücadele enerjisinin büyük bir kısmını birbiri-

ne karşı tüketmeye başladı. Bu yalnızca sosyalizm müca-

delesinde gerekli enerjinin yanlış bir yerde harcanmış olmasıyla 

kalmıyordu. Bu durum yığınlar gözünde sosyalistleri, siyasal ikti-

dar alternatifi olmaktan da çıkarıyor, onlardan beklenebilecek bir 

şey olmadığı konusundaki kanaatleri yaygınlaştırıyordu. 

Bu koşullarda karşılanan 12 Eylül darbesi sosyalist örgütleri 

toplumda hiç bir önemi olmayan yapılar haline dönüştürdü. Yığın-
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ların sosyalistler üzerine olan kuşkuları kesin kanaatlere dönüştü 

ve açık bir tecrit durumu yaşanmaya başlandı. Rejimdeki yumu-

şamalara rağmen sosyalist hareketin yığınsallaşma konusunda 

hemen hiç bir adım atamadığı bugün de açık bir olgudur. Yığın-

sallaşmanın olmadığı yerde, doğru bir politik hat olsa da politika 

yapabilmek olanaklı olamamaktadır. 

Bugün parçalanmanın yanında bir başka faktör de etkisini şid-

detle göstermektedir. Yaşanan tecrübeler kalan sosyalistlerin bir 

çoğunu savunula gelen politikalar ve sosyalizm anlayışı konu-

sunda ciddi tereddütlere sürüklerken, birçok eski mücadeleciyi de 

mücadelenin dışına fırlatmış durumdadır. Bu koşullarda siyasal 

mücadelenin her türlü gereğini yerine getirebilmek hiç bir örgüt 

için olanaklı olamamakta, toparlanma süreci uzayıp gitmektedir. 

Sürecin böylesine uzamasına sosyalistlerin izin vermemesi gere-

kir. 

Sosyalizmin kurulmaya çalışıldığı ülkelerde yıkıntı hızla geliş-

mekte ve bu gerçeklik karşısında eski ayrım çizgilerini aynı karar-

lılıkla savunabilmek olanaklı olmaktan çıkmaktadır. Bu olumlu du-

rumun savunula gelen sosyalizm anlayışlarının sorgulanması ve 

yıkıma neden olan anlayışların sosyalizm düşüncesi ve pratiğin-

den temizlenip atılması için değerlendirilmesi gerekir. Ekonomizm 

yenilip sosyalist demokratik bir anlayışın süreç içinde egemen kı-

lınması sayesinde sosyalist hareketin parçalanmışlığına son ve-

rebilmek mümkün hale gelmiştir. 

Hareketimiz her ne kadar yakın geçmişteki umut verici zemin-

leri değerlendirememişse de, elde edilen tecrübelerin ışığında 

sosyalist hareketin dönüşümü ve yeniden şekillenmesi için gerek-

li girişimlerin sürdürücüsü olmaya kararlıdır. Sosyalist demokratik 

bir anlayış çerçevesinde oluşturulacak olan devrimci bir program 

etrafında sosyalistlerin birliğini bu programın gerçekleşebileceği 

her düzlemde oluşturmak başta gelen görevlerimiz arasındadır. 
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Örgütümüz, mücadelenin gerektirdiği her türlü görevi yerine ge-

tirmeye devam ederken, muhtemel bir üst birliğin oluşması için 

gereken çabaları göstermeye ve bu birliğin bir parçası, unsuru 

olmaya kararlıdır. Böyle bir siyasal birliğin içerdiği unsurlar itiba-

riyle sosyalist hareketin bir üst düzeye yükseltilebilmesi olanakla-

rını içerisinde taşıması birlikten beklenenin zorunlu gereğidir. 

Birlik girişimlerinin sonuç verebilmesi ortak bir programa ula-

şabilmek için gerekli tartışmaların, görüşmelerin yapılmasını ge-

rekli kılsa da bunlar kendi başına yeterli olamazlar. Her türlü iliş-

kiye pratik bir zemin kazandırmak birliğin koşullarının hazırlan-

masında hayati önem taşımaktadır.  

Eylem birlikleri tek tek alanlarda olabileceği gibi ilkeler teme-

linde geniş kapsamlı da olabilirler. Böyle kapsamlı eylem birlikle-

rine yapısal konum kazandırmak olanaklı olduğunda, bağımsız 

eylemimizi engellemeyecek çerçevede örgüt olarak buralarda yer 

almak gereği vardır. Seçim kampanyaları gibi kapsamlı eylem bir-

liklerinin, seçim partisi gibi bir ortak platform üzerinde yürütülmesi 

bu perspektifin gerekleri içerisindedir. Var olan siyasal parçalan-

manın gereği olarak ortaya çıkabilecek olan muhtemel bir erken 

seçim, efektif olabilmek için seçim partisi girişimlerinin en kısa sü-

re içerisinde başlatılmasını gerekli kılmaktadır. 

Seçim partisi, değişik örgütlerin seçime katılmayı gerekçe edi-

nerek bir araya gelişlerinin tarifidir. Böyle bir partinin oluşturul-

ması bugün seçim kampanyasına katılan örgütlerin çoğalmış ol-

ması dolayısıyla da olanaklı hale gelmiştir. Bu partinin programı 

katılan hiç bir örgütü peşinen bağlamaz ve katılanların bağımsız 

eylemlerini yürütmelerini olanaklı kılar. Bu girişimin belli bir plat-

formda bir araya gelmiş örgütlerin daha ileri siyasal bir birlik ger-

çekleştirmelerinin olanaklarını yaratacağı aşikârdır. 
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Devrimci bir programın benimsenmesi durumunda bu progra-

mın gerçekleşebileceği alandaki ortaklığın sağlanması da bu plat-

formda olanaklı hale gelebilir. 

Örgütümüzün bağımsız varlığını ve eylemini ortadan kaldır-

mayacak, birlik doğrultusundaki bu tür eylem birliklerini yürüt-

mekte MK yetkili ve yükümlüdür. Yeni bir program etrafında bir 

araya gelme anlamına gelecek olan birlik konusundaki nihai ka-

rarları ancak kongre verebilir. 
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ÖRGÜTLENME VE ÇALIŞMA TARZI ÜZERİNE 

 

Marksist-Leninist bir örgüt olarak son yıllarda içerisine girilen 

dağınıklık durumundan çıkış en acil sorunumuzu oluşturmaktadır. 

Örgütün profesyonel yapısı tasfiye olmuş, uzmanlık örgütleri ger-

çek bir faaliyet zeminine oturmamakta, hedefleri bulanık bir faali-

yet biçimi kimin ne yaptığını belirsiz hale getirirken birçok il örgü-

tü bir yığın halinde bulunmaktadır. 

Lenin proletarya partisinin örgütlenmesinde, örgütün üyeleriyle 

belirlenmiş bir sınıra sahip olmasını ve bu çerçeve içerisinde 

yer alan unsurların iki esas kategoride toparlanacağını savunur. 

Birincisi profesyonellerin örgütleri, ikincisi de işçilerin (diğer sınıf-

ların unsurları göz önünde bulundurulduğunda genişlemektedir) 

örgütleri. Proletarya partisi faaliyetini toplumun her alanında 

yaymada bu sınırın dışında kalan değişik örgüt yapılarını da göz 

önünde bulundurur. Bu konuda da Lenin üç kategori sayar. Bun-

lar partiye bağlı ya da partiyle işbirliği yapan örgütler, gruplar ya 

da bireylerden oluşurlar. Bunlar gelişen koşulların ortaya çıkara-

bileceği çeşitlilikler arz ederler.  

Profesyoneller örgütü, parti faaliyetinin merkezi ve amatörlük-

ten kurtulmuş bir biçimde sürdürülmesinin temel aygıtını oluştu-

rur. Böyle bir yapının olmaması durumunda, partiye kendiliğin-

denci-liğin egemen olacağı ve sınıfın burjuvaziye karşı mücade-

lesinin iktidarla taçlanmasının olanaksızlaşacağı aşikârdır. Her 

işi aynı anda herkese yaptırmaya çalışan bir örgütün faaliyetleri-

nin verimli olabilmesini beklemek olanaklı değildir. Her devrimci-

nin her türlü göreve hazır olması ve mücadelenin gerektirdiği her 

türlü yeteneği kazanmaya çalışmakla yükümlü olmasıyla bu anla-

yışı birbirine karıştırmak amatörlüğün, ilkelliğin ve sonuç olarak 

örgütsüzlüğün sınırlarına hapsolmak demektir. Dolayısıyla, politik 
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arenada uzmanlık gerektiren her türlü faaliyetin esas olarak bu 

uzmanlık alanlarında yetenekleri gelişmiş, parti işçisi olarak çalı-

şan unsurlardan oluşan organlara dayanması zorunluluktur. Bu 

uzmanlıklar gelişen mücadelenin ihtiyaçlarına göre son derece 

çeşitli olmak zorundadır. 

Bu Leninist anlayışın bürokratikleşmenin temelini oluşturduğu 

iddialarının, Lenin'in savunduğu çerçevede hiç bir haklılığı yoktur. 

Öncülüğün yasa gücüyle güvence altına alınmış ve sosyalist de-

mokrasinin ve dolayısıyla demokratik denetimin olmadığı koşulla-

rın ürünü olan bürokratikleşme, doğrudan doğruya profesyonelle-

rin varoluşuna yüklenemez. Bunu burjuvazinin sınıf mücadelesi-

nin etkinliği azaltmada kullandığı bir ideolojik saldırı olarak gör-

mek daha doğru olur. Kuşkusuz, uzmanlığa dayalı işbölümünün 

varoluşu her zaman bürokrasinin gelişmesine yardımcı olur. Ama 

sosyalist demokratik ilişkilerin varoluşu, bürokratikleşmenin kar-

şısındaki güvenceyi oluşturur. 

Leninist bir örgütün belkemiğini her zaman için profesyoneller 

örgütü oluşturur. Yanlış profesyonellik anlayışının tasfiye edile-

rek, en kısa zaman içerisinde faaliyetimizin profesyonel yapılan-

malar üzerine oturtulması gerekmektedir. Profesyoneller örgütü-

nün bazı yanlış anlayış ve imkânsızlıkların sonucu oluşturulma-

mış olması faaliyetlerimizin esas olarak amatör bir düzleme sü-

rüklenmesine neden olmuş, 12 Eylülle birlikte darbe yemiş olan 

örgütlü olma bilinci örgütümüz içerisinde de büyük ölçüde törpü-

lenmiştir. 

Bunun sonucu olarak, yaygın bir deşifrasyon doğal durum ola-

rak benimsenirken, örgütsel görevleri yerine getirmek, aidat öde-

mek, organlı ve programlı faaliyet sürdürmek keyfi bir duruma 

dönüşmüş ve hatta üye olarak kimi zaman örgütle organik ilişkiye 

sahip olma zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. Böyle bir yapılan-

manın unsuru olmak doğal olarak yığınların eylemine öncülükte 
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başarısızlığı peşinde sürükleyecek bir üyelik mantığına sahip ol-

mayı getirir ve getirmiştir. Bunun sonucu örgüt olarak proletarya-

nın mücadelesine öncülük iddiasının ortadan kalkmasıdır. Sınıf 

mücadelesinde üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmek bu 

durumun en kısa zamanda tasfiye edilmesi ve yerine profesyo-

nelliğin ve doğru bir üyelik statüsünün gerektirdiği anlayışların ve 

yapılanmaların egemen kılınmasıyla mümkün olabilecektir. Bu 

doğrultudaki faaliyeti gerçekleşebilir bir plana bağlayarak yürüt-

meye MK yetkili ve yükümlüdür. 

Örgüt faaliyeti var olan koşulların bir gereği olarak gizli ve açık 

faaliyeti titiz bir biçimde birleştirmek zorundadır. Özellikle yaşa-

nan dönemin özelliklerinin sonucu şiddetli deşifrasyonun olduğu 

koşullarda gizli örgütü örtecek bir hareketin yaratılması son dere-

ce önem kazanmaktadır. Bu hem gizliliğin yaratılmasının olanak-

larını yaratacak hem politik faaliyetin yaygınlaşmasının ifadesi 

olacaktır. 1987 Konferansında yapılan değerlendirme ve kararlar 

hala geçerliliklerini korumaktadır. 

Leninist örgüt propagandasını ve faaliyetini tüm emekçi kat-

manlar arasında yayarken günümüz dünyasının olanaklarını kul-

lanımını Leninist anlayışın bir gereği sayar. İletişim dünyasında 

yaşıyor olmak, burjuvaziyle mücadelede kitle iletişim araçlarının 

kullanımını komünistler için de vazgeçilmez zorunluluk haline ge-

tirmektedir. Örgütün çıkarmakta olduğu yayın organları MK dene-

timinde ilişkin oldukları alanda, ajitasyon propaganda ve örgüt-

lenmenin bir aracı olarak fonksiyon sürdürürler. 

Açık faaliyet adına gizli örgütün tasfiyesine olanak tanımaz-

ken, gizlilik adına yığından tecrit olmuş ilişkilere de olanak tanı-

mamak gerekir. Değişik alanlarda sürdürülen doğrudan örgüte 

bağlı faaliyetler her düzeydeki yönetici organların denetiminde 

sürdürülür. Özerk ve özgül alanlardaki faaliyet, alanın özgül-

lüklerine göre MK tarafından düzenlenir. 
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Sosyalist demokrasi ışığında tarif bulan bir demokratik merke-

ziyetçilik anlayışı içerisinde faaliyet sürdürmesi gereken proletar-

ya partisi, faaliyetinin esasını her zaman için sınıfın öncülerinin 

örgütlenmesine yöneltir ama tek başına bununla sınırlanmaz, 

faaliyetini ve etkinliğini diğer emekçiler arasında da yayar. Parti 

bunu yaparken, temel olarak sınıfın örgütlenmesine katkılarını 

esas alır. 

Örgütümüz sınıf öncülerinin örgütlenmesinde, olanakların uy-

gun olduğu her alanda faaliyet göstermek zorunluğundaysa da, 

sınıfın yoğunluğuna ve örgütlenme geleneklerinin yaygınlığına 

bağlı olarak belli işkollarında faaliyetini yoğunlaştırır. Tekstil, gı-

da, metallürji gibi işkolları daha özelleşmiş bir örgütlenme faaliye-

tinin alanlarını oluştururlar. Ayrıca stratejik diye tabir edilen işkol-

larındaki faaliyet de özel bir dikkat gerektirir. 
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ÇEVRE SORUNU ÜZERİNE 

 

Sosyalistler yakın zamanlara değin, mücadelenin iktidarın ele 

geçirilmesi boyutunu her şey haline getirmiş olmak dolayısıyla, 

sosyalizm düşüncesi içerisinde önemli zaafların gelişmesine ola-

nak tanımışlardır. Doğrudan sınıf sorunu gibi görünmeyen birçok 

sorun gölgede kalmış, hatta bu alanlarda özelleşmiş müca-

delelerin ortaya çıkışına yer yer düşman tutumlar alınmıştır. Ulu-

sal sorunlar üzerine çekilen dikkat, milliyetçilik suçlamasına, cins 

ayrımcılığı üzerine çekilen dikkat, erkek düşmanlığına, çevrenin 

yıkımına karşı duruş düzene adaptasyona yorularak atlanılmaya 

çalışılmıştır. Dolayısıyla, bu tür her bir alandaki karşı duruşlar 

sosyalizm düşüncesi içerisinde belli bir hastalıklı düşüncenin ge-

lişmesine neden olmuştur. 

Kar motivasyonunun belirlemiş olduğu kapitalist yapı, insan 

unsurunu nasıl karı gerçekleştirmenin bir öğesi olarak görüyor ve 

bunun sonucu olarak yıkıma sürüklüyorsa, doğayı da tereddütsüz 

böyle görmüş ve onun üzerindeki yıkıcı etkisine en ufak bir dikka-

ti yöneltmemiştir; ta ki, doğa intikam alacağının işaretlerini verin-

ceye kadar. Sosyalist ülkelerin tecrübelerinin de, doğayı pasif bir 

üretim nesnesi olarak görmeleri nedeniyle, aynı sonuçlara ulaş-

mış olduğunu tespit etmek üzerimize düşen görevlerin daha titiz 

bir biçimde ele alınması açısından zorunluluk oluşturmaktadır. 

Kapitalizm karını azamileştirebilmek için insanı istediği gibi 

kullanmak isterdi. Ne var ki, reaksiyonlarını sınıf olarak çabucak 

ortaya koyan insan daha başlangıçtan itibaren burjuvazinin ala-

nını sınırlamaya başladı. Ancak doğa bu konudaki tutumunu belli 

birikimlerin gerçekleşmesiyle ortaya koyuyor. Geldiğimiz noktada, 

insanlığın varoluş koşullarının ortadan kaldırılması mümkün hale 

gelmiştir. Denizlerin kirlenmesinin, ormanların tahribinin, atmosfe-
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rin aşırı karbondioksit yüklenmesinin, kullanılan kimyasallar dola-

yısıyla, ozon tabakası delinirken, birçok hayat biçimlerinin orta-

dan kaldırılmasının sonucu, insanların içerisinde var olabilecekle-

ri bir çevreye sahip olmamalarını getirmektedir. Bu süreç müda-

halesiz devam ettiği takdirde, sosyalistlerin iktidarı alıp yeni bir 

dünya oluşturmaya kalkmalarının da fazla bir anlamı kalmaya-

caktır. Zira oluşturacakları dünyanın birçok unsuru yok olup git-

miş olacaktır. ; 

Böyle vahim bir tehlike karşısında bulunuyor oluşumuz, burju-

vazinin iktidarına bir an önce son verilmesi gerekliliğini elbette ki 

dayatmaktadır. Ne var ki, böyle bir zorunluluğun dayatıyor olma-

sıyla, bunun gerçekleşmesi arasında ciddi farklar vardır. Hele 

sosyalizmin dünya çapında bir yıkılışa sürüklendiği dönemimizde 

emperyalist metropollerin ömürleri kendiliğinden uzamıştır ve 

dünya üzerindeki yıkımlarını devam ettireceklerdir. Yaşamı biraz 

daha çekilebilir kılabilmek için ekonomik mücadeleyi nasıl zorunlu 

görüyorsak, içinde var olmak zorunda olduğumuz çevrenin yıkı-

mını yavaşlatma mücadelesini de aynı zorunluluk içerisinde gör-

mek ve bunu mücadelenin önemli alanlarından biri olarak kabul 

etmek durumundayız. 

Örgütümüz çevre yıkımına son verebilmenin sosyalist iktidarın 

varlığından geçtiğine inanarak, bu alandaki mücadeleyi, günlük 

politik mücadelenin bir öğesi olarak kabul eder. 
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SENDİKALAR ÜZERİNE  

 

İşçi sınıfının günlük yaşamı iyileştirmek için sürdürdüğü müca-

delenin örgütleri olan sendikalar, aynı zamanda onun kendi ikti-

darını gerçekleştirmesinde yardımcı olacak olan mücadele örgüt-

leridirler. Sömürüyü sınırlandırma çabasının sonsuz bir girdap ol-

duğunun bilinci bu mücadele içerisinde kazanılır. Sınıfın kendi ik-

tidarına kavuşma bilinci içerisinde sürdürülecek olan böyle bir 

mücadele, sınıf sendikacılığını temel almadığı müddetçe sınıfın 

nihai çıkarlarına ihanetin, onu sistemin uyumlu bir unsuru haline 

getirmenin bir aracına dönüşebilir. 

12 Eylül darbesiyle birlikte "sendikalar arasındaki rekabeti en-

gelleyeceğiz" denilerek oluşturulan TÜRK-İŞ egemenliği işçi sını-

fının sistemin uyumlu bir unsuru haline getirilmesinin tedbirini 

oluşturmaktadır. Sınıf sendikacılığının yeniden kurulmasını pren-

sip olarak benimsemiş olan örgütümüz bugün örgütlenmesine 

yeniden başlamış olan DİSK'in geçmiş hatalarından arındırılarak, 

sınıf sendikacılığı temelinde, tekkeciliğe izin vermeyen, en geniş 

yığını kapsamayı amaç edinmiş militan bir örgüt olabilmesi için 

gereken çabaları gösterecektir. Ancak DİSK'in yeniden güçlü bir 

militan örgüt olarak ortaya çıkmasıyla, TÜRK-İŞ bugüne kadar 

gerici hükümetlere verdiği desteği rahatlıkla verme olanağını 

kaybedecek, DİSK karşısındaki konumunu koruyabilmek için ta-

banın baskılarına daha fazla yaklaşmak zorunda kalacaktır. 

Kuşkusuz işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin sınıf sendika-

cılığı temelinde birlik içerisinde sürmesinin sayısız yararları var-

dır. Ancak bugünkü koşullarda TÜRK-İŞ'in bu çizgiye sürükle-

nebilmesi güçlü bir DİSK'in varlığından geçmektedir. Bu nedenle 

sendikal birliğin gerçekleştirilmesi geleceğe ait bir görev olarak 

önümüzde durmaktadır. 
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Sınıf sendikacılığının asli zemini ekonomik çıkarların korun-

ması ve geliştirilmesidir. Demokratik esaslar çerçevesinde örgüt-

lenen sınıf sendikaları, tabanın çıkarlarını burjuvaziye karşı sa-

vunurken, bu tabanın değişik milliyetlerden gelen iki cinsten oluş-

tuğu ve iki cinsin fiili çıkarları arasında farklılıklar olduğunun bilin-

ci içerisinde, ezilen cinsin çıkarlarının göz ardı edilmesine olanak 

vermeyecek demokratik mekanizmaların (kadınlardan oluşan ka-

dın komisyonları gibi) oluşturulmasını zorunlu kılar. Bu de-

mokratik mekanizmaların tüm tabanın yöneticiler üzerinde sürekli 

denetim sağlayacak bir çerçeveye olanak tanıması ve bürokratik 

taşlaşmayı engelleyecek bir mahiyette olması gerekir. 

Sınıf sendikacılığı işçi sınıfının burjuvazi karşısındaki konumu-

nun ve genel mücadelesinin gerektirdiği alanların bilincinde 

olunmadan gerçekleşemez. İşçi sınıfı ekonomik çıkarları ile bur-

juvazi karşısında iki cinsten oluşan bir saf oluşturur ve bu çıkarla-

rın korunması için güncel mücadele verirken bu mücadelenin ge-

nel politik mücadeleyle bağlantıları gözlenmek zorundadır. Sis-

tem içerisinde cereyan eden mücadelelerin bir gereği olarak, 

ekonomik mücadele, siyasal mücadeleden bütünüyle tecrit edi-

lemez. Elde edilen her hakkın güvenceye alınması ya da elde 

edilmesi politik alana müdahaleyi zorunlu kılar. Politik mücadele-

nin ezilenlerin tümünün ortak sorunu olduğunun bilincinde olan 

sınıf sendikacılığı, bu nedenle, diğer emekçi kesimlerin verdikleri 

mücadelelere ilgisiz kalmaz. 

Kamu emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarını 

elde etme mücadelelerinin birlik içerisinde gerçekleştirilmesi 

perspektifini her düzeyde desteklemek gerekir. Sınıf sendikacı-

lığının prensipleri bu alandaki mücadeleye yol göstermelidir. 

İşçi sınıfı ekonomik mücadelesini sürdürürken yine kendini 

burjuvazinin, bu mücadeleyi etkisiz kılmak için yürüttüğü ideolojik 

saldırısıyla yüz yüze bulur. Bu nedenledir ki, sınıfın mücadele 
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gücünü yükseltmenin bir aracı olmak durumunda olan sınıf sen-

dikacılığı, burjuvaziye karşı yürütülmekte olan ideolojik mücadele 

alanına da ilgisiz kalamaz. Ancak bunların gerçekleştirilmesi 

sendikanın, bir partinin yerine geçirilmesine ya da bir partinin 

uzantısı haline getirilmesine neden olabilecek yaklaşımlardan 

uzak olması gerekir. Sendikaların partilerle olacak ilişkilerinin ba-

ğımsızlık çerçevesini zedelemeyecek, ancak gerekli işbirliklerini 

gerçekleştirebilecek bir düzeyde belirlenmesi yığınsal olarak var 

olabilmelerinin zorunlu gereğini oluşturur. 
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DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE 

 

Politik mücadelede belli alanlardaki demokratik hakların elde 

edilmesi, genişletilmesi mücadelesini sürdürmek üzere belli so-

mut talepler üzerinde oluşturulan DKÖ'leri, sivil toplumun ve sınıf 

mücadelesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir araya gelmiş olduk-

ları kesimlerin somut demokratik taleplerini dile getiren bu örgüt-

lenmelerin faaliyetleri sahip olunan değişik politik perspektiflere 

göre şekil alır. 

Her demokratik talebin çerçevesini içerisinde yer aldığı sınıf 

bağlamı belirler. Aynı ad altında ifade edilebilecek olan bir talep, 

burjuvaya göre farklı, proletaryaya göre farklı içeriklerle gündeme 

gelirler. Bu anlamda da aynı talep bir sınıf ya da kesim açısından 

sistem içerisinde gerçekleşebilecek iken, bir başka sınıf için sis-

tem içerisinde ya hiç ya da kısmen gerçekleşebilir ve esas ger-

çekleşme koşullarını farklı bir sistem içerisinde bulur. 

Kısmi demokratik talepler etrafında gerçekleştirilen bu örgüt-

lenmeler ve faaliyetleri anlaşılacağı gibi iktidarın elde edilmesi 

hedefinin dışında gerçekleşen bir politik faaliyeti oluşturmakta-

dırlar. Temelde politik oluşları dolayısıyla da ekonomik mücadele 

örgütlerinden sistemle olan ilişkileri itibariyle ayrılırlar. 

Bulundukları alanın sorunları üzerinde oluşturulan bu örgütlen-

melerde değişik siyasal görüş sahipleri bu sorunların yanıtlarının 

kendi prensipleri çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaya çalı-

şırlar. Sosyalistler açısından bu, kısmi olan mücadelenin genele 

bağlanmasını hedefler. Demokrasi mücadelesinin belli bir alan-

daki talep(ler)i etrafında gerçekleştirilen bu örgütlerin, demokrasi 

mücadelesinin temel sorunlarının (emperyalizm, faşizm, sömür-

gecilik, cinsiyetçilik, ekoloji vb.) ışığında bir mücadele geliştirmesi 

gerekir. Kuruluşun temel prensiplerini sorunun bağlamı belirler. 
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Bu açıdan genel geçer DKÖ prensiplerinden söz edebilmek ola-

naklı değildir. Ancak DKÖ'leri içerisinde sosyalistlerin faaliyetlerini 

hangi prensipler etrafında yürüteceklerinden söz etmek olanaklı-

dır. Demokrasi mücadelesinin temel sorunları da bu prensiplerin 

neler olması gerektiğini ortaya koyar. Sosyalistlerin özgül alanda-

ki mücadeleyi genel demokrasi mücadelesinin taleplerinin dışın-

da ele almaya kalkışmalarının anlamı, sosyalist, hatta tutarlı de-

mokrat olma kimliklerini bu örgütler içerisinde bir yan koymaları 

anlamına gelir. Bu devrimci değil en geri türünden bir reformizm 

ya da doğrudan gericiliktir. 
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GENÇLİK ÜZERİNE  

 

Sosyalist hareketin her döneminde gençlik hareketi önemli gö-

revler üstlenmiş, sosyalist düşüncenin yaygınlaşmasında olanak-

larının elverdiği çerçevede katkılı olmuş, militan mücadelenin en 

başında koşan gücü oluşturmuştur. İşçi sınıfı partisinin olmayışı 

dolayısıyla ona yanlış sıfatlar yakıştırılmaya çalışılmışsa da sahip 

olduğu dinamizmle sınıf mücadelesinin gelişmesine, faşist saldırı-

ların durdurulmasına çoğu durumda canlarını vererek katkılarda 

bulunmuşlardır. 

Ne var ki içinde bulunduğumuz dönemde, gelişmiş olan koşul-

ların özgüllüğü ve bu alanda izlenen gençlik politikalarının yan-

lışlığı dolayısıyla, gençliğin yığınsal bir biçimde devrimci hareket 

içerisinde yer alması olanaklı olmamış, zaman zaman görülen 

kabarmalar, gençlik kitlesi içerisinde yaygınlık kazanamadan, oli-

garşinin ağır baskı tedbirlerinin katkılarıyla geriletilebilmiştir. 

Ülke ve dünya sorunlarına ilgisini hiç bir zaman kesmeyecek 

olan gençliğin, kendi sorunlarını ülke sorunlarının bütünlüğü içe-

risinde kavrayan bir anlayışla örgütlenmesi günün zorunluluğunu 

oluşturmaktadır. Başka faktörler yanında Örgütümüzün gençlik 

politikalarında gösterdiği uyumsuzluklar, KURTULUŞ sempatiza-

nı gençlerin oluşturdukları örgütlenmelerin dağılmasına ve genç-

lik kitlesi içerisindeki etkinliklerinin ortadan kalkmasına neden ol-

muştur. Evvel emirde, gençliğin tümünün birlikte örgütlenmesini 

perspektif olarak benimsemiş KURTULUŞÇU gençlerin örgüt-

lenmesine katkıda bulunmak örgütümüzün acil görevleri ara-

sında bulunmaktadır. 

  



318                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

POLİS, CEZAEVLERİ VE MAHKEMELERDEKİ TUTUM 

ÜZERİNE 

 

Devrimci mücadelenin her alanda zorlu bir uğraş olduğundan 

kuşku yok. Döneme göre bazı alanlardaki mücadeleler devrimci-

ler açısından bile altından çıkılmaz özellikler arz ederler. 12 Eylül 

gibi terörün keyfiliğinin kol gezdiği devirlerde devrimciler egemen 

sınıflar tarafından kişiliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılır, devri-

me, kendi yoldaşlarına ihanete zorlanırlar. İnsanı insanlığından 

çıkarmaya çalışan insanlık dışı işkenceciler aracılığıyla yürütülen 

fiziksel ve tinsel yok etme faaliyeti birçok devrimciyi başka koşul-

larda asla düşünmeyecekleri, tersini hiç bir zaman kendilerinin 

arkalarından gelenlere öğütlemedikleri tutumlara sürüklenmek 

zorunda kalmışlardır. 

Bu koşullar altında örgütümüz saflarında çalışmış ya da yöne-

ticilik yapmış birçok yoldaşımız örgütsel zaaflarımızın da katkı-

sıyla kimi zaman büyük bir moral çöküntüsü içerisinde hiç bir iş-

kence görmeden, kimisi ise en ağır işkenceler altında, bazen 

kendi yoldaşının zorlamalarıyla polise bilgi vermiş ve hatta yol-

daşlarının yakalanması için polisle işbirliği yapmıştır. Bu devrimci 

kişilikten sıyrılma ve egemen sınıfın dayattığı işbirlikçiliği benim-

semekten başka bir anlama gelmez. Ama devrimcilerin öfkesi bu 

duruma sürüklenen yoldaşlara değil onları bu duruma sürükleyen 

oligarşiyedir. Örgütümüz bu yoldaşlara hiç bir ceza vermek dü-

şüncesinde değildir. Devrimci kişiler bu tutumlarının cezasını 

kendi vicdanlarında mutlaka vereceklerdir. Oligarşinin, yoldaşla-

rımızı darağaçlarında sallandırarak, sokaklarda, dağlarda kurşun-

layarak bizden koparmasına nasıl kin duyuyorsak, işkence altın-

da ya da işkence tehdidiyle ihanete zorlanmasına da aynı kini 

duyuyoruz. Kuşkusuz bu normal görevini yerine getirememiş yol-

daşların durumunu aklamaz. Bu tutumların tümünün örgütsel bir 
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müeyyide ile yüz yüze gelmiş olmaları gerekirdi. MK'nın bu konu-

daki tutumu yanlış olmuştur. Her şeye karşın, kinimiz görevini ye-

rine getirememiş olan yoldaşlara değil oligarşiyedir ve yoldaşla-

rımızı yeniden kazanmak devrimcilerin görevidir. 

Devrimci mücadelenin gereği sadece poliste değil, cezaevi ve 

mahkemelerde de devrimci bir tavrın sergilenmesidir. Uygun du-

rumlarda burjuvaziye karşı birlikte direnişin bir parçası olarak top-

lu savunmaların yapılması gerekirdi. 

Bu perspektif içerisinde, devrimci mücadeleyi tevazu içerisinde 

sürdürmek niyetinde olanları örgüte yeniden kabul eden MK bu 

kararlarıyla yoldaşların önünü açmakla doğru bir tutum benim-

semiştir. Örgüt vicdanında yeniden aklanıncaya kadar yönetici 

görevlere gelmemeleri konusunda konulmuş olan MK koşulu ye-

rindedir ve öğretici bir özellik taşımaktadır. Bu kararlarla birlikte 

bu koşul ortadan kalkar. Bu konumdaki yoldaşların durumunun 

takdiri örgüt üyelerinin oylarıyla belirlenir. 
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ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE ÖRGÜT SAFLARI DIŞINDA 

KALANLARIN SOSYALİZM MÜCADELESİNE  

YENİDEN DAVET EDİLMESİ ÜZERİNE  

Yalnızca polisin eline düşmüş olanlar değil, dışarda kalanların 

yaşadıkları koşullar, yakalanıp serbest bırakılanların bir dönem 

için içerisine girmiş oldukları ruh hali onları devrimci mücadelenin 

ya dışına ya da sakin görünen kıyılarına sürüklemiştir. 

Buna ilaveten kararlı ya da endişeler taşımakta olan bir kısım 

devrimci de örgüt içerisinde kendilerine ya da başkalarına yapılan 

haksızlıkları ve yanlışlıkları görüp bunun yarattığı reaksiyon içeri-

sinde örgüte karşı güven duygularını yitirmiş ve ya tümden dev-

rimci hareketten kopma ya da bekleme konumuna sürüklen-

mişlerdir. Görüş farklılıkları, örgütsel cezalandırma, vb. sonucu 

birçok eski yoldaşla ilişkiler kopmuş ve değişik konumlanmalar 

ortaya çıkmıştır. 

Bugün sosyalist hareket geldiği evre içerisinde, dünyadaki du-

ruma da bağlı olarak kendi içerisinde en büyük dayanışmayı gös-

terme zorunluluğu içerisindedir. Birçok ayrılığın nedenleri arasın-

da dogmatik bir sosyalizm anlayışı yattığı gibi, yukarda sayılan 

konularda da aynı anlayışın etkilerinin olduğu aşikârdır. Sosya-

lizm kavrayışının yenilenmesine paralel olarak tüm sosyalistlerin 

eski sınır çizgilerini aşabilecek pratik yaklaşım biçimlerini de bir-

birlerine göstermeleri bizler için bir zorunluluk olarak gö-

rünmektedir. Yıllardır sürdürdüğümüz kendimizi yenileme çaba-

larımızın bir güvence oluşturacağı inancı içerisinde saflarımız dı-

şına düşmüş bulunan, devrimci mücadeleyi sürdürme kararlılığını 

taşımaya devam eden ve platformumuzun görüşlerinin aynı yapı 

altında eylem birliğini sürdürmeye olanak tanıdığı inancı içerisin-

de olan tüm yoldaşları, devrimci mücadeleyi saflarımızda sür-

dürmeye davet ediyoruz. 
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BARIŞ SORUNU VE ANTİ-MİLİTARİZM ÜZERİNE 

 

Sosyalizm Paris Komünü ile birlikte, militarizme karşı asli sila-

hı olan düzenli ordunun reddi-halkın silahlanması fikrini maddileş-

tirdi. Ancak, amaçlarından saparak geçmiş toplumdan devraldık-

ları mirası kendi sistemlerinin parçaları olarak yeniden şekillendi-

ren sosyalizm pratikleri düzenli ordunun gerekliliği fikrinin bugüne 

kadar taşınmasının nedenini oluşturdular. 

Daha da kötüsü devasa bir savaş makinesi haline getirilen Kı-

zıl Ordu ve diğerleri sosyalizmin militarist ruhu olarak kabul gör-

dü.  Bunlar yetmezmiş gibi Afganistan, Polonya ve SSCB'de ger-

çekleştirilen darbeler sosyalizmin militarizm ile iç içe geçtiği fikri-

nin yaygınlaşmasına neden oldular. 

Kendisini böyle tarif eden bir sosyalizm daha başlangıçta mili-

tarizme karşı mücadele olanaklarını tüketmiş demektir. Ancak bu 

kadarla da kalmaz. Ezilen sınıflara karşı barışın savunulması ve 

sürdürülmesi açısından güven verici olmaktan çıkar. 

İki paylaşım savaşı ve yöresel savaşların maddi ve manevi yı-

kımlarıyla yüz yüze gelen ezilen sınıfların reaksiyonu biçiminde 

şekillenen barış hareketi ve anti-militarist hareket gerçek barış ta-

raftarları ve anti-militaristler olan sosyalistler tarafından özellikle 

üzerinde durulması gereken bir alana işaret eder. 

Her ne kadar tek kutuplu olmaya doğru giden dünyada barış 

hareketinin ivmesi düşme eğilimine girse de; devasa problemleri 

bağrında taşıyan Ortadoğu her an patlak verebilecek çatışmalara 

gebedir. Özel olarak da Kuzey Kürdistan'da yaşanmakta olan iç 

savaş anti-militarist mücadeleyi en güncel görevlerden biri haline 

getirmektedir. Bu durum savaşa karşı tutumu yaygınlaştırmayı ve 

bunu sosyalizm mücadelesiyle birleştirmeyi gerekli kılmaktadır. 
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ENTERNASYONALİZM ÜZERİNE 

 

Dünya emperyalist sistemin tek başına denetimine bir kere 

daha girerken uluslararası proletarya mücadelesini birleştirecek 

bir örgütten yoksun kalmaya devam etmektedir. Sistemlerin bir-

birlerini kısmen dengelediği koşullarda proletaryanın ulusal müf-

rezeleri ve ezilen halklar mücadelelerini başarıya ulaştırmakta 

belirli avantajlara sahiptiler. Emperyalizmin hegemonyasının pe-

kişmesi bu mücadelelerin eskiden olduğundan çok daha büyük 

engellerle karşılaşması anlamına gelmektedir. Bu engellerin 

aşılmasının yolu dün olduğu gibi bugün de daha belirgin bir bi-

çimde uluslararası dayanışmadan geçmektedir. Bu daya-

nışmanın maddi bir nitelik kazanabilmesi örgütsel ifade bulma-

sıyla en etkin biçimine ulaşır. 

Özellikle bölgemizdeki halkların mücadelesi böyle bir dayanış-

manın en acil olduğu bir dönemi yaşamaktadır. Bölgedeki mü-

cadelenin başarıya ulaşabilmesi bölge halkları arasındaki en ya-

kın dayanışmayı gerektirdiği gibi, mücadele örgütlerinin kendi 

aralarında, mücadele birliğini ve koordinasyonunu sağlayan böl-

gesel bir yapılanmayı acilen gerçekleştirmelerini gerektirmektedir. 

Örgütümüz bunun için gerekli girişimleri mümkün olan en kısa sü-

re içerisinde başlatmalıdır. 
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ULUSAL SORUN ÜZERİNE 

 

KURTULUŞ Hareketi siyasal bir yapı olarak ortaya çıkışıyla 

birlikte karakteristik bir özellik olarak kendisini çok uluslu bir yapı 

olarak tanımladı ve örgütsel anlayışını da bu temel üzerinde kur-

maya çalıştı. 

Bu anlayışın temel özellikleri: 

- Sömürge ve bağımlı ulusların var olduğu ülkelerde proletar-

yanın her ülkeye göre ayrı programının ve yapılanmasının var ol-

ması, 

- Birlikte ya da ayrı örgütlenmenin mutlaklaştırılmaması, 

- Kürdistan'ın bir iç sömürge ve dört parçaya ayrılmış bir ülke 

olduğu, 

- Her parçanın sömürgeden bağımsızlaşmasıyla tek bir bağım-

sız demokratik Kürdistan'ın kurulması, 

- Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimlerinin paralel geliştiği ve 

var olan koşullarda Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da sosyal ve ulu-

sal devrimlerin birlikte gerçekleşmesinin en olasılıklı durumu 

oluşturduğu, 

- İki halk arasında düşmanlık ilişkilerinin yaygın olmayıp, kültü-

rel yakınlıkların var olduğu, dolayısıyla, 

- Birlikte örgütlenmenin var olan konjonktürde doğru stratejiyi 

oluşturduğu, 

- konjonktür değişikliklerine paralel olarak ayrı örgütlenme gö-

rüşünün savunulacağı ve buna ait belli koşulların zaten var oldu-

ğu. 
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Savunulan bu temel noktalara ait genel teorik belirlemelerin 

doğruluklarını korumalarına karşın dünyada ve Türkiye'de ce-

reyan eden değişiklikler, yaşadığımız pratikler örgütlenme konu-

sundaki görüşlerimizin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Belli 

sorulara açıklık kazandırmadığımız müddetçe Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş mücadelesi konusunda net bir politikaya sahip ola-

bilmemiz ve mücadeleye katkılı olabilmemiz artık olanaklı gö-

rünmemektedir. Aşağıda formüle ettiğimiz belli sorulara muhak-

kak ki, yenileri eklenebilir ya da daha değişik bir biçimde formüle 

edilebilirler. Son sözü söylemediğimiz bilinciyle, Kürdistan halkı-

nın mücadelesine katkılı olabilmek amacıyla, aşağıdaki soruları 

bir tartışma zemini taslağı olarak yoldaşların görüşlerine sunuyo-

ruz. 

1- Yeni Dünya Düzeni ve bölgedeki ifadeleri, sosyalist ülkeler-

deki ulusal devletlerin ortaya çıkışının etkileri Kürdistan'ın bağım-

sızlığı açısından neleri içermektedir? 

2- İki ülke devrimleri iç dinamiklerine bağlı olarak paralel mi 

gelişmektedir? Kürdistan'da sürmekte olan silahlı mücadelenin 

bağımsızlık doğrultusunda şansları nelerdir? 

3- Kuzey Kürdistan'da yıllardır devam etmekte olan örgütsüz-

lüğümüzün nedeni "içimizdeki sosyal şovenizm" midir? Öyleyse, 

uzun yıllardır bir ülkenin komünistlerinin örgütlenmesinin önüne 

geçebilecek kadar güçlü bir sosyal şovenizmin örgütümüz içeri-

sinde hâkim konumda bulunması Kürdistanlı yoldaşların aşırı 

bağımlı bir konumda kaldıklarının kanıtını oluşturmaz mı? 

4- Sosyalist hareket içerisinde ulusal soruna yaklaşım açısın-

dan müstesna bir yeri olmasına rağmen örgütümüzde MK'den 

başlayarak "sosyal şovenizmin" (!) sık sık nüksetmesinin nedeni 

nedir? Bu doğal mıdır yoksa ortada bir sendrom mu var? Sa-

vunmakta olduğumuz örgütlenme anlayışının bu sendromun vi-



                KONFERANS VE KONGRELER            325 

 

 

rüsü olma olasılığı nedir? "Merkezi ama iki ayrı parti" anlayışımız 

kendi içerisinde ne kadar tutarlıdır? 

5- Kürdistanlı komünistlerin büyük bir çoğunluğunun ayrı ör-

gütlenmeden yana ve bu eğilimin zaman içerisinde artmış olma-

sının milliyetçilik dışında anlattığı bir şey yok mudur? Halkın ba-

ğımsızlık arzularının gelişmiş olmasıyla bağlantısı nedir? Türk 

komünistlerinin geçmişte yaratmış oldukları güvensizliği aşma 

konusunda ciddi adımlar attığı söylenebilir mi? Türk dev-

rimcilerinin Kürdistan realitesini tanımada, Kürdistanlı örgütlerin, 

özellikle de gerillanın dayatmasının başta gelen faktör olması, 

Kürtlerin güvensizliğini artırmış olduğu ve ayrı örgütlenmeyi artık 

zorunlu bir güvence olarak gördükleri söylenebilir mi? 

6- Kürt komünistlerinin birliği ve ulusal kurtuluş mücadelesine 

öncülüklerinin koşulları nelerdir? 

7- K.Kürdistan'da proletaryanın bağımsızlık mücadelesine ön-

cülüğünün yeni koşullarda şansı nedir? 

8- Kürdistanlı komünistlerin PKK karşısında tutumları ne olma-

lıdır? 

9- Farklı örgütlerin içerisinde olabileceği Kuzey Kürdistan Ulu-

sal Kurtuluş Cephesi'nin gerçekleşme şansı nedir? 

10- Partiya Azadiya Kurdistan'ın Kürdistan bütünündeki müca-

dele açısından önemi var mıdır, nedir? Güney ve Kuzey Kürdis-

tan'daki mücadelelerin birliğinin yaratılması olasılığı nedir? 

11 - Ayrı örgütlenmeler arasında mücadele birliğinin sağlan-

masının yolları ve gerekleri nelerdir?  
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ÖNERGE  - A.ORHAN 

 

1- Dünyanın ve Türkiye'nin değişen koşullarını değerlendiren 

Konferans, 70'li yıllarda formüle edilen ve o dönemde Kurtuluş'un 

devrimci bir kitle hareketi tarzında varoluşuna dayanarak Kurtu-

luş'u "partileşme sürecinde bir hareket" olarak tarif eden politik-

örgütsel projenin artık geçerli olamayacağını saptar. 

2- Bugün Kurtuluş, 70'li yıllarda ürettiği ve 80'li yıllarda geliştir-

meye çalıştığı teorik birikime yaslanan ve hemen tümüyle 70'li yıl-

lardan bugüne taşıyabildiği siyasi ve örgütsel olanaklar ve ilişkiler 

üzerinde şekillenen bir grup örgütlenmesidir. Kendisine benzer 

birçok devrimci grup gibi, açık ve yasal alandaki görünümü bir 

dergi çevresi iken, gizli ve yasadışı alanda da küçük ve cılız bir 

"yeraltı örgütü" durumundaki TKKKÖ ile ifade edilmektedir. 

3- Alabildiğine parçalanmış bir durumda bulunan sosyalist ha-

reketi meydana getiren diğer unsurların da esas olarak Kurtuluş 

gibi var olduğunu saptayan Konferans, bu tür grup örgütlenmeleri 

üzerinden sosyalist hareketin savrulduğu geri noktadan ileri doğ-

ru atılım yapmasının mümkün olmadığı inancındadır. 

4- Bugün sosyalist hareketin içinde bulunduğu bunalımdan ve 

savrulduğu geri noktadan kurtulabilmesi için esas olarak üç soru-

nun çözümlenmesi gerekmektedir; 

a) Militan bir kitle hareketine dayanan bir güç, bir siyasi akım 

haline gelmek, 

b) Marksizm’in devrimci bir yorumu temelinde ve sosyalist 

demokratik bir anlayışla ideolojik-teorik olarak yenilenerek top-

lumsal yaşam içinde belirli bir ideolojik etkinlik sağlamak, 

c) Toplumsal meşruiyete dayanan bir akım niteliğini yeniden 

kazanmak. 
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5- Görüldüğü gibi bu hedeflere ulaşılması ne çok kolaydır, ne 

de kısa bir zaman içinde mümkündür. Bugün sosyalist hareket 

için büyük, anlamlı ve iddialı hedefler olan bu özelliklere 70'li yıl-

larda sahip olunduğuna işaret eden Konferans, "dergi çevresi" 

veya gayrimeşru "mahfil" ya da "yeraltı örgütü" görünümü veya 

yapılanması üzerinden bu hedeflere ulaşılamayacağını belirtir. 

90'lı yıllarda sosyalist hareketi bu hedeflere ulaştıracak yeni araç-

ların ve olanakların yaratılmasının zorunlu olduğunu saptayan 

Konferans, bu hedeflere sadece Kurtuluş'un olanakları ve gücüy-

le ulaşılamayacağının bilinciyle, başka sosyalist gruplarla birlikte 

gerçekleştirilebilecek şu iki aracın örgütlenmesinin sosyalistlerin 

en acil ve öncelikli görevi olduğunu saptar: 

- Günlük bir gazete 

- Açık bir parti 

Sosyalist hareketin yeniden kitlesel bir güç haline gelmesinin, 

ideolojik olarak kendisini yenileyerek yeniden etkin olmasının ve 

toplumsal meşruiyete sahip bir siyasi akım niteliği kazanmasının 

yolunun bu araçların yaratılmasından geçtiği inancında olan Kon-

ferans, aynı zamanda birliğin de böylece esas olarak sağla-

nacağına ve sosyalist hareketin bugünkü parçalanmışlığına tes-

lim olunmamasının ancak bu şekilde mümkün olduğuna dikkat 

çeker. 

6- Günlük bir gazete ve açık bir parti örgütlenmesinin birlikte 

ele alınması gerekmekle birlikte, ikisi arasında daha öncelikli he-

defin gazeteye verilmesi doğru olacaktır. Gazeteden önce, açık 

bir partiyi örgütlemeye kalkışmanın fazlasıyla problemli, fazlasıyla 

rekflekslere çarpacak bir girişim olacağına dikkat çeken Kon-

ferans, aynı zamanda bu girişimin mevcut koşullarda reformist bir 

zemine savrulma tehlikesini de barındıracağına işaret eder. Bu 

arada bir açık parti olayına belli önyargılarla ve reflekslerle yakla-

şacak kadrolarda bu girişim bir heyecan yaratmaz, tersine çare-
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sizliğin bir ürünü olarak algılanabilir. Dolayısıyla özgüven ve coş-

ku kazanmak açısından zaaflı bir durum ortaya çıkabilir. 

Böyle bir partinin kaçınılmaz olarak doğuracağı bürokratikleş-

me de göz önüne alındığında onun içinden devrimci bir yaşamın 

inşaa edilmesi de ciddi sorunlarla karşılaşabilir. 

7- Dolayısıyla Konferans, bir günlük gazete etrafında biraraya 

gelmenin hem daha kolay, hem de meşru ve devrimci bir varoluş 

için daha uygun bir araç olduğunu düşünmektedir. Bugün siyasal 

ve örgütsel bir toparlanma, yeniden inşa için öncelikle ideolojik 

olarak yenilenmeye, yeniden inşaya gereksinim vardır. Bu nokta-

da parti gibi siyasal ve örgütsel bir aygıttan çok, ideolojik bir aygıt 

olan gazete daha işlevli, sosyalist militanlarla sosyalist aydınlar 

arasında ilişki kurmada daha elverişli olacaktır. Gazete ve parti 

arasında nispi bir öncelikle ilgili böylesi bir perspektife sahip olan 

Konferans, bu projenin üzerinde anlaşılabilecek diğer muhatapla-

rın, diğer sosyalist güçlerin tavır ve önerilerinin de açıklığa ka-

vuşmasına bağlı olarak, bu perspektifin mutlaklaştırılmaması ge-

rektiği inancındadır. 

8- Başlangıçta haftalık olarak yayına geçebilecek ama belirle-

nen makul bir tarihte mutlaka günlük olmayı hedefleyecek olan 

gazete, tüm sosyalistler için bir kürsü işlevini yüklenerek, Kürt 

ulusal hareketi ve işçi hareketi başta olmak üzere, kadın hareketi, 

çevre hareketi, gençlik hareketi ve toplumsal muhalefet içinde yer 

alan diğer güçlerle ilişki içinde olmalı, onların taleplerine sahip 

çıkmalı ve desteklemelidir. Konferans, gazetenin sosyalizm mü-

cadelesinin insanlığa sağladığı yararları ve tarihsel kazanımları 

savunurken, kapitalizmin sunduğu yaşam tarzının gayri insani ni-

teliğini sergilemesi ve işçi sınıfının önderliğinde bir toplumsal dev-

rimin tarihsel ve toplumsal olarak haklılığını ve zorunluluğunu sa-

vunan bir perspektife sahip olması gerektiğini düşünmektedir. 
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9- Açık partinin işçi sınıfının önderliğinde bir toplumsal devri-

min propaganda ve ajitasyonunu temel alması gerektiğini vurgu-

layan Konferans, anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist ve 

cins ayrımcılığına karşı mücadelenin partinin programının ilkeleri 

olabileceğini belirtir. Bunun ötesinde, bu partinin örgütlenmesini 

sağlayacak ve içinde yer alacak grup örgütlenmelerinin durumu 

veya varlıkları ve gelecekleri ortaya çıkacak ilişkilerin ve muta-

bakatların niteliğine ve gelişmelere göre şekillenecektir. Bu konu-

da şimdiden bir karar almak mümkün olmamakla birlikte Konfe-

rans, böyle bir parti ve günlük gazete aracılığıyla esas olarak bu 

grup yapılanmaları çerçevesinde şekillenen sosyalist hareketin 

parçalanmışlığının aşılmasının amaçlandığının altını çizer. 

10- Konferans, bir günlük gazete etrafında bir araya gelen 

sosyalist güçlerin, eğer o tarihe kadar açık bir parti örgütlenmesi-

ni tamamlamışlarsa tabii ki onunla, ama tamamlamamışlarsa ge-

niş ve güçlü bir sol blok oluşturarak, Mart 1994 tarihinde (eğer 

değişmezse) yapılacak yerel seçimlere yaygın ve iddialı bir şekil-

de -örneğin en az 25 yerde- katılacak tarzda- uzun süre önceden 

hazırlanmalarının ve başarılı bir sonuç almaya çalışmalarının 

önemine işaret ederek, böylece sosyalist hareketin içinde bulun-

duğu durumdan çıkış yoluna girebileceği inancındadır. 

11- Konferans, Kurtuluş'un kadrolarının ve militanlarının bu 

politik-örgütsel proje üzerinde geniş bir, mutabakat sağlamaları-

nın olağanüstü önemine dikkat çekerek, tüm Kurtuluşçuları bu 

projeyi gerçekleştirmek için el ele ve omuz omuza mücadeleye 

çağırır. 

A. Orhan 
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PARTİ İÇİNDE KADIN ÖRGÜTLENMESİ 

Kadın Organının iki üyesi ve iki üye yoldaş 

tarafından hazırlanmış ve kadın organından 

bir (Selma) ve bir üye yoldaşın (S.) şerhiyle 

konferansa sunulup reddedilen tez: 

 

Bugüne kadar kadının ezilmişliği insanlığın özgürleşmesi soru-

nuna bağlanmış dolayısıyla kadının kurtuluşu hep ertelenegel-

miştir. Oysa insanlığın özgürleşmesi erkeğin bir ezen cins olma 

kimliğinin parçalanması, yok edilmesi sürecidir; ki bu süreç kadı-

nın kurtuluşunu öngören bir ara aşamayı gerektirmektedir. Bu ara 

aşamanın insanın özgürleşmesi sürecine evrilebilmesi bütün top-

lumsal muhalefet dinamiklerinin kendilerine ait sorunlar çözü-

münde birbirlerinden bağımsız yapılanmaların varlığıyla müm-

kündür. "Kendisi için" oluşacak bu örgütlenmelerin "kendisine 

rağmen" bir nitelik kazanabilmesi, siyasi ajitasyon ve propagan-

damızda bugünden ifade edilmelidir. 

Toplumun en alt biriminden en üst birimine kadar kurumlarıyla 

birlikte varolan erkek egemenliğine karşı mücadele politik bir ol-

gudur. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar yine toplumun yarı-

sını oluşturan erkekler tarafından ezilmekte ve sömürülmek-

tedirler. Cins olarak kendilerinin yok sayıldığı bir toplumda ka-

dınlar doğal olarak var olmak ve ezen cinsin egemenliğinden kur-

tulma kavgasının toplumsal kurtuluş açısından öncelikli so-

runların içinde ele almak durumundadırlar. Tarihin ilk ve en köklü 

egemenliği olan ERKEK EGEMENLİĞİNE karşı mücadele kadın-

ların varoluşları için olmazsa olmaz bir koşuldur. Ezen sınıfın er-

keği kadar ezilen sınıfın erkeği de, ezen ulusun erkeği kadar ezi-

len ulusun erkeği de kadını ezmekte ve sömürmektedir. Hangi 

sınıftan, ulustan ya da ırktan olursa olsun kadının konumu daima 

ikincilikse, karşı cinse tabi olmaksa; toplumsal kurtuluş kavgasın-
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daki diğer dinamiklerden "ayrı" ve onlardan bağımsız olarak ken-

di kurtuluş perspektiflerini ve örgütlülüklerini yaratmaları gerekli-

liktir. Kadınlar toplumsal kurtuluşu sağlayacak dinamiklerden biri-

dir. Kendi kurtuluşlarına dair projenin sahibi ve üreticileri yine ka-

dınların kendileri olmalıdır. 

Ancak bu perspektif toplumsal kurtuluş projeleriyle birlikte ele 

alınmadığı, toplumsal kurtuluşu sağlayacak diğer dinamiklerle po-

litik olarak bağlantılarını kuramadığı sürece erkek egemenliğini 

reforme etmenin ötesine geçemeyecektir. Nasıl ki toplumsal kur-

tuluş projesi kadınların kurtuluş projesini içermediği, onu tali bir 

sorun olarak görmeye devam ettiği sürece, gerçek anlamda bir 

toplumsal kurtuluş sağlayamazsa, kadınların kurtuluş projesi de 

kendi kurtuluşunun toplumun kurtuluşuyla birlikte ele alınmadığı 

sürece gerçeklik kazanamaz. 

Kadınların kendi varoluşları ve kurtuluşları açısından oluştur-

dukları perspektif doğrultusundaki örgütlenmeleri yaşamın her 

alanında etkinliğini göstermelidir ve bütün örgütlenmelerde kendi 

yapılarıyla yer almalıdır. 

Kendi kurtuluşumuz için oluşturacağımız baskı güçleri ise ta-

leplerin unutulmaması ve göz ardı edilmemesi için gereklidir. 

Sistemin ideolojisine ve işleyişine karşı örgütlerde de kadınlar 

kendi örgütlenmeleriyle yer almalıdırlar. Kendi kurtuluş projelerini 

toplumsal kurtuluş projesiyle birlikte ele alan kadınlar cins olarak 

varoluş kavgasını bu örgütlerde de vermek gerektiği bilinciyle de 

davranmalıdırlar. Çünkü tarih göstermiştir ve göstermeye devam 

etmektedir ki, her tür egemenlik ilişkisine karşı oluş ideolojisiyle 

donanması gereken örgütlenmelerde de erkekler kendi egemen-

liklerinden vazgeçmeyi düşünmemektedirler. Sınıfın, ulusun 

egemenliğini sorgulayan, bu egemenliklere karşı ilkeli ve tavizsiz 

bir tutum içerisinde olduğunu iddia eden bu egemenliklerde de 

erkeğin egemenliği sorgulanmamaktadır. Yaşamın eşitsiz gelişimi 
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bu örgütlenmelerde de erkeğin günlük çıkarlarından vazgeçme-

me noktasındaki ısrarı nedeniyle olduğu gibi korunmakta, bu du-

rumu aşmaya ve aşındırmaya yönelik çabalar gösterilmemekte-

dir. Bu durum kadınların ısrarlı ve kararlı tutum alışlarıyla aşılabi-

lecek bir durumdur. 

Parti içindeki kadın örgütlenmesi sadece erkek egemen ideo-

lojinin somut yansıtıcıları olan erkeklere karşı değil, aynı zaman-

da bu ideolojiyi içselleştiren kadınların, kadınlık bilincine ulaşma-

ları doğrultusunda da çalışma yürütmelidir. 

Sosyalist örgütlenme modelleri esas olarak sınıfın ve ulusun 

kurtuluşuna yönelik oluşturulmuştur. Kadınların kurtuluşu ya ta-

mamen unutulmuş ya da esas olarak sınıfın ya da ulusun kurtu-

luşuna tabi kılınmış, dolayısıyla tali bir sorun olarak ele alınmıştır. 

Bugün bu durumun aşılması zorunluluktur. Aşılmasının güvence-

leri yaratılmalıdır. Nasıl ki ezilen ulusun öncelikli olarak ulus olma 

kimliğini oluşturması gerektiğine inanıyorsak, kadınların da cins 

olma kimliklerini oluşturması gerektiğine inanmalıyız. Çünkü ka-

dınlar salt kadın oldukları için birçok haktan yoksundurlar. Bu 

haklara sahip olunmadan, bu hakları yaşamadan eşitlikten söz 

etmek mümkün olmayacaktır. Gerçek anlamda eşitliğin sağlana-

bilmesi, kadınlar lehine ancak erkekler aleyhine EŞİTLİĞİN ya-

şanacağı bir süreçten geçecektir. Bu süreç atlanarak kadın bilinci 

oluşturulamaz. Sosyalist örgütlenmelerde pozitif ayrımcı uygula-

maların tüzüksel yaptırıma kavuşturulması gerekir. Kadınların le-

hine, erkeklerinse aleyhine yaşanacak olan bu pozitif ayrımcılığın 

uygulayıcıları esas olarak erkekler olacaktır. Savundukları ideoloji 

gereği kendi egemenliklerini sorgulaması ve egemenlikten vaz-

geçmesi gereken erkeklerdir. Ancak ne var ki, bu kadınların baskı 

gücünü gerektirmektedir. Bu da kadınların kendi örgütlenmelerine 

sahip olmalarıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle kadınlar sos-

yalist örgütlenmelerde de kendi örgütlülükleriyle var olmalıdırlar. 
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Kendi kurtuluşları ve geleceklerini kendilerinin tayin edebilmesi 

bunu gerektirir. 

Seksiyonel diyebileceğimiz tarzda oluşacak olan parti içi kadın 

örgütlenmesi kendi alanına yönelik POLİTİKALARIN belirleyicisi 

olmalıdırlar. Toplumsal kurtuluş için diğer alanların da kendi söz-

lerini söyleyebilmeleri için bu gereklidir. Aynı zamanda kadro ça-

lışması da yapacak olan bu örgütlenme, kadroların istihdamından 

tek yetkili olmalıdır. 

Farklı uluslar aynı parti içinde örgütlenmişler ise o ulus kadın-

ları asıl olarak ulus seksiyonunun üyesidir, aynı zamanda kadın 

seksiyonunun da doğal üyesi durumunda olmalıdırlar. 

Parti içi kadın örgütlenmesi kendi konferansını örgütlemen, 

genel kongre ve konferansta kadınları temsilen temsilci çıkarma-

lıdır. Genel kongreye gidecek olan temsilci konferansta oluştu-

rulmuş ALAN PERSPEKTİFİNE İLİŞKİN TEZLERİ kongre kararı 

haline getirmeye çalışmalıdır. Yine bu örgütlenme tüzük-sel gü-

vencelerle birlikte örgütün genelinde kadınların söz ve karar sa-

hibi olmalarını, bütün organlarda eşit hak ve olanaklardan yarar-

lanmalarını sağlamalıdır. Kongreye kadın ve erkek üyelerin eşit 

sayıda katılmaları bir tür tüzüksel güvence altına alınmalıdır. 

Seksiyonun kendi alanına yönelik faaliyetlerde eylem birliğini 

bozmama temelinde, ancak ilkelerinden hiçbir biçimde taviz ver-

meden özerk bir çalışma içinde olmalıdır. 

Ancak bugünkü yaşadığımız hayatın gerekliği seksiyonun he-

def olarak görülmesini ve örgütlenmelerin koşullarının yaratılma-

sını amaçlamak durumundadır. Bunun için bugüne dair yapılması 

gereken merkeze bağlı bir kadın uzmanlık grubu oluşturulması 

olmalıdır. Bu organ seksiyonun yaratılması amaçlı bir faaliyet yü-

rütmeli, kadın alanına yönelik politikaların belirleyicisi ve yönlen-

diricisi olmalıdır. 
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Ek bir madde ile seksiyonun yaratılmasının amaçlandığı bu 

yapılanmada amacın gerçekleşmesi tüzüksel güvenceye ka-

vuşturulmalıdır. Bu üye kadın sayısının yeterli olduğunda; talebe 

ya da ihtiyaca cevap verecek uygun koşullar oluştuğunda, bu-

günden adımların atılmaya çalışılması gereken bir kadın grubu 

örgütlenmesi, seksiyonel örgütlenmeye dönüştürülmelidir. Bu 

seksiyona ters düşen bir örgütlenme olmaz. Nasıl ki, saflarımız-

daki KÖK Kürdistan'ı örgütlemeye yönelik bir kurumdur, bu onun 

seksiyon örgütlenmesine herhalde ters düşmüyordu. 

Ayrıca tüzükte geçen, üyeler eşit maddesine, kadın, erkek ko-

şullarının eşitlenebilmesinin güvencesini oluşturması açısından 

ayrımcılık ilkesi eklenmelidir. Ve bugün için grupların temsiliyeti 

üçte bir oranından az olmamak koşuluyla var olmaları sağlanma-

lıdır. 

Erkek egemenliğinin yıkımı, her ne kadar burjuva ideolojisin-

den bağımsızlaşmanın gereklerinden biriyse de bu gereğin yerine 

getirilmesinin güvencesi kadınların kendi özörgütlenmelerini ya-

ratmaları olacaktır. 

4 İMZA (2 Kadın Organı, 1 S, 1 İst kadın yoldaş) ŞERH 

Seksiyon örgütlenmesinin iki merkezli örgütlenmeye tekabül etti-

ği, ayrı bir örgütlenme modelini içerdiği, bugün için nitel ve nicel 

performansa sahip olmadığından teknik olarak mümkün olmadığı 

kanaatindeyiz. Erkek egemenliğinin parçalanmasının yolunun 

seksiyon örgütlenmesi değil, kendi güçlülüğümüzden ve örgüt içi 

eşitliğin yaratılmasının imkanlarından geçtiğini düşünüyoruz. 

2 İmza (1 Kadın Organı, 1 S)  
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BİZE BİR HAFIZA LAZIM 

 

X ii kongresi TKKKÖ'yü yöneten yoldaşların örgütümüze ka-

zandırdıkları gelişkinlik düzeyini bilhassa iki konuda ön plana çı-

kardı. Bunlardan birincisi TKKKÖ'nün hafıza zafiyetini aşma ko-

nusunda çok mesafe kaydettiği gerçeğidir. Diğeri ise öteden beri 

yakınma konusu olan, günümüzde de bir soruşturma istemine 

kaynaklık eden deşifrasyon illetinden yakamızı kurtarma doğrul-

tusunda kocaman adımlar atmış olmamızdır. Bu yoldaşlar gizli 

çalışma ilkelerinin hayata geçirilebileceğini son X ili kongresi ha-

zırlık ve gerçekleştirilmesi sürecinde dosta düşmana göster-

mişlerdir! 

Hafıza zafiyetinden sözedince aklıma hemen eskiden vukubu-

lan "unutma-unutulma" olayları geliyor. (Şükür benim hafızam 

bugüne kadar TKKKÖ'yü yöneten yoldaşlarınkine göre oldukça 

kuvvetli de hatırlıyorum.) "Birinci büyük tasfiye harekatı" sırasın-

da koca koca şehirler tüm politik araç ve gereçleriyle birlikte; yol-

daşlarca politikanın nesnesi olarak algılanan insanlar da dahil 

olmak üzere unutulmuştu. Yönetici yoldaşlar içinden ellerini çek-

tikleri bir eldiven gibi kaldırıp atmışlardı onları... 

O zamandan bu yana, bu konuda büyük bir gelişme kaydet-

tiğimiz X ili Kongre sürecinde gözlemlendi. Bu kez insanların sa-

dece ve sadece % 10'u unutulmuştur. (İnsanın 'ah nerede o eski 

nisyanlar' diyesi geliyor.) Yoldaşlar garajda valizlerini unutur gibi 

hayatın kurgusunu örgütlü yaşam zemininde oluşturmuş insanları 

bir yerlerde unutmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu olay bi-

zim hayatımızın akışı içerisinde vakayi adiyedendir. Pek de 

önemsenmeye değmez. Nitekim kongre sonuç belgesinde bu ko-

nuya hiç değinilmemiştir. Belki de unutulmuştur. 
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Ben nisyan vakasındaki "nesne"lerden biriyim. Eskiden vuku 

bulana zaman zaman değindiğimde, bazı arkadaşlar beni o kötü 

anıların tahribatından kurtarmak için "sen de eskiye çok takı-

yorsun" derlerdi. Ben tam takılmaktan vazgeçecektim ki, ikinci 

(kaç ikinci?) nisyan vakası başıma geldi. Hayatımda ilk kez oy 

kullanacak, ya da belki birilerinin oyunu isteyecektim. Ya da se-

çim söz konusu olmazsa düşüncelerimi açmam, başka yol-

daşların düşüncelerinden yararlanmam söz konusu olacaktı. Na-

sip değilmiş, olmadı. Oysa başlangıçta her şey ne güzel gidiyor-

du. Bir doküman elime geçmiş ve benden hazırlık süreci için ge-

rekli ….. istenmişti. Ben de parayı bana belirtilen tarihte hazırla-

dığımı, ilişkim kesilince uzun süre beklediğimi, o anda ise vere-

cek durumda olmadığımı belirtmiştim.  

Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra bir gün bir yoldaş 

"kongre başlayacak, seninle konuşalım biraz, neler düşünüyor-

sun?" diyerek düşüncelerimi öğrenmek istedi. Benim için sevindi-

rici bir gelişmeydi bu. Ama daha önce bir tesadüf eseri kongre 

hazırlık sürecinde 6-7 doküman çıkmış olduğunu öğrenmiştim. 

Hiç biri elime geçmemişti. "Son dakikada milli olsun diye ısınma-

dan oyuna alınan oyuncu" gibi hissettim kendimi. Acaba gerekli 

ödeneği vermediğim için yoldaşlar beni cezalandırma yoluna mı 

gittiler; Van'ın Bahçesaray'ında ikamet etmiyorum; (Bahçesaray 

ağır iklim koşulları nedeniyle yılın 8 ayı dış dünya ile ilişkisi kesi-

len bir ilçe) Nerede bulunabileceğim biliniyor. Para istemek üzere 

beni orada bulmuşlardı. Bu monolog beynimi kemirirken soruş-

turma istemek geldi aklıma. Bu düşüncemi yoldaşlara ifade ettim. 

Olumlu yanıt aldım. Ama sonradan kendi kendime "birinci nisyan 

vakasında sordun soruşturdun da ne oldu?" dedim. (Yoldaşlar 

kimin ya da kimlerin bizi orada unuttuğunu unutmuşlardı, hatırla-

mıyorlardı. Tıpkı kadın yoldaşları evleriyle iş yerleri arasında bir 

güzergaha hapseden, onları kocalarının mütemmim cüzü gibi gö-

renlerin kim ya da kimler olduğunu hatırlamadıkları gibi; Ya da 
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TKKKÖ'nün 3 K’sından biri olan Kürdistan'ı tasfiye etme kararını 

nasıl aldıklarını unuttukları gibi...) 

Üstelik, yazının girişinde aşama kaydettiğini belirttiğim "gizli 

çalışma" ilkelerinin hayata geçirilmesindeki titizlik nedeniyle (Ay-

nen kongrenin hazırlık sürecinin % 10'a tekabül eden yol-

daşlardan çok gizli gerçekleştirilip, onların duymayacağı belediye 

hoparlöründen anons ettirilmesinde olduğu gibi) soruşturma da 

çok gizli gerçekleştirilebilir ve sonuçtan benim dışımda alakalı 

alakasız bir sürü insan haberdar olabilirdi. Yani soruşturma iste-

mini aklımdan silmeliydim. Beyhude çaba olurdu. Birinci nisyan 

vakası bana Nazım'ın Vera için yazdığı şiiri sevdirmişti: 

Sen yoksun 

Yeryüzünün en güzel şehirlerinden biri boşaldı  

Söndü artık seni görmeyen aynalar nasıl sönerse  

Yitirilmiş akşamlar gibi Veraya suyu akıyor köprülerin altından 

Sokaklar bomboş 

Bütün pencerelerde perdeler inik... 

En sevdiklerince unutulmak insanın içine çok kötü oturuyor.  

Bir daha unutmayın olur mu yoldaşlar. 

Parmağınıza ip bağlayın... 

 

Not: Bu yazıdaki üslûbun muhatabları "taammüden adam ve 

kadın unutanlardır. Onların dışındaki tüm yoldaşları tenzih ede-

rim. 

Taner  
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YENİ BİR POLİTİK-ÖRGÜTSEL PROJE ÜZERİNE  

 

Giriş 

1970'li yıllarda kendi tarihsel gelişimi içinde en ileri noktaya 

ulaşan, kitlesel bir güç olarak var olmanın yanı sıra toplumsal ya-

şam içinde önemli bir ideolojik etkinliğe ve meşruiyete sahip olan 

Türkiye sosyalist hareketi, bu hareketi oluşturan çeşitli siyasi 

gruplar ya da örgütlenmeler, o dönemde dünyayı tahlil etmeye 

kalkıştıklarında başlangıç cümleleri hemen her zaman aynıydı; 

"Çağımız emperyalizm ve proleter devrimleri çağıdır." Bu temel 

saptamanın ardından diğerleri gelir ve herkes kendine göre böy-

lesi bir dünyadaki güç dengelerini ve ilişkilerini temel alan bir teo-

rik-politik arka plana yaslanarak bir politik-örgütsel projeyi, yine 

kendi sosyalizm anlayışına ve perspektifine uygun örgüt ve mü-

cadele biçimleriyle gerçekleştirmeye çalışırdı. 

Türkiye sosyalist hareketinin önemli bileşenlerinden biri olan 

Kurtuluş için de durum aynıydı. Doğal olarak dünyayı aynı şekilde 

tahlil etmeye başlayan Kurtuluş, o dönemde toplumun çeşitli ke-

simlerinin, ezilen sınıflarının daha iyi bir yaşamı, sahip olduk-

larından daha fazlasını genel olarak sol bir zeminde aramala-

rından, sosyal-demokrasiye ve kısmen sosyalizme yönelmelerin-

den yararlanarak devrimci bir kitle hareketi biçiminde varoldu ve 

gelişmeye çalıştı. Sosyalist hareket içinde yer alan birçok örgüt-

lenme gibi kendisini "partileşme sürecinde bir siyasi hareket" ola-

rak tanımlayan Kurtuluş, ya kendisi tek başına ya da başka dev-

rimci gruplarla birleşerek ya da onları kendi tezlerine/ doğrularına 

ikna edip kendisine katılmalarını sağlayarak, işçi sınıfının devrim-

ci partisini yaratacak ve partinin öncülüğünü benimsemiş, bu par-

tinin saflarına kazanılmış öncü işçiler aracılığıyla sınıfın mücade-

lesini yönlendirerek, devrime önderlik edecekti. 
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70'li yıllarda bu politik-örgütsel projenin gerçekleştirilme çaba-

larının önüne dikilen en önemli engel faşist hareket oldu. Devlet-

ten aldığı güç ve destekle öncelikle sosyalistlere, giderek ken-

disinden olmayan herkese saldıran faşist hareketle bir ölüm-

kalım savaşına girmek zorunda kalan sosyalist hareket böylece 

önemli bir militan gücü ve kitlesel bir gücü arkasında toplamakla 

birlikte, aynı zamanda çok büyük bir kesimiyle siyasi olarak anti-

faşist bir perspektifle sınırlı kaldı. Faşist hareket ve devletin saldı-

rıları karşısında meşru ve etkin bir siyasal güç olarak var olmaya 

çalışırken, sosyalist bir toplumsal projeyi sunmayı, böyle bir siya-

sal-toplumsal alternatifi ciddi ve kapsamlı bir şekilde gündeme 

getirmeyi başaramadı. Böyle bir noktaya sürüklenilmesinde faşist 

hareketle kaçınılmaz boğuşmanın yanı sıra ikinci önemli bir etken 

ise, sosyalist harekete genel olarak dogmatik ve sekter bir anla-

yışın egemen olması ve bundan dolayı da sosyalist hareketin 

içinde yer alan grupların / örgütlenmelerin aynı zamanda kendi 

içlerine dönük bir mücadeleyi, "sol içi iktidar mücadelesini" be-

nimsemiş olmalarıydı. Bu bağlamda sahip olunan siyasi perspek-

tifin sınırları ancak bir başka sol gruba, onun gücü ve etkinliğiyle, 

ya da görüş ve yöntemleriyle karşılaştırma ve kıyaslama yapma-

ya kadar uzanıyor, esas hedefe yönelik yani faşist hareketten de 

ötede, burjuvazinin gerçek ve büyük siyasal güçlerini, akımlarını 

dikkate alan, onlarla boy ölçüşmeyi ve mücadeleyi öngören bir 

yaklaşım pek görülmüyordu. 

Öncelikle bu iki etkenin, yani anti-faşist mücadele ve sol içi 

mücadele, belirleyiciliği altında varlığını sürdüren, esas olarak 

dünyaya kapalı olmakla birlikte uluslararası sosyalist hareket 

içinde var olan parçalanmalara göre de şekillenen sosyalist hare-

ket, 70'li yılların sonuna doğru tıkanmaya ve gerilemeye başladı. 

Tıkanma ve gerilemeye başlama süreci bir süre sonra belki yeni 

bazı yaklaşımları ve çözümleri gündeme getirerek, yeni ve farklı 

bir atılıma yol açar mıydı bilinmez, ama zaten 12 Eylül darbesi 
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böyle bir şeye fırsat tanımadı. Bütün zaaflarına ve eksiklerine 

karşın hala ciddi ve meşru bir güç olan sosyalist hareket cunta 

tarafından çok kısa bir süre içinde hemen hemen yok edildi. 

Sosyalist hareketin yüzyüze kaldığı saldırı sadece 12 Eylülle 

sınırlı kalsaydı hiç kuşkusuz bugünkü durum farklı olabilirdi. Yani 

aradan geçen 11 yıl içinde bir biçimde kendisini toparlamış, eskisi 

kadar olmasa da yine kendi tarihi içinde en geri noktalara sav-

rulmuş bir durumu bugün yaşamaya devam ediyor olmayabilirdi. 

Bu noktada esas belirleyici olan hiç kuşkusuz dünyada sosyaliz-

min başına gelenlerdir. "Sosyalizm çöktü, Marksizm iflas etti" çığ-

lıklarının her ülkede olduğu gibi bu ülkede de yol açtığı sonuçlar 

son derece ciddi ve derindir. 70'li yılların dünyasına ve Türki-

ye'sine göre şekillenmiş ve o koşullara göre üretilmiş politik-

örgütsel projelere sahip olan sosyalistler lafta olan-bitenleri yer 

yer ifade etmelerine karşın, bugün geçmişe ait aynı anlayışla, 

aynı projelerle yürümeye kalkıştıklarında elde edecekleri pek bir 

şey yoktur ve zaten olmamaktadır. 90'lı yılların dünyasının ve 

Türkiye'sinin sorunlarına ve gereksinimlerine 70'li yıllarda üreti-

lenlerle yanıt vermek mümkün değildir. O yılların deneyimlerin-

den ve birikimlerinden yararlanmak, onları heba etmeden günü-

müze taşımak başka şeydir, onlarla sınırlı kalmak ise çok başka 

bir şey. 

"Dünya üzerinde sosyalist sistemle emperyalist sistem arasın-

daki nispi bir dengenin var olduğu koşullarda belirlenmiş olan hiç 

bir analiz ve bunlardan çıkan sonuçlar doğruluklarını aynı biçim-

ler içerisinde koruyamazlar. Dengenin aralıklarında yaşama şansı 

bulan bağımsız ülkeler için konumlarını koruyabilmek artık eskisi 

kadar kolay olmayacaktır. Sosyalizmin kuruluşuna girişmeye kal-

kışacak olan küçük ülkeler tam bir emperyalist kuşatma altında, 

dünyanın geri bir bölgesi olmaya ve teslimiyete zorlanacaklardır. 

Bütün bu ülkeler emperyalizm karşısında bloklar, federasyonlar 
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oluşturmadıkları takdirde, yaşayabilmek için uluslararası kapitalist 

işbölümünün gereklerini benimsemeye çok daha kolay itilecek-

lerdir... 

"Bürokratik sistemin çökmesiyle değişen dengenin ortaya çı-

kardığı bütün dezavantajlara rağmen, demagoji yoluyla kapitaliz-

min haklı çıkarılmasının önemli dayanakları da ortadan kalkmış 

ve gerçek bir sosyalizm anlayışının geliştirilip hayata geçirilebil-

mesi açısından avantajlı bir durum oluşmuş bulunmaktadır. Kuş-

kusuz fırtınanın etkisi uzun yıllar devam edecektir." 

Fırtınanın etkisinin en şiddetli olduğu bir ortamda, bir dönem 

içinde yaşıyor ve ayakta durmaya çalışıyoruz. Dünya-tarihsel öl-

çekte patlayan bu fırtınanın yanısıra, bir de yerel / ulusal ölçekte 

şiddetli bir deprem, 12 Eylül depremi geçirdik. Bu depremin etki-

leri ve sonuçları da hala sürüyor. İşte bu koşulları dikkate alarak 

düşünmek ve içinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolları bul-

mak zorundayız. Son birkaç yıldır yaşanan ağır örgütsel bunalı-

mın bir yüzü ve nedeni kuşkusuz budur. 

Gerekçe 

İçinde bulunduğumuz koşulların 70'li yıllardan başlıca farklılık-

ları nelerdir? 

1) "Reel sosyalizm" veya "varolan sosyalizm" diye adlandırılan 

sistemin çöküşüyle birlikte emperyalizmin egemenliğini nesnel 

olarak sınırlayan bir karşı güç ortadan kalkmış ve böylece kapita-

lizmin sosyalizm karşısında daha üstün bir sistem olduğu biçi-

minde ideolojik bir görüntü ve yanılsama ortaya çıkmıştır. Bugün 

emperyalizm "yeni bir dünya düzeni" kurmaya çalışırken mevcut 

durumu da ideolojik bir zafer haline getirmeye ve mark-sizmi tari-

hin sahnesinden silmeye çalışıyor. Bu durum her ülkede olduğu 

gibi Türkiye'de de sosyalistlerin günlük yaşamına ve siyasal ça-

lışmalarına sayısız sorun ve handikap taşımaktadır. Yıllardır işçi-
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lerin ve emekçilerin düzeni olduğunu anlatmaya çalıştığımız sos-

yalizmin bizzat işçiler ve emekçiler tarafından ayaklanmalarla yı-

kılmış olduğuna ilişkin yığınlara benimsettirilmiş ideolojik bir algı-

lamanın ve yanılsamanın altından kalkmamız kolay olmayacaktır. 

Bu anlamda fırtınanın etkisi uzun yıllar devam edecektir. 

2) Dünya-tarihsel bağlamda sosyalizm en derin ve ciddi krizi 

içine sürüklenirken sadece sosyalizm için sürüdürülen mücade-

leler değil, aynı zamanda (çözülen SSCB ve Yugoslavya gibi "es-

ki sosyalist ülkeler ve hala klasik bir sömürge statüsündeki Kür-

distan dışında) bağımsızlık ve ulusal kurtuluş mücadeleleri ve 

kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı mücadeleleri de gerilemiş ve geri-

leyecektir. 

3) Emperyalizmin sağlamış olduğu bugünkü üstünlük aynı za-

manda kendi içinde kaçınılmaz olarak varolan çelişkilerin yo-

ğunlaşmasını da beraberinde getirebilir. Özellikle sarsılan hege-

monyasını yeniden kurmaya çalışan ABD emperyalizmi Almanya 

ve Japonya karşısında iktisadi olarak taşıdığı zayıflıklarını Körfez 

savaşında görüldüğü üzere askeri gücüyle kapama ve bu yoldan 

dünyaya kendi liderliğini zorla kabul ettirmeye devam ederse em-

peryalistler arasındaki çelişkiler hızla derinleşebilir. Böyle bir du-

rumun ise, üçüncü bir emperyalist paylaşım savaşı da dahil ol-

mak üzere, dünyayı hangi noktalara sürükleyeceği şimdiden bili-

nemez. 

4) Dolayısıyla "reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte emperyaliz-

min dünya egemenliği pekişmesine karşın dünya istikrarlı bir dö-

neme, "barış ve huzur dolu" bir döneme girmiyor. Tam tersine 

dünya tarihi çalkantılı bir döneme adım atmıştır. Eski güç den-

geleri, statükolar yıkılmış ve henüz yenileri kurulmamıştır. Belki 

uzunca bir zaman dilimini kapsasa da fırtınanın etkisinin azal-

masıyla birlikte, süreç içinde yeni ve daha ileri devrimci olanaklar 

ortaya çıkacaktır. Tarihin düz bir gelişme çizgisi değil, ileri-geri, 
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sağa-sola zikzaklarla ve sıçramalarla oluşan diyalektik bir çizgisi 

olduğuna göre, bu bağlamda ortaya çıkacak devrimci olanakların 

komünistler tarafından nasıl ve ne ölçüde değerlendirileceği, 

marksizmin devrimci bir yorumunun ve bu bağlamda sosyalist 

demokratik bir anlayışın, hem uluslararası hem de ulusal ölçekte 

egemen ya da etkin olmasına büyük ölçüde bağlı olacaktır. 

5) Değişen, alt-üst olan dünyada öteden beri çimentosu mili-

tarizm ve şovenizm olan baskıcı / despotik bir devlet yapısına 

sahip olan Türkiye siyasal ve ideolojik olarak yeni arayışlar içine 

girmek zorundadır ya da girmiştir denebilir. Türkiye Cumhuriyetini 

kuran ve onun resmi devlet ideolojisi olan Kemalizm "ülkesiyle ve 

milletiyle bölünmez bir bütün" olarak tanımladığı bu topraklar üze-

rinde başlıca üç akıma karşı baskı ve ideolojik bir barikat oluş-

turmaya çalışmıştır: komünist hareket, islamcı hareket ve Kürt 

hareketi. Bugün, 90'lı yılların başında bu üç hareket de 70'li yıl-

lardan çok farklı durumdadır. Komünistler, özellikle dünyadaki ge-

lişmelerin etkisiyle çok gerilere savrulurken, islamcı hareket ve 

Kürt ulusal hareketi de artık devletin baskı aygıtıyla eskiden ol-

duğu kadar denetlenebilen ve ideolojik olarak da eskisi gibi yön-

lendirilebilen bir durumdan uzaklaşmışlardır. 

6) Bu koşullarda tasfiye edilen DİSK'in ardından tek başına 

kalan TÜRK-İŞ işçi kitlelerini sisteme bağlamakta, onların ta-

leplerini eritmekte güçlük çekince kendiliğinden işçi hareketinin 

yükselişi, kitlesel işçi mücadeleleri bir yanda, 12 Eylül rejiminin 

beslediği islamcı hareketin ANAP döneminde iyice palazlanarak 

bugün önüne konan seçim barajlarını da aşması bir yanda ve ni-

hayet silahlı bir mücadele temelinde gelişen Kürt ulusal hareketi 

bir yanda, egemen zümrenin ideolojik ve siyasi olarak par-

çalanmasını gündeme getirmekte ve yeniden "istikrar" arayan bir 

ülkeyi ortaya çıkarmaktadır. Aranan istikrar iki yoldan bulunabilir; 

daha otoriter, daha baskıcı bir siyasal rejim kurarak, ya da tersine 
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daha demokratik, daha sivil bir rejim oluşturarak. 70'li yıllardaki 

istikrar arayışı daha baskıcı bir rejime yönelerek, 12 Eylül askeri 

diktatörlüğüyle sonuçlanmıştı. Ancak hangi sorunu ve ne kadar 

çözdüğü ortada. Dolayısıyla dünyadaki gelişmelerin de zorlama-

sıyla ve komünizm tehdidinin azalmış ya da ortadan kalkmış ol-

duğu düşüncesiyle, bugünkü istikrar arayışları daha demokratik, 

daha sivil bir rejimin kurulmasını hedefleyebilir.  

Ancak, Türkiye gibi bir ülkede bu doğrultuda atılacak adımların 

önünde varolan sayısız engel ve anlayış bir yana, bir süre bu iki 

yol içice olacaktır ve özellikle de rejime karşı radikal ve bir tavır 

içinde olan devrimci hareketlere karşı devletin baskı ve zor aygıtı, 

geçmişe göre belki daha geniş bir toplumsal desteği arkasında 

bularak, onları gayri meşru bir zemine sürmeye ve yok etmeye 

çalışmaya eskisi gibi devam edecektir. İşte önemli olan bu koşul-

larda gayri meşru bir yere savrulmadan, yani toplumsal bir meş-

ruiyet kazanarak, devrimci bir zeminde varolabilmek, devrimci bir 

mücadeleyi sürdürebilmektir. Bunun için yeni araçlar ve olanaklar 

yaratabilmek ve yeni bir politik-örgütsel projeyi ortaya koymak ge-

rekir. 

7) Bu projenin çözmek için hedefleyeceği başlıca üç sorun 

vardır; birincisi, sosyalist hareketi yeniden kitlesel bir güç, bir 

akım haline hetirmek; ikincisi, marksizmin devrimci bir yorumu 

temelinde sosyalist demokratik bir anlayışla teorik-ideolojik bir 

yenilenmeyi sağlayarak, sosyalistleri toplum içinde yeniden ideo-

lojik olarak etkin bir konuma getirmek; ve üçüncüsü, ilk ikisi başa-

rıldığı ölçüde zaten elde edilecek olan toplumsal meşruiyeti yeni-

den elde etmektir. 

8) Bunları başarmak mümkün müdür? Evet ! Türkiye bugün de 

ciddi bir devrimci potansiyele sahiptir ve 70'li yıllarda yürütülen 

mücadelenin birikimleri üzerinden bugün onlarca yayın ve bunla-

rın etrafında kümelenen binlerce insan bulunmaktadır. Ancak bu 
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kadar parçalanmış bir yapı içinde varolan olanaklar en kötü bi-

çimde değerlendirilmekte ve hemen her grup kendine ait eski po-

litik-örgütsel projeyi gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kendisiyle 

başlayıp kendisiyle biten, ya da daha doğrusu bitmek tükenmek 

bilmeyen "partileşme süreçleri" temelinde şekillenen bu projelerin 

inandırıcılığı ve militanlara verdiği bir coşku ve heyecan yoktur. 

9) Başka gruplar / örgütlenmeler bir yana, Kurtuluş, bugün 

kendisini ve misyonunu yeniden tanımlamak zorundadır. Bugün 

Kurtuluş "partileşme sürecindeki bir siyasi hareket" ve TKKKÖ de 

böyle bir hareketin sürükleyici merkezi, "çelik çekirdeği" duru-

munda mıdır? Hayır! Bir takım yönetsel ve örgütsel önlemlerle bu 

duruma gelebilir mi? Değişen dünya ve ülke koşullarının oluştur-

duğu sayısız sorunla birlikte sosyalistlerin savrulduğu yer ve en 

son 20 Ekim seçimlerinin gösterdiği gibi, genel olarak toplumun 

ve alt sınıfların içinde bulunduğu durum böyle bir şeye olanak ta-

nımaktan çok uzaktır. 

10) Öte yandan eski proje üzerinden yürümeye çalışmakta ıs-

rar etmenin sonucunda, Kurtuluş da dahil olmak üzere, sosyalist-

ler, uzun aralıklarla çıkan ve son derece sınırlı sayıda insana ula-

şan dergiler aracılığıyla ve bu yayınlar üzerinden ortaya çıkan bir 

dergi çevresi veya mahfil ya da küçük bir "yeraltı örgütü" görü-

nümünde ya da yapılanması içinde kalmaktadırlar. Bu durumda 

sosyalistlerin tüm topluma seslenmeleri; kendilerini var etmeleri 

ve yeniden üreterek ileri doğru atılım yapmaları mümkün değildir 

ve son birkaç yıllık süreç bunu yeterince kanıtlamış bulun-

maktadır. 

11) Öyleyse ne yapmak, nasıl bir politik-örgütsel projeyi ortaya 

koymak gerekir? Devrimci bir varoluş tarzının ve mücadelenin 

kaçınılmaz bir şekilde yasaların dışına taşan yanlarının ötesinde, 

siyasi mücadele açık bir şekilde yürütülmek zorundadır ve buna 

uygun araçlar geliştirilmelidir. Böyle bir perspektifle hareket eder-
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ken, bugün sosyalistlerin en çok ihtiyaç duydukları şeyin moral 

olduğunu vurgulamakta yarardan da ötede zorunluluk vardır. Ye-

nik ve ezik bir ruh hali, kendini anlamlandırmakta, gerekli gör-

mekte zorlanan bir bezginlik oldukça yaygındır. Dolayısıyla uzun 

yıllardır başarısızlıklara ve yenilgilere karşın a-yakta durmaya ça-

lışan insanların önüne başarabilecekleri ve başardıkları ölçüde 

özgüvenlerini ve devrimci coşkularını, militan ruhlarını kazana-

cakları büyük, anlamlı ve iddialı hedefler koymak gerekir. 

12) Kurtuluş, böylesi hedefleri ortaya koyma, formüle etme ye-

teneğine sahip midir? Eski projesini bir kenara bırakarak kendisi-

ni yeniden yeniden doğru bir şekilde tarif edebilirse, evet. Yani 

Kurtuluş "partileşme sürecinde bir siyasi hareket" olduğuna ilişkin 

tarifini ve buna dayanan politik-örgütsel projesini bir kenara bı-

rakmalıdır.  

Bugünkü koşullarda ne Kurtuluş ne de bir başkası 70'li yılların 

devrimci bir kitle hareketi tarzında varoluşuna dayanan "partileş-

me süreci" projesini gerçekleştirme olanaklarına sahiptir. Bugün 

Kurtuluş, 70'li yıllarda ürettiği ve 80'li yıllarda geliştirmeye çalıştığı 

teorik birikime yaslanan ve yine hemen tümüyle 70'li yıllardan 

bugüne taşıyabildiği siyasi ve örgütsel olanaklar ve ilişkiler üze-

rinde şekillenen sosyalist bir grup örgütlenmesidir. 

13) Alabildiğine parçalanmış bir yapı arz eden sosyalist hare-

ketin yukarıda tarif edilen biçimde bir parçasını oluşturan Kurtu-

luş, kendi sahip olduğu Marksizm yorumuna ve sosyalizm an-

layışına yakın veya benzer grupların / örgütlenmelerin var oldu-

ğunu veya yürütülecek ideolojik-teorik mücadeleyle oluşabilece-

ğini dikkate alarak, bu tür devrimci odaklara ve güçlere dayanan 

ve onların da içinde yer alacağı bir politik-örgütsel proje ge-

liştirmelidir.  

Bu proje, sosyalist hareketin en azından önemli bir kesiminin 

olanaklarını harekete geçirerek, sosyalistlerin tüm topluma sesle-
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nebilecekleri bir kürsüyü, yani önce haftalık, daha sonra da gün-

lük bir gazeteyi; ve devrimci bir mücadelenin kaçınılmaz bir şekil-

de yasaların dışına taşan yanlarının ötesinde, siyasi mücadelenin 

açık bir şekilde yürütülme zorunluluğunun bir aracı olmak üzere, 

açık bir partiyi içermeli ve hedeflemelidir.  

En başta bu etkin araçlarla ve bunların etrafına toparlayacağı 

ve yaratacağı devrimci olanak ve güçlerle, Mart 1994'deki (eğer 

tarihi değişmezse) yerel seçimlere yaygın ve etkin bir şekilde, 

gerçekten devrimci, sosyalist bir alternatif oluşturarak katılmak ve 

bir seçim başarısı kazanmak yürütülecek siyasi çalışmalarda özel 

ve öncelikli bir hedef olarak ele alınmalıdır.  

Yaklaşık iki yıllık bir süreçte önce haftalık sonra günlük bir ga-

zeteyi, açık bir partiyi ve önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir 

katılımı öngören bu projeyi Kurtuluşun tüm kadroları benimseyip 

savunursa ve diğer devrimci güçlere Kurtuluş'un projesi olarak 

sunulursa, gerçekleşme şansı olacaktır. Öyleyse gerekçeyi oluş-

turan tüm bu açıklamalardan sonra önerge maddeler halinde 

formüle edilebilir: 
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1-  ENTERNASYONALİN ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA 

 

Bugün dünya haritasının çizgileri ve renkleri yeniden oluşuyor. 

Fakat emek ordusu burjuva dünya karşısında örgütsüz ve dağı-

nık. Sosyalizmin dünya ölçeğindeki acil görevi, devrimci prole-

taryanın uluslararası örgütünü oluşturmak ve ezilen dünya halk-

larının tüm devrimci güçleriyle sıkı bir dayanışma içine girmektir. 

Bu örgüt ENTERNASYONAL'dir. Bu amaçla en kısa zamanda: 

a) Sovyetler Birliği  

b) Avrupa ülkeleri (örneğin Fransa) 

c) Küba, Vietnam, Çin, Kuzey Kore, Filistin 

d) Doğu Avrupa ülkeleri 

içindeki tüm komünist örgüt ve gruplarla TKKKÖ arasında der-

hal ilişki kurulmalı, görüşlerimiz aktarılmalı, yaşadıkları deneylere 

ilişkin görüşleri, tezleri, ve geleceğe ilişkin önerileri dilimize çevri-

lip yayınlanmalı. 

Bu örgüt ve gruplarla enternasyonal örgütlenmesinin olanakla-

rı araştırılmalı, bu olanakları yaratmaya çalışılmalı. 

 

Fırat Enis - Cezmi Dicle  
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 2 - PARTİLEŞME SÜRECİ HAKKINDA 

 

Dünya emek ordusunun Türkiyeli müfrezeleri burjuvazi karşı-

sında en önemli silahından, devrimci bir proletarya partisinden 

yoksundur. Yer yer paslı silahlarla dövüşmeye çalışan, bitkin 

düşmüş ve dağınık mangalardan oluşmaktadır. Bunun başlıca 

sorumlusu bu orduyu toparlayıp düzenli bir savaş gücüne dö-

nüştürebilecek öncülerin yani sosyalistlerin bölünmüşlüğüdür. 

Emek ordumuza zaman zaman taze güçler katılıyor olsa da ihti-

yaçları olan eğitimi alamadıkları için kısa zamanda yollarını şa-

şırmakta ve burjuva politikalarının manevraları karşısında eriyip 

gitmektedirler. Türkiye Sosyalist Hareketinin ulusal ölçekteki Acil 

görevi, devrimci proletaryanın ulusal örgütünü (BİRLEŞİK 

KOMÜNİST PARTİSİNİ) oluşturmak, Türkiye ve K. Kürdistan'ın 

tüm devrimci güçleriyle sıkı bir dayanışma içine girmektir. 

"Parti ve program mücadelenin içinden doğar" şeklindeki görü-

nüşte çok keskin söylemin tekrarlana tekrarlana içi boşaltılmıştır. 

Partileşme konusunda kendiliğindenciliğe boyun eğmekten başka 

bir anlama gelmemektedir. Bu slogan artık şu şekilde değiştiril-

melidir: 

"Parti, gündelik siyasal mücadelede yerini alan sosyalistlerin 

ve sosyalist işçilerin doğrultusu, hedefi ve dinamikleri bilince çıka-

rılmış bir parti planına uygun iradi müdahaleleri ve ortaklaşa ça-

balarından doğar. Her ortaklık gibi bu süreç de kendi içinde ça-

tışmaları ve uzlaşmaları barındırır. Program ise bu çatışma ve 

uzlaşmaların sonucunda şekillenen yazılı siyasal belge olarak 

doğar, gelişir ve gerçekleşir." 

Diyalektik hareket yasalarına göre sıçrama hem mümkün hem 

de kaçınılmazdır. Ama her nitelik sıçramasının hazırlayıcıları olan 

gelişimler, birikimler ve - özellikle toplumsal hareket söz konusu 
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ise - çoğu kez iradi müdahaleler olmaksızın bu sıçramalar ger-

çekleşmez. Bugün partileşme sürecine yapılacak iradi müdahale 

TSH'nin çok boyutlu bölünmüşlüğünü kavrayarak yapılmalıdır. Bu 

bölünmüşlük şu boyutları içermektedir: 

1) Türkiye Sosyalist Hareketinin kadroları bölünmüştür. Onlar-

ca yıllık mücadelenin ve emeğin ürünü olan kadrolar birbirlerin-

den ayrı ve dolayısıyla güçsüzdür. 

2) TSH'nin proletarya ve diğer toplumsal kesimlerdeki bağları 

bölünmüştür. Her bölüntü kendi başının çaresine bakma duru-

mundadır. 

3) TSH'nin tarihi bölünmüştür. Hafıza kaybına uğramıştır. Her 

grup kendi tarihiyle sınırlı olarak öğrenebilmektedir. 

4) Siyasi mücadele ve örgütsel faaliyet deneyi ve tecrübeleri 

bölünmüştür. Bunlardan çıkarılması gereken dersler bölün-

müştür. Her örgüt bu derslerin bir kısmına sahiptir. Ama tümünü 

proletaryanın ortak kazanımı haline getirememektedir. 

5) TSH'nin teorisi bölünmüştür. Her bölüntü Marksist teorik 

zenginliğin ancak bir kısmını içermekte ama asla tamamını ku-

caklayamamaktadır. 

6) TSH'nin prestiji bölünmüştür. Tek tek her örgüt devrimci 

pratiğimizin onurundan payını almaktadır. Ama bölüşüle bölüşüle 

elimizde kalan dilim emekçilere güven ve umut vermekten çok 

uzak durumdadır. 

7) TSH'nin maddi ve manevi imkânları bölünmüştür. Her örgüt 

mücadelenin her türlü ihtiyacını kendi başına karşılamaya ça-

lışmakta, tabii ki hiçbir ihtiyaç toplumun gereksindiği ölçülerde 

karşılanamamaktadır. 

Fırat Enis - Cezmi Dicle  
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 3– TSH'NİN BİRLİĞİ ÜZERİNE 

 

Bugünün dünyası ve Türkiye'sinde yürütülecek birlik faaliyet-

lerinin merkezinde enternasyonal ve birleşik komünist parti he-

defleri bulunmak zorundadır. 

a) Birlik Süreci Kimlerle Yaşanmalıdır: 

Devrimci proletaryanın birleşik komünist partisini yaratabilecek 

bir faaliyetin acil görevimiz olduğu ortak kabulümüz ise, kimlerin 

bu süreçte yer alması gerektiğine ve yer alabileceğine sayılarına 

bakarak karar verilmez. Teorilerine, politikalarına ve yönelim-

lerine bakarak karar verilir. Bu partinin resmen kurulması aşa-

masında da program, tüzük, örgütlenme anlayışı ve parti teorisi 

konularında mutabakat aranır. 

Geniş ve güçlü bir devrimci örgüt, devrim mücadelesinde ve 

devrim öncesi ön çarpışmalarda hedeflenecek tüm eylem birlikleri 

açısından aranan ve arzulanan bir müttefiktir. 

Ama yönelimleri itibarıyla insanlığın nihai kurtuluşunu hedefle-

miyor ise veya niyet olarak bunu hedeflediğini iddia etmesine 

rağmen, proletaryaya yalnız proletarya adına kendileri (bu örgüt) 

tarafından üretilen ideolojinin önderliği ile yetinme payı bırakıyor-

sa, proletaryanın egemen bir sınıf olarak örgütlenmiş iktidarını ve 

devrim sürecindeki fiili sınıfsal öncülüğünü hedeflemiyor ise bu 

örgütün partileşme sürdfci açısından ciddiye alınmasına hiç ge-

rek yoktur. 

Eğer içerisinde söz konusu olumsuzlukları aşma doğrultusun-

da bir takım çabalar tespit edilmiş ise, bu kez tam tersine, derhal 

ciddiye alınmalı ve bu çabaların güçlenerek o örgütün çoğun-

luğunu kazanmasına nasıl yardımcı olunabileceği araştırılmalıdır. 
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Dar ve cılız bir devrimci örgütün herhangi bir eylem birliğindeki 

yeri daha geniş olanlara göre önemsiz olabilir. Çünkü eylem birli-

ğinde sayı ve güç önemlidir. Ama bu örgüt birleşik devrimci parti-

yi yaratma hedefini paylaşıyor ise, bu hedefe giden yolda kendi 

güçlerini bizimkilerle birleştirme isteğini açıkça beyan ediyorsa, 

yönelimleri itibariyle kapitalizmin aşılması temelinde yeni bir dün-

yanın kurulmasını hedefliyorsa, bu yeniden kuruluşun proletarya-

nın fiili ve ideolojik önderliğindeki bir toplumsal devrimle gerçek-

leştirilebileceği tezinden hareketle örgütlenme, ajitasyon ve pro-

paganda faaliyetlerinde proletaryaya yöneliyor ise, pratikte de bu 

yönelişi gücü ölçüsünde hataları ve sevaplarıyla uygulamaya ça-

lışıyor ise, tam da bu nedenlerle partileşme süreci açısından cid-

diye alınmaya ve önemsenmeye layıktır.  

Bu örgüt ile aramızdaki teori, program, politika ve parti anlayı-

şına ilişkin farklılıklarımız ve yakınlıklarımızın neler olduğu tespit 

edilmeli ve sözkonusu ayrılıklarımızın ayrı çatılar altında olmayı 

zorunlu kılıp kılmadığı konusunda açık bir fikre varılmalıdır. 

b) Birlik süreci nasıl yaşanmalıdır: 

Yaşanmış olan BTDK ve DSB deneylerinde temsil heyetleri, 

temsil ettikleri örgütlerin üye ve sempatizanlarından kopuk bir şe-

kilde aralarında edebi kalitesi yüksek fakat pratik değeri düşük 

tartışmalarla zaman ve enerji tükettiler. 

BTDK faaliyetlerinin en başından itibaren konunun örgütsel 

zeminimize taşınarak tartışılması doğrultusunda gayret gösteril-

mesi gerekirdi. Bu görevin zamanında yerine getirilmemiş olması, 

birlik doğrultusundaki girişimler üzerine bir kuşku dalgası çekmiş, 

ve bu dalga birlik fikrini boğmuştur. Birlik fikrinin sosyalist saflarda 

bir hayal olmaktan çıkıp, bir madde haline dönüşme şansını ya-

kaladığı bu değerli moment de böylece harcanmış oldu. 
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i) Birlik sürecinin bazı ara konaklarında önderlikler arası an-

laşma ve protokollerin yararlı olabileceklerini kabul etmekle birlik-

te, sürecin bu protokollerden ibaret olmadığı açıktır. Biri^ faaliye-

tinin esas olarak tabana yayılması, sosyalist işçi ve kadroların 

gündelik faaliyetlerinin temel unsurlarından biri haline gelmesi bir-

liğin gerçekleşmesinin ön koşuludur. 

Birlik örülmeye çalışılırken yalnızca yasal olanaklarla yetinil-

memeli, yasa dışı alanı da kapsayacak çok yönlü bir görüşmeler, 

tartışmalar bütünlüğü kurulmalıdır. Bu doğrultudaki her olanaktan 

yararlanılmalıdır. Çağrılar açıkça ilan edilmeli (yasallık anlamında 

değil) ve sosyalist militanlara, işçilere, aydınlara ulaştırılmalı, tar-

tışılması sağlanmalı, tüm yerel birimlerde bu doğrultuda inisiyatif-

ler teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

ii) TSH'nin örgütsel birliğini örmeye doğrudan yönelik plat-

formlar her militanın kendi kişisel görüşlerini kendi grubunun ka-

rarından bağımsızca, açık ve özgür olarak anlatabilmesini gü-

vence altına alan prensip anlaşmaları üzerinde yükselmelidir. 

Örgütler kendi çoğunluk (veya resmi) görüşlerini çeşitli biçim-

ler alabilecek temsil heyetleri aracılığıyla resmen anlatabilmenin 

araçlarını da geliştirmelidir. Temsilcilerin her biri resmi anlayışı 

anlatma görevini yaparken kendi kişisel anlayışlarını da (ayrıca 

ve resmi görüşten kolayca ayırt edilebilecek şekilde) ifade ede-

bilmelidir. 

Bu güvenceyi yalnız kendi temsilcilerimize tanımak yetmez. 

Bunu tüm diğer temsilciler için de istemeli, ısrarla savunmalı ve 

takipçisi olmalıyız. Birlik sürecinin kollektif kurgulanması ancak 

böyle mümkün olur. 

Fırat Enis - Cezmi Dicle 
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4– KÜRDİSTAN DEVRİMİ, KÜRT VE TÜRK 

KOMÜNİSTLERİNİN BİRLİĞİ. 

 

a) Orta Doğu'nun bugünkü konjonktüründe Kürt ulusal kurtuluş 

hareketinin sömürgeci ülkeler proletaryasının devrimi olmaksızın 

ulusal sorunu çözebileceği koşulların oluştuğu kanısındayız. An-

cak böyle bir tespit yapmak bu platformun yetkilerini aşmaktadır. 

Bu durumu netliğe kavuşturmak için Kürt yoldaşların görüşlerine 

başvurulmalı, ve genel kongremizde sonuçlandırılmalıdır. 

b) Resmi tezlerimizde yer alan Kürt komünistlerinin ayrı bir 

parti olarak örgütlenme hakları "kendileri gerekli gördükleri za-

man kullanabilecekleri" bir hak olarak kavranmalıdır. Tıpkı "birlik" 

gibi "ayrılık" da kendi iradeleri dışında onlara dayatılamaz.  

Ancak bu hakkın nasıl kullanılacağına dair özgürce karar vere-

bilmeleri için "ayrı örgütlenme" durumunda bile ezen ulus komü-

nistlerinin yoldaşça dayanışmasının ve maddi manevi tüm ola-

naklarını bu temelde ihtiyaçlar ölçüsünde paylaşılacağının gü-

venceleri sağlanmalıdır. 

c) PKK Kürt ulusal kurtuluş hareketinin radikal devrimci kesi-

mini ağırlıkla temsil etmektedir. PKK ve diğer örgütlerin sürdür-

mekte olduğu devrimci mücadele ezen ulusun tüm sosyalist, dev-

rimci ve demokratlarınca desteklenmelidir. 

 

Fırat Enis - Cezmi Dicle 
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5 – KOLLEKTİVİZM, TEORİ VE POLİTİKANIN ÜRETİMİ, 

EYLEMİN ÜRETİMİ: 

 

Üretici ve canlı bir teorik faaliyeti gerçekleştirebilmek için buna 

yetenekli bireylere sahip olmak yeterli değil, buna yetenekli bir 

örgüte de sahip olmak gereklidir. Dahası yetenekli birey olma 

özelliğini istisna olmaktan çıkarıp sık rastlanan bir özellik haline 

getirecek olan da yetenekli örgütlerdir. 

Teori ile pratik arasındaki diyalektik bağlantı çoğu kez tek tek 

komünistler tarafından değil, onları bir araya getiren örgütlen-

melerin bütünü tarafından kurulur ve geliştirilir. Örgütün örgütle-

niş biçimi o şekilde olmalıdır ki, teorik alanda olan gelişkinlik se-

viyesi yukardan aşağıya bütün organlara ve kadrolara aktarılarak 

pratiğe ışık tutabilsin, ama aşağıdan yukarıya da sınıf ve topluma 

yönelik devrimci pratiklerin dersleri sistemli bir biçimde örgüt tara-

fından üst düzeyde sentezlenerek bütün örgüte mal olabilsin, ör-

gütün teorisini ve politikasını geliştirebilsin. Yukardan aşağıya ve 

aşağıdan yukarıya böyle bir bilgi ve deney akışı en uygun bir bi-

çimiyle DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİ bir işleyişle gerçekleştiri-

lebilir. D.M. bu akışın örgütsel hukukudur. Ancak D.M. üzerine di-

zilen övgüler onun bir gerçeklik olmasına yetmemektedir. Örgü-

tün yapılanması, organların ve üyelerin hak ve görevleri buna uy-

gun olmak zorundadır. 

Bir defa, her şeyden önce örgüt (Parti) bir savaş örgütüdür. 

Dolayısıyla yukardan aşağıya savaşçı karakteri gereği tam bir ör-

gütsel disiplin egemen olmalıdır. Örgütün kararlarını hayata ge-

çirmek her üyenin birinci görevidir. Ama bu disiplini burjuva ordu-

nun disiplininden ayıran çok önemli bir fark vardır. Burjuva ordu-

da disiplin zor yoluyla sağlanır. Proletaryanın öncü birliğinde ise 

tamamen gönüllü ve bilinçli bir tarzda. Buna rağmen proleter 
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sosyalist örgütün karar organları modern burjuva devletin en güç-

lü yönetici organlarını dahi kıskandıracak derecede bir manevi 

otoriteye sahip olmalıdır. Üyeleri tarafından seçilmemiş bir örgüt 

yönetimi başlangıçta, belirli bir teorik pratik başarı sonucu böylesi 

bir manevi otoriteye sahip olmuş olsa bile, şu dönemde yaşamak-

ta olduğumuz türden her yenilgi ve örgütsel bunalım koşullarında 

bu otorite tartışılır hale gelir, giderek tüm etkinliğini yitirir. 

Seçim bir biçimdir. Ama aynı zamanda örgütsel bunalım ve 

yenilgi koşullarında da en iyi araçtır. Ancak bu biçim, birkaç yılda 

bir verilen oylarla yönetici komitenin oluşturulması ve bir dahaki 

seçime kadar bu komitenin kadir-i mutlak bir şekilde örgütü yö-

netmesi olarak anlaşılmamalıdır. Aksi durumda bunun burjuva 

demokrasisinin parlamentarizminden farkı kalmaz. Seçilen yöne-

tici heyetler iki seçim arasında örgütü yönetirken kongre, konfe-

rans kararlarına uygun olarak yönetmekle yükümlüdürler. Bu ka-

rarların yanlış oldukları düşünülüyor veya yeni koşullar nedeniyle 

değişmesi gerekiyorsa bu tür düzeltmeler örgüte sunulup genel 

eğilime göre düzenlenir. Daha önceden alınmış olan kararların 

toplumsal pratiğe uygulanışı aşamasında yorum farklılıkları olu-

şursa sorun yine benzer araçlarla çözümlenir. Yönetici komite 

"mademki beni seçtiniz, şu halde anlaşmazlık durumlarında be-

nim sözüm son sözdür" diyemez. 

Bunu ancak "örgüt platformlarında bu konuyu tartışmak için 

yeterli sürenin kalmadığı ve acil karar alınmasını gerektiren" du-

rumlar söz konusu olduğunda yapabilir. Komünist örgütlerde altın 

üste uyması ilkesi böyle anlaşılmalıdır. 

Demokratik Merkeziyetçilik örgütsel açıklık, eleştiri-özeleştiri, 

sınırsız söz hakkı, kararların alınışında tek oy hakkı, azınlığın ço-

ğunluğa uyması, buna karşılık çoğunluğun da azınlıkta olanların 

çoğunluk olabilme ve bu amaçla örgütün yayın, dağıtım vb. ola-

naklarından yararlanma haklarını korumaları gibi diğer örgütsel 
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ilkelerle birlikte doğru bir işleyişe kavuşur. Bu işleyiş biçiminin 

gerçek bir komünist örgütün işleyiş biçimi olabilmesi için tek tek 

her organ ve üyesinin kollektif bir anlayışla faaliyet göstermesi 

zorunludur. Örgütün genel politikalarına kendi faaliyet alanlarını 

da içeren yanları itibariyle katkıda bulunmayan üye ve organlar 

bu durumlarını sorgulamalıdırlar. 

 

Fırat Enis - Cezmi Dicle 
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6 – YAYIN FAALİYETİ HAKKINDA  

 

a) Yasal yayın olanakları her an ortadan kaldırılabilir. Bu ne-

denle yeraltı yayınımız KURTULUŞ yeniden faaliyete geçirilmeli-

dir. Yasal yayınlarda yazılamayan konular bu yayının sayfaların-

da tartışılabilmeli ve bu yayın aracılığıyla örgüte ve çevresine da-

ğıtılmalıdır. Yasal olarak yayınlanabilecek hiçbir şeyin yeraltında 

yayınlanmasına gerek yoktur. 

b) Yasal yayın faaliyetlerimiz gizli ve açık alanda faaliyet gös-

teren tüm organ ve birimlerimizin çalışmalarına dayanmalı, sürek-

li olarak bu çalışmalardan beslenmelidir. Kitleler içinde faaliyet 

yürütmekle yükümlü her organımız yayın faaliyetimizin hem mu-

habirleri, hem dağıtıcıları, hem de yazarları olabilmeyi hedefle-

melidir. Resmi organlarımızın bu tür destekleri olmadan yapıla-

cak yayın faaliyetinin sınıfın ve toplumun nabzını yakalayabilme 

şansı çok azdır. 

Devrimci mücadelenin yöneldiği çeşitli alanlarda bu alanlarda-

ki organlarımızla içice (fakat bu organların gizliliğini zedeleme-

den) çalışmak üzere büro veya servisler oluşturulmalıdır. 

i) Kürdistan Bürosu;  ii) Kadın Bürosu; iii) Gençlik Bürosu;  

iv) Sendikal Büro; Mutlaka oluşturulması gereken bürolardır ve 

her biri kendi konularında özerk olmalı, fakat ilgili alandaki örgütlü 

yoldaşların aktif katılımları ile faaliyet göstermelidir. 

Gazete örgütlenmesinin semtlere yayılmasının aracı olan 

semt büroları sanayi merkezlerinde açılmalıdır.  

Fırat Enis - Cezmi Dicle 

 

 



                KONFERANS VE KONGRELER            359 

 

 

7 – DİSK'İN YENİ TEMELLERDE İNŞASI  

 

a) DİSK'i geçmişindeki zaaflarından arındırıp devrimci sınıf ve 

kitle sendikacılığı ilkelerine uygun olarak yeniden inşa etme he-

define yönelik çalışmalarımız merkezi tfir kampanya olarak yürü-

melidir. Bu kampanyayı koordine etmek üzere MK, YK'ler ve 

merkezi sendikal grup tarafından görevlendirilen temsilcilerle 

merkezi bir heyet oluşturulmalıdır. Aynı şekilde illerde de merkezi 

sendikal grup, YK, yerel sendika fraksiyon ve diğer organların gö-

revlendirdiği heyet bu kampanyayı koordine etmelidir. 

b) Bu konuda bütün önemli kararlar organlarca tartışılarak ileti-

len genel eğilim doğrultusunda alınmalıdır. 

c) DİSK'i yeniden inşa çalışmalarını birlikte yapabileceğimiz 

çevre ve gruplarla ortak ilkeler etrafında eylem birlikleri örerek or-

tak kampanyalar düzenlenmeli, işyerlerinde taban örgütlenme-

lerini geliştirerek içerisinde yer alınmalı, yeni DİSK'in bu esaslar 

temelinde yeniden kurulması için bu örgütlenmelere yaslanması 

sağlanmalıdır. Bütün bu faaliyetlerin içerisinde gizli örgütsel faali-

yet kamufle edilerek sürdürülmelidir. 

 

Fırat Enis - Cezmi Dicle 
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KÜRDİSTAN PLATFORMUNUN KATILMAMA 

GEREKÇELERİ  

 

Açıklama 

Biz konferansa katılmıyoruz. Bu esas olarak iki nedene daya-

nıyor. Birinci neden, kongre yerine niye konferansın toplanacağı 

sorusuna, edindiğimiz bilgiler bizi ikna edici bir yanıt içermiyor. 

Eğer hangi tezlerin kabul edileceği ve yeni merkez, üyelerin doğ-

rudan oyuyla belirlenecekse, konferansa ne gerek var? Kaldı ki 

bu yaklaşımda kendini ifade eden doğrudan oylama önerisi, de-

mokratizm görüntüsü altında gerçekte demokratik olmayan bir 

dayatma içeriyor. Çünkü bu süreçte tezlerin tartışılması, karşıt 

tezler hazırlanması, ortak yazılar kaleme alınması, ikna olma - 

ikna etme olayının sağlanması, vb. tartışma özgürlüğü ilkesinin 

belli başlı kriterleri yer almıyor.  

Tartışma özgürlüğü olmadan, bu özgürlük hayata geçmeden 

başlatılacak bir süreç, toplanacak herhangi bir platform demokra-

tik olarak adlandırılamaz. Bize, bir hafta – on günlük bir zaman 

içerisinde varsa tezlerimizi hazırlayıp iletmemiz istendi. Bu yakla-

şımda ne gündem var, ne başka tezler hakkında bilgi var, ne var 

olan tezler üzerinde tartışma yapıp karşı tez hazırlama imkânı 

var, ne de tüm bunları birbirine yakın düşünenlerin ortak davra-

nabilme şansı var. Bu dayatmanın neresi demokratik?  

Üç yıldır tartışma yaptığımız söylenerek buna itiraz edilebilir. 

Ancak bu üç yıldaki tartışmanın örgütsüz ve sistemsiz olduğu 

yadsınamaz. Bu tartışma ayrıca açık alanda gerçekleşti ve ağır-

lıkla birliğe ilişkin oldu. Bir an önce toparlanmak ve iş yapmak 

adına ilkesiz birliklere ve uzlaşmalara karşı çıkıyoruz. Bu yakla-

şımın bizi toparlayacağı ayrıca tartışma götüren bir iddiadır. Bu 

tür bir politika, bizi bir arada tutan, yoldaş olarak birbirimize bağ-
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lamaya devam eden kimi değerleri de kaybetmemize yol açabilir. 

Bir üç yıl daha tartışalım demiyoruz. Ama tartışma özgürlüğünün 

uygulanabileceği bir örgütlülük yaratmadan, bu özgürlükten ya-

rarlanmayı güvence altına almadan gündeme getirilen şeyleri de 

demokratik olarak nitelemek pek olanaklı değildir.  

Eğer ortada örgüt adına hiçbir şey yoksa, kimse kimseye bağlı 

değilse, bu konferans nasıl toplanabiliyor? İstenirse üç ayda 

kongre örgütlenebilir. Bunu öneri olsun diye ortaya atmıyoruz. 

Süreyle ilgili vurgumuz sadece karşı çıktığımız mantığın, seçe-

neksiz olmadığını göstermek içindir. Biz herkesi kapsayacak uz-

laşma noktaları bulunabileceğine inanıyoruz. Önemli olan böyle 

bir niyeti taşımaktır. 

İkinci neden de; tezlerin hazırlanması, konferans düzenlenme-

si ve doğrudan oylama yapılması planının görüşümüz alınmadan, 

varsa karşı önerimiz bunu öğrenme zahmetine katlanmadan, ki-

milerince saptanmış olmasıdır. Biz figüran değiliz. Bu örgütün eşit 

birer üyesi ve ortağıyız. Kimsenin sakat mantığına, sosyalist de-

mokrasiyle bağdaşmayan politikasına payanda olmaya da niye-

timiz yok.  

Bir merkez mensubunun eski KÖK üyeleri ile toplantı yapma 

talebi bu yoldaşlarımıza iletilmiş, ancak bu talep böyle bir organın 

olmadığı, muhatabın Kürdistan Platformu olduğu hatırlatılarak 

söz konusu yoldaşlarımız tarafından reddedilmiştir. Eski KÖK 

üyeleriyle birlikte, Kürdistan'da çalışmaya gönüllü üyeler olarak 

kendi aramızda kongreye kadar düzenli bir ilişki sürdüreceğimiz, 

KÖK'ün istifa yazısında açıklanmıştı. Bu durumu atlayan, oluştur-

duğumuz platformu muhatap almayan hiçbir yaklaşıma değer 

vermiyoruz. 

Kısacası, biz tezlerin ve yeni merkez üyelerinin doğrudan oy-

lanmasına karşı değiliz. Bunun tartışma özgürlüğünü engelleyen 

bir anlayışla ve platformumuz ciddiye alınmadan dayatılmasına 
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karşı çıkıyoruz. Hem tezleri, hem de yeni merkezi doğrudan oya 

tabi tutacaksak, bunun için konferansa ne gerek var? Seçimi ör-

gütleyecek bir ekip böyle bir süreci sağlıklı bir biçimde sonuçlan-

dırabilir. Böyle bir ekipte biz de temsil edilmek isteriz. Zira ilişkile-

rimiz alabildiğine yıpranmıştır ve aramızda bir güven sorunu var-

dır.  

Tartışılmak üzere, kongre yapılacağını varsayarak çok önce-

den dağıtılmak amacıyla hazırladığımız yazıyı geri çekiyoruz. 

ŞERH 

1- "MK konferans kararı alırken bize sormadı, bu anti-

demokratiktir" iddiası doğru değildir. MK konferans kararı alırken 

bunu kimseye danışmadan alabilir. Bu konferansların doğasında 

vardır. Tüzüksel bir haktır. Dolayısıyla anti-demokratiktir iddiası 

temelsizdir. 

2- "Tartışma özgürlüğü yok. Neye göre tartışacağız. Tezler 

önceden sunulmalı biz tartışmalıydık". Bu iddia yaşadığımız iki 

kongre hazırlama ve bir koordinasyon sürecini yaşadıktan sonra 

çok komik kaçmaktadır. İki yıldır vazgeçtik, bir yıldır -becerile-

medi ayrı bir olay- yaz ortasında kongre yapacağız, gündem şu 

diye kamuoyuna ikinci koordinasyon ilan etmedi mi? Yazmak is-

teyen ve tezlerini de -tezi varsa- yazar ve tartışırdı. 

3- Esas olarak bu iki gerekçeye dayandırılan konferansa katıl-

mama önerisi benim katılmadığım bir öneridir. Ayrıca protestocu, 

tanımamacı, meşru görmemeci tutum giderek çizgi haline gel-

mektedir. Farklılıkların olduğu bir zeminde hiç kimsenin her şey-

de mot a mot düşünemeyeceği çoğulcu mantık temelinde düşü-

nüldüğünde herkes böyle bir tutumu kendinde hak olarak görür-

se, neyi başarmak için bir arada, neye göre duruyoruz. Bırakalım 

herkes yolunda gitsin. Dolayısıyla bu tutumu ben protesto ediyo-

rum. 
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4- Örgüt hayatımızın giderek tırnak içinde örgüt hayatına dö-

nüştüğü, profesyonel devrimci yaşamın fiilen tasfiye olduğu, özel 

yaşamların şekillendiği bir evrede yaşıyoruz, iki ay daha sağlıkîT-

ve özgür tartışma ortamına kavuşarak demokratik bir kongre ya-

pacağız demek içinde yaşadığımız realiteyi doğru kavramamak -

eğer sübjektif gerekçeler yoksa- demektir.İyi ve doğru temelde 

tarışmak, tezler üretmek, örgütsel pratiğin içinde gerçekleşir. 

Unutmamak gerekir. 

Kürdistan Platformu  
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SOSYALİST DEMOKRASİ LAF OLSUN DİYE Mİ? 

ALP 

 

Kuşkusuz hiç birimiz içinde bulunulan durumdan hoşnut deği-

liz. Genel bir hareketsizlik, şevksizlik, Türkiye solu ve özel olarak 

bizde egemen. Adeta ölü gözü ile bakılıyor olaylara. Birçoğu-

muzda bir iki yıl önceki umutların bile giderek söndüğünü, neşe-

lerin yitirildiğini düşünüyorum. 

Her adımda üç-beş yoldaş kenara ayrılıyor. Kimi itilerek, kimi 

umudunu yitirdiğinden, çoğunun umudunu yitirdiği şey de sos-

yalizm değil. Tam tersi, sosyalizmin er geç ve şöyle ya da böyle 

tekrar yükseleceğine, tarihte hak ettiği yere ulaşacağına ina-

nılıyor. Ama var olan örgütlerden ve bugünkü "hali pür melali" ile 

örgütümüzden "illallah" demişler. 

Nedir bu yoldaşları ve belki de önümüzdeki günlerde yenilerini 

örgütün dışına itebilecek olan. Son yıllarda açıkça gördüm ki her-

kesin bir "sınırı" var; ve bir çok olumsuzluk birlikte o sınıra zorlu-

yor insanı. 

Amaçlanan, insanları sınıra / sınırın ötesine bu yaygınlıkta ge-

tirenin (1) tartışılması; yakın geçmiş, günümüz ve gelecek bağ-

lantılarının kurulması konusunda becerim ölçüsünde ve bir kaç 

yazı halinde görüşlerimi aktarmak. 

 

YOL AYRIMI  

THKO, TİKKO ve özellikle THKP-C'yi, özcesi sosyalist hare-

ketten ayırt eden, "kendi özgücüne güven" temelinde teori ve pra-

tik üretmesiydi. "Yol Ayrımı" diye nitelediğimiz bu nokta, devrim 
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anlayışında temelli bir inkârın ifadesidir. İçinden çıkılan 70 öncesi 

sosyalist hareketin inkarı üzerine inşa edilen yeniydi. 

Konjonktürle bu yeninin, "silahlı mücadele" konusunda en ge-

nelde de olsa benzeşmesi, özellikle gençlik içinde devrimci dal-

ganın (71 hareketinin kaçınılmaz yenilgisine rağmen), alabildiğine 

yükselmesinde önemli bir rol oynadı. 

Kurtuluş örgütünün nüvesi 71 yenilgisi sonrası kalan kadrola-

rın erken ayrışmasıyla ( 2 ) "oluşmak zorunda" kalmıştır. Üç-beş 

kişiyle, neredeyse hiçbir maddi olanak ve kitle bağlarının sıfır 

noktasından başlanmıştır ( 3 ). 

Neredeyse sıfır noktasından başlanmış ama dört yılda on bin-

lerce insanı etkileyip, şu ya da bu kadar hareket ettirebilen binler-

le aktif sempatizana ulaşılmıştır. 

--------------------------------------------- 

MK ile yaşadığımız sorunların altındaki nedenlerden biri bu 

psikozdur. MK'lı üyeler yoldaşlarına güvenmemiş, sürekli niyetleri 

tartışma konusu yapmışlardır. "Nasır Olayı" ve ayrılışı, "GK olayı 

ve ayrışma", "Tekoşin ayrışması" ve daha birçok olayda (sorum-

lular değişik de olsa) aynı nedenleri görmek zor değildir. Elbette, 

özellikle yurtdışından örgüt "yönetildiği" anlarda içerden rahatsız-

lığı kışkırtan - ve sık sık el de değiştiren "KARA GÖZLÜK" de 

unutulmamalı. 

Bu gelişmenin nedenlerinden biri, dünya ve Türkiye'de yükse-

len devrimci dalganın insanlar üzerinde yarattığı etkidir. Bir diğeri 

(başlangıçtaki dezavantajlara karşın), Kurtuluş'un var olanlar ara-

sında daha hızla gelişmesinde / güçlenmesinde esas etken, için-

den gelinen THKP-C'nin teori ve pratiğinin hiçbir kaygı ile sınır-

lanmaksızın, açık inkârı üzerine inşa edilen ve o günün Türki-

ye'sinde ve o günkü düzeyler itibariyle, gerçekten ileri ve doğru-

nun en yakını, açık / net politika ve teorik tespitlerdir. 
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Bütün bunların ürünü: Militan, hırslı, istekli, harekete ve önder-

lere güvenen kadrolar ve canlı pratik olmuştur. 

THKP-C'nin, yani geçmişimizin değerlendirilmesinde, var ka-

bul edilen yanlışlığın, eksikliğin üzerine kararlı gidilmiş, kesinlikle 

tutucu davranamamıştır. Çıkartılmaya çalışılan dergi, uzun süre 

hemen tüm sosyalistlerin ilgiyle izledikleri bir yayın olabilmiştir. 

Süreç içinde yanlış sosyalizm anlayışı temelli birçok nedenle, 

giderek daha çok var olanlara benzendiğinden dogmatizm ve 

sekterlik gelişip harekete ve içinden çıkan örgüte egemen olmaya 

başlamıştır. Sekterizm egemen oldukça hatalar artmış, teorik ve 

politik gelişme iyice yavaşlamıştır. Yeni, eskiyi aşabilen hiçbir 

adım atılamamıştır. 

Devlet destekli faşist saldırılar, resmi devlet güçlerinin baskıla-

rı, sosyalistlerde egemen olan tutucu, sekter politika anlayışı, 

burjuvazi karşısında politik alternatiflerin üretilememesi. Sık sık, 

sosyalizm adına başvurulan "amacı belirsiz" terörün de etkisiyle 

kitlelerde gelişen can korkusu, sol içi mücadelede "normal" hale 

gelen şiddet vb. birçok şey, kitleleri özel olarak demokrasi ve 

sosyalizm mücadelesinden, genel olarak da politikadan uzak 

durmaya itti / ikna etti. 12 Eylül askeri darbesi bütün bunların iyi-

ce yumuşattığı, "hazır bekleyen" bir zemine çıkarma yaptı. He-

men hemen hiçbir ciddi tepki ile karşılaşmadı. Zaten, hareketsiz, 

demokrasi alışkanlığı olmayan, tebaa / kul halini asırlarca yaşa-

mış ve bu hali genetikleşmiş bir toplumun üzerine her türlü araç 

ile (yazılı ve "gözlü sözlü" basın vb. yanında, çıplak silah, işken-

ce, katliam; kısacası, devletin açık terörü) kararlı bir şekilde gidil-

di. Tek gerçek muhalif olan sosyalistler, doğru düzgün muhalefet 

bile yapamadan önce kitlelerden soyutlandı, sonra ezildi. Askeri 

diktatörlük bunları beklenenden de çabuk becerdi! 

Bugünden bakıldığında görülebiliyor ki, ne 12 Eylül, ne de bu 

derece egemen olabilmesi kader değildi. Bunların ayrıca araştır-
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ma ve incelemelerle derinleştirilerek tartışılması mümkün ve ge-

rekli olabilir; ancak, burada amaç başka. Tartışmam "hadisattan" 

bize düşenle ilgili. 

 

KURTULUŞ VE POLİTİKA 

Yukarda değindim, Kurtuluş'u Kurtuluş yapan kendi geçmişinin 

becerilebilen / elden gelen en açık, net özeleştirisinin yapılma-

sıydı. "Öncü savaşı" anlayışından, "evrim-devrim", "devlet-

demokrasi", "faşizm tahlili", "Kemalizm", "ulusal sorun" vb. konu-

larda var olanların epey ilerisinde yer tutuldu. Türk ve Kürt solu-

nun gündeminde "Sömürge Kürdistan" ve kendi kaderini tayin 

hakkı ve Kemalizm’den kesinkes kopuşlar, dopdolu bir inkâr ya-

şandı.  

Söylenen her şey doğru muydu?  

Elbette hayır.  

Bugün bunların bir kısmının yanlış, bir kısmının çok eski oldu-

ğunu, ama her şeyin ve hepsinin yanlış sosyalizm anlayışıyla 

mayalandığını söylemek yanlış olmaz. Temel problem de bu de-

ğil mi? 

İşe son yıllarda yaptığımız geçmiş değerlendirmelerinden baş-

layalım: Dün kendi geçmişine radikal olabilen Kurtuluş, bugün 

belki de \süreklilik ve önderliğin bir biçimde duruyor olması sonu-

cu, son derece tutucu ve sekter yaklaşımlar sergiledi ( ve bu tu-

tumlarını zikzaklar çizerek sürdürdükleri kanısındayım). Örgüt 

olarak bir inkâr yaşanamadı. Çeşitli kaygı ve engellerle (yazılan-

ların aksine, en çok da eski sosyalizm anlayışımızdan sıyrılama-

mış olmamızdan) tartışmalar saptırıldı. Sekterizm yapılmakta 

olan tartışmaların önünü tehditlerle, ayak diremelerle tıkadı. Si-

yamed, sekterizmin temsilcilerinden, bunun örneklerindendir. Si-
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yamed dün Dev-Yol ayrılığında, ayrılığı başlatanlar gibi davranı-

yor ( 4 ). İnsanları çizgi içi, dışı, tehdit ve baskısıyla ( 5 ) engelle-

meye, itmeye çalışıyor. 

Kimi "önderler" ise tartışmaları uzaktan izledi, sessiz kaldı. Ta-

rafların birbirine karşı mücadelesinde bir o yana bir bu yana birer 

parmak bal ile "vaziyeti idare etti". Bunu da meziyet olarak gös-

terdi. Kimisi çok sıkıştırdığında pratik "tedbirler, tepkiler geliştirdi 

(O da genellikle yersiz ve yanlış zamanlar ve biçimlerde ). Genel-

likle güç hesapları yaptı. Oysa bu yoldaşların uzun yıllar yönetici 

olmaları nedeniyle özellikle konuşması gerekenlerden olduğunu 

düşünüyorum. 

1984 2. Konferansı sonrası sosyalizm anlayışımızda köklü de-

ğişiklikler başladığı halde yeni perspektifle geçmişe bakılmadı. 

"İdeolojik Organ" asıl görevlerinden biri olmasına karşı bu konuya 

yeterli zaman ayırmadı. Teferruatla uğraşıp durdu. Oysa yapıl-

ması gereken: Sosyalist demokrasi perspektifli tam bir inkârdı. 

Halen de yapılması gereken bizi ilerletecek esas budur. 

Geçmişin inkârı ve ona uygun politikalar üretilmesi, 12 Ey-

lül'den bu yana geçen 11 yıl içinde dünya ve Türkiye'deki geliş-

meler ve değişimleri gören politikalar üretilmesi. Elbette sadece 

inkâr yetmez. Toplumdaki değişimin de tahlili gerekir. İnkâr ve 

toplumsal değişimin tahlili üzerine üretilecek politikalar, doğru 

araçlar da kullanılabilirse burjuva programlar karşısında alternatif 

olabilir. Kısaca: neyin, neden, nasıl ve kimlerle yapılacağı konu-

sunda kafa açık olmalı. Bizi de Türkiye Sosyalist Hareketini de 

ilerletecek / canlandıracak tek şey budur. Yoksa, "hodri meydan", 

"yarışma-hizmet yarışı" gibi yaklaşımların çevremizde ciddi ve 

kalıcı etkisi olacağını sanmıyorum. 

70 yıldan fazla dünya radikal sosyalistleri sosyalizmi "zorunlu-

luğun dayattığı uygulamalar" olarak kavradı. Yani iç savaş, em-

peryalist kuşatma ve işgal koşullarının dayattıklarını doğru ve tek 
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örnek kabul etti. Çoğulculuğun reddi, düzenli ordu, gizli polis ör-

gütü, kapitalizmin- geliştirdiği Fordizm-Taylorizm gibi sistemlerin 

sanayide kullanılması, siyasette ve ekonomide demokratik olma-

yan merkeziyetçilik vb... 

Bu da bir sosyalizm anlayışıydı; ama sosyalizmin dogmatik 

olarak alınması ve öylece kavranmasıyla baştan sakatlanan bir 

anlayış. 

Genel olarak dünyada böyle kavranan sosyalizm bizde farklı 

mı kavranıyordu? Hayır! 70 yıllık sosyalizm anlayışı dogmatik ve 

sekterdi. Bir bütün olarak "ekonomizm ve indirgemecilikle malûl-

dü", demek ve sonra Siyamed'in yaptığı gibi: "Temel ideolojik ve 

siyasal tezlerimiz doğru ama, bunlarla yetinmeyi savunmuyoruz" ( 

6 ) demek bir şey ifade etmez. Başka birçok yoldaşta da var olan 

bu anlayışı "biz esas olarak doğruyduk, halen de doğruyuz. Bazı 

eksik ve geliştirilmesi gereken yanlarımız var" şeklinde özetlemek 

mümkün. 

Bu hiçbir mantığa sığmaz. Eğer sosyalist demokrasi bizim için 

yeni, yepyeni bir anlayışa tekabül ediyorsa. Eğer yakın zamana 

kadar dünyada dogmatik, ekonomist bir sosyalizm anlayışı ege-

men olmuşsa, bunun bizi en ücra noktalarımıza kadar etkile-

memiş olması mümkün değildir. Bu tespit doğruysa: "yalnız kısmi 

hatalar ve kısmi yanlışlar" tespiti gerçeği ifade etmiyor demektir. 

Eğer, "biz de özünde aynı yanlış sosyalizm anlayışıyla yaşadık" 

tespiti doğruysa, bütün teorik ve politik görüşlerimiz ele alınıp ir-

delenmeli, sosyalist demokrasi anlayışına uyarlanmalıdır. 

Ayrıca 12 Eylül'den bu yana dünya, Türkiye ve Kürdistan'da 

ortaya çıkan yeni sorunlara / gelişmelere yanıt vermek için yeni 

politikalar üretmek şarttır ( 7 ). Hareket yaratmanın, örgütü güç-

lendirmenin, sosyalistlerin birliği çabalarına aktif ve kararlı biçim-

de katılmanın yolu buradan geçer. Net politika ve onların arka 
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planını oluşturan teorik görüşler olmadan hangi alanda olunursa 

olunsun kararlı ve etkili mücadele yürütülemez.) 

1 Ekim 1991 

( 8 ) iki yıl kadar önce bir işçi yoldaşla sohbetimizde, aynı so-

run çok acı ve açık biçimde yoldaş tarafından dile getirilmiştir. 

Yoldaş, fabrikada kendisiyle konuşmak isteyen işçilerden, yapılan 

sohbet ya da tartışmalardan adeta kaçtığını, çünkü tartışılmak is-

tenen birçok konuda kafasının açık olmadığını, ne savunduğunu 

bilmediğini söylemişti. Bu durumda o fabrikada ciddiye alınır bir 

hareket yaratmak, etkili olabilmek düşünülebilir mi? 
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YEREL ÖRGÜT ÜYELERİNE VE İLGİLİLERİNE 

 

Örgütsel Sürecimizde Gelinen Nokta, Görüş ve Önerile-

rimiz: 

Bilindiği gibi kısa bir süre önce yerel örgütümüzde bir 

kongre süreci yaşandı. Gelişmeler sonucunda, yerel örgüt 

bazında farklı tutumlar oluştu. Bu yazıyı kaleme alan bizler, 

"kongre" öncesinde görüş ve önerilerimizi 16 imzalı bir yazı 

ile belirtmiştik. Ortaya çıkan gelişmeler, bizlerin "kongre" 

sonrasında bir kez daha görüşlerimizi ve önerilerimizi dile 

getirmemizi zorunlu kılmıştır. 

A. İşleyiş açısından yerel kongre sürecinin gelişimi: 

Yerel "Kongre"ye bağlı olarak ortaya çıkan problemleri ve 

farklı tutumları kavrayabilmek için "kongre" öncesi gelişme-

leri tartışmak ve yeniden değerlendirmek gerekmektedir. 

Yine bilindiği gibi, YK epey bir süre önce kongre kararı alın-

dığını açıklamış, delege seçim sistemine ilişkin karar alın-

masını ve açıklanmasını ise daha sonra yapacağını belirt-

mişti. K. delege seçim sistemine ilişkin kararını, kongre tari-

hinden çok kısa bir süre önce oluşturmuş ve açıklamıştır. 

Alınan bu karara 16 imzalı yazıda itiraz etmiş ve eleştir-

miş, karşı önerilerimizi de belirtmiş idik. Delege seçim sis-

temi açısından yerel komite içindeki ve örgüt üyeleri arasın-

daki farklılıklar, farklı bakışlar yerel komite çoğunluğu tara-

fından, sürecin başından beri biliniyordu.  

Yerel komite bu sorunu mantıki sonuçlarına ulaştırarak 

çözümleyip, örgütün çoğunluk eğilimini saptamak yerine, 

komite içindeki çoğunluk eğilimi üzerinden yürümeyi yeğle-
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miştir. Bu tutum, örgüt içi demokrasiyi baltalayan, azınlığın 

çoğunluk olma hakkını engelleyen, sekter ve ikameci bir tu-

tumdur. Delege seçim sistemi konusundaki kararın, son ana 

bırakılarak, emrivaki ve oldu-bitti yapılmasının sorumluluğu 

doğrudan yerel komiteye aittir. 

MK üyelerini, komitedeki gelişmeleri bilerek, YK çoğunlu-

ğu ile bu sekter ve ikameci tutumu birlikte oluşturdukların-

dan dolayı eleştiriyoruz. 

Bizler 16 imzalı yazımızda bu sekter ve ikameci tutuma 

karşı çıkarak, çoğunluk eğiliminin saptanması ve buna bağlı 

olarak gereğinin yapılması görüş ve talebimizi, bunun geti-

receği sonuçlara uyulmasının en doğru tutum olacağını be-

lirtmiştik. Yerel komite ve MK üyeleri bunu yapmak yerine, 

kendi ikameci tutumlarını örgütün iradesinin yerine koyarak, 

karar almışlar, yerel örgütü tekrar bir oldu-bitti ile karşı kar-

şıya bırakmışlardır. 16 imzalı yazımızda, sorunun doğrudan 

örgüte taşınarak, üyelere sorulması talep edilmişken, bunun 

yerine, yerel komite ve MK'lı üyeler, talebimizi kendileri ka-

rara bağlamışlardır. Azınlığın çoğunluk olma hakkını kul-

lanma olanağı gasp edilmiş, örgüt üyelerinin iradesi hiçe 

sayılmıştır. 

Bu noktada yerel komite tarafından, "Bu talebin yerine 

getirilmesi için yeterli zaman yok" denilmiştir. Oysaki, kong-

re sürecinin başlangıcında yeterli olan zamanı, delege se-

çim sistemine ilişkin kararı zamanında almayarak, yerel 

komite bilinçli olarak tüketmiştir. Konuya ilişkin tartışma, ye-

rel komite tarafından, yukarıda vurguladığımız gibi, başın-

dan beri biliniyordu. Bu tartışmanın doğuracağı sonuçlardan 

kurtulmak için, yerel komite çoğunluğu böyle bir tutum izle-
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miştir. Bunun doğrudan kanıtı, delege seçim sisteminin sap-

tanacağı yerel komite toplantılarının 3 defa ve yaklaşık bir 

ay boyunca azınlığın katılımına rağmen aksamasıdır. 

Bu bölümde son olarak "kongre" 1.nolu kararında belirti-

len "engelleme" suçlaması üzerinde durmak istiyoruz. 

Kongrenin yaklaştığı son günlere kadar, ilişkilerimiz ve gö-

rüş alışverişimiz, sorunu çözmek doğrultusunda sürmüştür. 

Bu doğrultuda engellemeye yönelik hiçbir çabamız olmadığı 

gibi, teknik ve parasal konular da içinde, elimizden geleni 

yapmaya özen gösterdik. Bunlara rağmen böyle bir iddianın 

izahını, başka şekilde nedenlendirmek gerekir.  

Birinci olarak, bu iddia yalandır. Sahiplerini, iddialarını is-

pata davet ediyoruz. Bir engelleme varsa, bu da yerel komi-

te tarafından yapılan, azınlığın çoğunluk olma hakkının kul-

landırılmayışıdır, bunun engellenmesidir. Burada ayrıca, 

kongreye ağırlıklı olarak merkez çevresinden katılarak, 

"oraya görüş ve önerilerimizi yöneltmeye gidiyoruz" diyen, 

sonra da yukarıdaki tutumlara ortak olan görüş sahiplerini 

de eleştiriyoruz. Bu iddiaların altında imzaları vardır (Engel-

leme iddiası). "Kongre" öncesinde savundukları tutumları 

terk ederek, ikameci ve sekter anlayışların suç ortağı ol-

muşlardır. Alınan 1.Nolu kararda 16 imza sahibine çağrı ya-

pılarak, "Kongre"nin tutumlarının dikkate alınmasının önemli 

olacağı vurgulanıyor. Yapılanlar ise amaca uymuyor. Amaç 

üzüm yemek değil, fırsattan istifade bağcı dövmektir. Kong-

re öncesinde çeşitli iddialar taşıyan, oraya yanlış tutumları 

eleştirmek üzere gittiklerini söyleyenlerin demokrasi anlayı-

şının ölçütü, bu kararların altında yer almaları olmuştur. 

B. "Kongre" üzerine: 
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16 imzalı yazımızda belirttiğimiz yanlış tutumlar üzerin-

den toplanacak bir kongrenin sorunlara cevap veremeyece-

ği ve geleceğimiz açısından bir şey üretemeyeceği ortada 

idi. Hayat bizi doğrulamıştır.  

Bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu "kongre" 

yerel örgüt kongresidir, "kongre" öncesinde alınan kararlara 

itiraz edip tutum alanların belirgin çoğunluğu da, yerel örgüt-

te fiilen görev alan üyelerdir. Bu durum güz önüne alınma-

dan ve gerekli özenle soruna yaklaşılmadan kongre süreci-

nin örgüte bu şekilde yaşatılması, tutarlı ve hayata uygun 

değildir. Nitekim, "kongreye" baktığımızda yapılanın, karar 

alamamanın kararlarını üretmek olduğunu görüyoruz. Şöyle 

ki: Bir yerel kongrenin asıl işleyişinin; 

- Örgütün dünü, bugünü ve geleceği açısından kararlar 

üretebilmesi, 

- Merkezi kongreye delege seçebilmesi, 

- Kendi yönetici kongresini seçebilmesi, 

olması gerekirken, sadece eli kolu bağlı, hiçbir ciddi işlevi 

olmayan / olmayacak olan bir yapının üretilmesi, diğer gö-

revlere ilişkin hiçbir sonuç üretilemeyişi, bu sözde "kong-

re"nin işlevselliğini ortadan kaldırmaktadır.  

Kendimizi kandırmayalım. Hayatı, kendi kafamızdaki 

kurgular üzerinden değil, olması gereken üzerinden görelim 

ve ona göre davranalım. Bunu şu ana kadar yapmayanlar 

için zor olacak olan, ama bütünümüz üzerinden gerekli olan, 

budur. 

Sonuç olarak, tüm bunların üzerinden, kongre olarak ad-

landırılan bu toplantının oluşturduğu GYK'nın ve diğer ka-
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rarların üzerimizde bağlayıcılığı olamaz / olmamalıdır. Biz 

bu görüşümüzü yerel örgüt üyelerinin tümü ile tartışma hak-

kımızı kullanmak istiyoruz. 

Tüm bunlara bağlı olarak: 

1- Yerel örgütün belirli komitelerinin ve doğrudan yerel 

örgütte görevli birçok üyenin katılmadığı bu sözde "kongre-

yi" kongre olarak kabul etmiyoruz.  

2- Bu yukarıda açıkladığımız nedenlerle "kongrede" oluş-

turulan GYK'yı, yetkileri sınırlandırılmış ve seçime kadar gö-

revlendirilmiş olsa da, YK olarak kabul etmiyoruz. (Esasen 

geçici de olsa böyle YK olmaz. Fonksiyonu böyle belirlenen 

bir kurula, kongreyi şaibeden kurtarmak için geçici denilmiş-

tir. Yanlıştır. Nesneyi adı ile çağırmak gerekir.) 

3- Bu tutumlar üzerinden kararlaştırılan bir doğrudan se-

çim uygulamasına da yukarıdaki gerekçelerle karşıyız. Yan-

lış anlaşılmamalı, doğrudan seçim mantığına karşı değiliz. 

Kongrenin bu şekilde geçiştirilmesine, adeta oldubittiye geti-

rilmesine karşıyız. Bu yönteme karşıyız. Sağlıklı ve demok-

ratik bir kongre istiyoruz. Buna bağlı olarak yapılacak doğ-

rudan seçime karşı değiliz. Aksine başından beri bunun sa-

vunucuları olduk. 

Sonuçta şunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz: Tüm 

bu antidemokratik uygulamalara, sekter ve ikameci tutumla-

ra rağmen, bu "kongreye" katılanların orada ortaya koyduk-

ları uzlaşma ve buna bağlı olarak oybirliği ile alınan kararlar, 

yapıcı ve birleştirici değil, bölücü ve kopuşmayı körükleyici 

bir uzlaşmadır. Bu noktada eleştirilerimiz, özellikle, "kongre-

ye" gitmeden önce eleştirel tutumlarda kararlı olduklarını 
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söyleyenlere yöneliktir. Burada şunu da vurgulamak gerekir: 

Uzun süreden beri varlığını sürdüren, ikameci ve sekter bir 

tutumla yüz yüzeyiz. Bu tutumların ne gibi sonuçlar ürettiğini 

geçmişimizden biliyoruz. Bu tutumlar üzerinden değil, örgüt 

içindeki azınlık çoğunluk eğilimlerinin karşılıklı haklarını gö-

zeten birleştirici bir yaklaşımdan yanayız. 

Taleplerimiz: 

1- Bu yazımızın çoğaltılarak tüm yerel örgüt üyelerine 

dağıtılmasını,  

2- Burada başlattığımız tartışmada çoğunluk olma hak-

kımızın makul bir süre içinde, gerekli imkânlar sağlanarak 

kullandırılmasını (propaganda ve ikna etme / edilme hakkı-

mızı kullanmamızın sağlanmasını), 

3- Bu sürecin sonunda yerel örgüt üyelerinin görüşlerinin 

sorularak ve eğilim saptaması yapılarak (referandum) bu-

nun sonucuna göre hareket edilmesini talep ediyoruz. 

Bu yazımızın bilgilenme için diğer il örgütlerine de ulaş-

masını istiyoruz. 

Diliyoruz ki, bundan sonra bu soruna bağlı olarak olacak 

gelişmeler, bugüne kadar olan gelişmelerin mantığı üzerin-

den olmasın. 

Yoldaşça selamlar. 

 

ÖNEMLİ NOT: Bu "kongrede" alınan, genel örgüt konfe-

ransı ve buna bağlı bir doğrudan seçimden oluşan eğilim 

kararına da karşıyız. Bize gerekli olan, acilen yapılması ge-

reken bir örgüt kongresi ve çoğunluk böyle isterse buna 
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bağlı olarak yapılacak olan bir doğrudan seçimdir. Bir konfe-

ransı, hiçbir biçimde sorunlarımızı çözücü bir araç olarak 

görmüyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi ayrı bir yazı ile açık-

lıyoruz. 

İmdat Azmi, Ali Kemal, D.Sakarya, C.Ali, Ayfer, Zeki 

Coşkun, Kenan, Esen Ali, Cengiz Kara, Şengül Kaygı, Ne-

vin, Haluk, Eylül, Raşit Görgülü, Can Onur  
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TKKKÖ ÜYELERİNE 

 

Bilindiği gibi, A ili yerel örgüt "kongresinde" genel bir konferans 

toplanması, eğilim olarak saptanmış bulunmaktadır. Ve örgüt ge-

nel konferansına ilişkin bir takvim, buna yönelik kararın varlığı ve 

nasıl alındığı açıklanmadan işletilmek istenmektedir. Bu tutumla-

rın içinde yaşadığımız süreçte ne anlam ifade ettiği, örgütsel so-

runlarımızı aşmada bir rol üstlenip üstlenmeyeceğini tartışmayı 

ve önerilerimizi örgüt geneline sunmayı zorunlu görmekteyiz. 

Yenilgi yıllarının yarattığı mücadeleden kaçış, isteksizlik ve 

demoralize durum olanca şiddeti ile varlığını sürdürmektedir. Bu-

nun yanında kitlelerden tecrit olmuşluğun ve bu durumu aşama-

manın sorunlarının bizi dar bir alanda şiddetle etkilediğini bil-

meyenimiz yoktur. Örgütsel sorunlarımızın giderek büyüyen bir 

boyut kazanması ve bunalımın getirdiği kaosun hayatımıza ege-

men olması, açık bir olgudur. Bütün bunlardan bir türlü kurtula-

mayışımızın nedenlerini ortaya koyup çözüm üretmek, artık vaz-

geçilemeyecek bir görev olarak karşımızda duruyor. 

Örgütsel sürecimizdeki bunalım ve kaosun etkisi ile safları-

mızda yeniden dayatmacı ve sekter tutumlar üreterek sözde çıkış 

yolu bulduğunu sananların, bu bunalıma ve kaosa yeni katkılar-

dan başka bir şey yapamadıklarını özellikle belirtmek istiyoruz. 

"O halde yapılması gereken nedir?" sorusu içinde yaşadığımız 

hayat atlanmadan yanıtlanabilmek atılacak adımlarda bütünü-

müzün mutabakatı sağlanarak yürümeye özen göstermek hepi-

mizi bağlayan bir tutum olmalıdır. 

Örgütsel bunalım ve kaosa temellik eden sorunlarımızın belli 

başlılarını ana başlıklar halinde sıralarsak; 

1) Teorik ve politik hattımıza dair tartışmalı durumlar, 
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2) Kararlı ve iddialı bir önderlikten yoksunluk, 

3) "Çalışma tarzında egemen olan liberalizm, 

4) Üyelik kriterlerinin ekseninden kayması, dolayısıyla örgütün 

sınırlarının şekilsizleşmesi, söylenebilir. 

Yoldaşlar, önerilen konferansın bu sorunlarımıza çözüm ürete-

bilmesi olanaklı değildir. Genelde konferansların örgütün bütünü 

açısından bugüne ve geleceğine ilişkin bağlayıcı kararlar ala-

madığı, sadece! tavsiyelerde bulunabileceği gerçeği ve bir konfe-

ransın bugün bizim için önemli bir anlam ifade etmediği / etmeye-

ceği ortadadır. 

Bizim tavsiye kararlarına değil, hızla ve acilen bağlayıcı karar-

lar üzerinden sonuçlar alabileceğimiz bir genel örgüt kongresine 

ihtiyacımız var. 

İki kongre arasında ortaya çıkabilecek belli sorunları çözmekte 

yol gösterici olan konferansların, şu anda yüzyüze olduğumuz so-

runları kapsayabilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile toplanması 

öngörülen örgüt 5. Konferansı hiçbir işlev yerine getirememe teh-

likesini-daha başından içinde taşımaktadır. Diğer yanlarını konfe-

ransa devretmek birçok mahzur getirir. Artık bu kaos ve bunalım 

sürecinde bu yöntemlerle yol alabilmenin olanakları büyük oran-

da ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Bir kere, örgütümüzün son birkaç yıllık iç gündeminin en 

önemli maddesi, bu yıllar boyunca hayata geçirilmeyi bekleyen 

Kongre kararıdır. Evet, ortada yapılması kararlaştırılmış bir kong-

re olgusu vardır. Bu kararın gerçekleştirilebilmesi için, son üç yıl-

lık süreyi de kapsayan bir konferans ve iki koordinasyon komitesi 

(KHK'lar) dönemi yaşadık.  

Bu olguların da gösterdiği gibi, örgütün içe dönük en önemli 

görevi kongreyi gerçekleştirmek idi. Bu KHK süreçlerinin neden 
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ve nasıl örgütümüzün bir kongre gerçekleştirmesi ile sonuçlan-

madığının tartışmaları halen sürüyor, ortada olan şudur ki, yap-

mamız gereken en önemli örgütsel görevlerden birisi, örgüt kong-

resini gerçekleştirmektir. 

Bu örgütün bunca yıl bu kararı hayata geçirmek için gündemi-

nin başında tutması, bunun için iki dönem özel komite oluşturma-

sı, sonra da bu karardan, "beklentilerin tahammül sınırını aşacak 

uzun bir zamanı gerektirmesi, çeşitli olanakların ve koşulların ye-

tersizliği" gerekçeleri (!) ile vazgeçmesi, bizatihi örgütün kendisini, 

örgüt olup olmadığını tartışmaya açık hale getirmesi yoluna gir-

mektir. Bu gerekçeler(!) bu kadar kolay ve sorumsuzca öne sürü-

lebilecek yargılar değildir. Tıpkı örgüt olmanın gereklerini yerine 

getirmenin kolay olmadığı gibi. 

Bugün, kongreyi toplamakta kararlı ve ısrarlı olmamak, gerçek 

bir örgüt olmakta kararlı ve ısrarlı olmamak, örgüte ve örgütlü ya-

şama gereken önemi vermemektir.  

Görülmesi gereken şudur: Bizler, tümümüz; örgütün adına uy-

gun bir kanala girmesini sağlayacak, onu pekiştirecek, netleştire-

cek bir rota mı izleyeceğiz, yani kongre kararını mı gerçekleştire-

ceğiz; yoksa sadece belirli bir eliti tatmin edecek, onların arasın-

daki teorik, politik, vb. problemlerin tartışılması ile geçecek bir 

konferans mı yapacağız? İkincisi (konferans) hayatın önümüze 

koyduğu problemlerin aşılmasına yetmez, yetmeyecektir.  

Eğer bir konferans, problemlerimizi çözmeye yeterli bir kon-

sensüsü veya ayrışma/ birleşme netliğini sağlayacak olsaydı, bu-

raya katılacak insanların bunca yıllara dayalı süreçte, bu konsen-

süsün veya ayrışma/ birleşme netliğinin sağlanmasında şu veya 

bu ölçüde mesafe kat etmiş olması gerekirdi. Ortada böyle bir 

pratik, alınmış bir mesafe yoktur. Dolayısıyla konferans önümüzü 

açmayacak, üyeler konferansın ardından yapılması önerilen doğ-

rultuda seçimde teorik ve politik bakımdan anlamlı / gerçek bir bi-
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çimde saflaşmadan tutum almaya, karar vermeye zorlanmış ola-

caklardır. 

İhtiyacımız olan şey, yukarda özce ve kısaca belirtmeye ça-

lıştığımız hususları, bunlara ait perspektiflerle birlikte, olabildi-

ğince tartışabileceğimiz bir kongre pratiğidir. Tartışmamız için 

önümüzde duran, yakın günlerde yayınlanmış tezler bile, kesin-

likledir kongre pratiğine ihtiyaç göstermektedir. Örgütümüzü bun-

dan mahrum etmeye, tartışmalarımızı ve saflaşmamızı bir kon-

feransın dar ve verimsiz pratiğine mahkûm etmeye razı olma-

mamız gerekir. Gerçek birlikler / gerçek saflaşmalar istiyorsak, 

bunu sağlayacak yöntemleri hayata geçirmemiz gerekir. Bu da 

örgüt kongresini toplamaktan geçer. Sorunları bir konferansla 

çözmeye kalkışmak, onları olduğu gibi geleceğe bırakmak, ar-

dından seçilecek yöneticileri de bu haksız yükün altına sokmak 

olur. Bu görüşlerimize bağlı olarak önerilerimiz; 

a) Belli -süratli- bir takvime bağlı olarak, bütün yerel örgüt üye-

lerinin seçime katılımı ile doğrudan delege seçimi esasına dayalı 

yerel örgüt kongrelerinin yapılması. Ardından, 

b) Yerel kongrelerde seçilecek delegelerle genel kongrenin 

hayata geçirilmesi. 

c) Bir diğer alternatif öneri olarak da, merkezi kongrenin sürat-

le toplanabilmesi için, örgüt genelinde doğrudan delegelerin se-

çilmesi esasına dayalı bir yönteme de açığız. 

Yoldaşlar, içinde bulunduğumuz süreçte örgüt içi demokrasi 

özenle uygulayarak genel bir kongrenin toplanmasının gerekli-

liğine, önümüzdeki örgütsel görevin bu olduğuna inanıyoruz. Şu 

anda bir "genel konferans kararından bahsedilmekte, bununla il-

gili bir takvim dayatmacı bir tutumla işletilmek istenmektedir. Bir-

liğimiz ve bütünlüğümüz adına ileri sürülen bu dayatmacı tutuma 
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karşı çıkıyor, nerede, ne zaman, kimlerin, ne adına aldığı belli 

olmayan bu kararı -eğer varsa- tanımıyoruz. 

Saflarımızda, önümüzdeki süreçte acilen bir konferansın ge-

rekliliği bazı yoldaşlarca savunuluyor olabilir. Bu ne kadar normal 

bir hak ise, bir o kadar da normal olan bizim kongre önerimizdir. 

Hangi öneri doğrultusunda adım atılacağının kararını ise örgütün 

bizzat kendisi vermelidir. Dolayısı ile her iki öneri de örgüte su-

nulmalı, hangi önerilerin çoğunluğun desteğine sahip olunduğu 

belirlenmeli, atılacak adımlar bunun üzerine inşa edilmelidir. Bu-

nu sorunlarımızı sağlıklı aşabilmek açısından zorunlu görmekte-

yiz. Gerekenlerin yapılabilmesi umudu ile yoldaşça selamlar.  

İmdat Azmi, Ali Kemal, D. Sakarya, C. Ali, Ayfer, Zeki Coşkun, 

Kenan, Esen Ali, Cengiz Kara, Şengül Kaygı, Nevin, Haluk, Eylül, 

Raşit Görgülü, Can Onur  
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YOLDAŞLAR,  

 

İstanbul Yerel Örgüt Kongresi üzerine "Yerel Örgüt Üyelerine 

ve İlgililere" başlıklı 15 yoldaşın imzasını taşıyan yazı kısa bir sü-

re önce yayınlandı. Kongre öncesi kimi gelişmeleri ve çatışmaları 

içeren bölümünden çok, kongre sonrası süreci içeren bölümüne 

dair görüşlerimizi Yerel Örgüt üyelerine aktarmak ve 15 imzalı 

yazıdaki taleplere ilişkin görüşlerimizi açıklamak gerekmektedir. 

Öncelikle yoldaşların yazılarında yer alan, Kongre'nin 1 Nolu 

kararındaki "engelleme" ifadesinin yalan bir ifade olduğu iddiası-

na yanıt vermek gerekiyor. Kongre öncesi gelişmeleri bir anlık bir 

tarafa bırakarak düşünüyor olsak bile, bu ifadenin ("engelle-

me"nin) yerinde bir ifade olduğunu görebiliriz. 

Yoldaşların yazılarında açıkladıkları gibi bir yerel örgütün 

kongresinden beklenenler bilinen şeylerdir. Ancak kongremiz 

bunların bir kısmını gerçekleştirebilmiştir. Bunun başlıca nedeni, 

Yerel Örgüt üyelerinin önemli bir kısmının katılmadığı / katılama-

dığı bir kongreden çıkacak sonuçların mevcut durumumuzdan çı-

kışı zorlaştıracağı ve aynı zamanda kongre öncesi sahici olma-

yan saflaşmayı daha da derinleştirici bir işlev göreceğinin bilin-

cinde olan Kongre bileşiminin itidalli tutumuydu. Aksi bir tutum yıl-

lardır savunageldiğimiz görüşlerimizle çatışan bir durum yaratırdı. 

Kongremiz yanlış bir biçimde saflaşmayı önlemek için çözümlen-

mesi gereken bir kısım sorunları daha sonraki bir sürece bıraka-

rak, YK ve Genel Kongre delege seçimlerinin kongrenin hemen 

peşinden gerçekleşmesine karar verdi. 

Kongremiz, gerçekleştirilebilecek olanların önemli bir kısmını 

geleceğe ertelerken, sadece, Yerel Örgüt üyelerinden Kongreye 

katılmamış / katılamamış yoldaşlarımızı da içererek yürümek ar-

zusuyla hareket etti. Kongrenin gerçekleştirememiş olduklarından 
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bahsediyorsak, Kongreye katılmama tutumu içerisinde olan yol-

daşlarımızın da bu durumda oldukça önemli pay sahibi olduğunu 

düşünmek gerekir. 

Kongre öncesi sürece ve geçmiş YK'ya ait iddialarında ısrarlı 

olan yoldaşlarımız, bu sorunlara örgütü ortak edebilmenin ola-

nağı olan kongreyi değerlendirmemekte ısrar ettiler. 

Yıllardır yapılamayan kongrenin gerçekleşmesinden çok kısa 

bir süre önce kongreye katılmama tutumunun resmi bir biçimde 

açıklanması ve bu tutuma destek istenmesinin Kongre'yi engel-

lemeye çalışmaktan başka ne anlamı olabilir?! 

15 imzalı yazılarında yoldaşlar, referandum talebinde bulunu-

yorlar. GYK'mız bu talebin gerçekleştirilebilecek bir talep olmadı-

ğını düşünmektedir. 

Öncelikle referandum olayı, ilk bakışta demokratik bir işleyiş 

gibi görünse de, açık propaganda olanaklarının oldukça sınırlı ol-

duğu, bizim gibi gizli bir örgüt olma iddiasını taşıyanlar açısından 

demokratik olmayan bir işleyiş biçimine dönüşebilir. Kurtuluş'un 

sahip olduğu örgüt anlayışıyla da, çalışma tarzıyla da referandum 

fikri bağdaştırılamaz. 

Azınlığın çoğunluk olabilmesinin örgütsel mekanizmaları tü-

züğümüzde belirtilmiştir. Azınlığın çoğunluk olabilmesinin ve 

azınlık haklarının güvencesi demokratik merkeziyetçilik ve sos-

yalist demokrasi anlayışında ifadesini kazanır. 

Ortaya çıkan her durumda referandumun gündeme getirilmesi 

halinde ne sosyalist siyasal faaliyeti organize edebilmemiz müm-

kün olabilir ne de örgütsel kimi mekanizmaların oluşturulmasına 

gerek kalır. 

GYK, referandum fikrinin kendisine yönelik argümanlarının 

yanı sıra, yerel örgüt kongresinin kendisine tanıdığı yetkinin çer-
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çevesi bir referandum gerçekleştirme hakkını içermemektedir. 

Çünkü Kongre GYK'yı esas olarak, tüm Yerel Örgüt üyelerinin ka-

tılımını sağlayarak YK ve Genel Kongre delege seçimlerini yap-

makla görevlendirmiştir. GYK'nın bu yetkinin dışına çıkması 

mümkün değildir. 

Kaldı ki, talep edilen referandumun kendisi bir anlamıyla, yapı-

lan kongrenin referanduma sunulması anlamına gelir. Bu 

GYK’nın yetkisini aştığı gibi, gereksizdir de. Çünkü, Kongrede 

temsil edilen üyelerin tüm Yerel Örgüt üyelerine oranı çoğunlu-

ğun Kongreyi meşru gördüğünün kanıtıdır. 

Bütün bunların yanı sıra, ayrıca, Yerel Örgüt Kongresi'nin de-

legelerinin nasıl belirleneceğinin saptanması için yapılması iste-

nen referandum da söz konusu olamaz. Çünkü yerel örgüt dele-

gelerinin hangi sistemle seçileceğine karar verme yetkisine MK 

sahiptir. MK'nın kararını yapılacak referandumla değiştirebilmek 

mümkün değildir. MK kararını ya bu kurumun kendisi ya da bir 

üst organ olan Kongre değiştirebilir. 

MK'mız Yerel Örgüt Kongre delege sistemini belirlerken 

YK'mızla tartıştı. Komitenin görüşleri doğrultusunda karar aldı. 

Ancak MK kararının YK çoğunluğunun görüşleriyle aynılaşan 

yanları olduğu gibi çatışan yanları da bulunmaktadır. Örneğin, 

komite çoğunluğu Yurtdışı üyelerinin Yerel Kongre'de temsilini 

savunmuştur. Ancak MK tersine bir karar vermiştir. Yani delege 

sistemini belirleyen MK'dır. Görüşlerinin çoğunluğu YK ile paralel 

olduğu için MK'nın aldığı kararı YK'nın kararı olarak telakki etmek 

doğru olmaz. 

Bu durum karşısında GYK'nın referandum yapabilmesi müm-

kün değildir. Kongremizin önümüze koyduğu görevi yerine getir-

mekten başka bir yolu GYK olarak benimsememiz beklenmeme-

lidir. Başlatılan süreç hızla ilerlemektedir. Örgütümüz bir bütün 

olarak Yerel Örgüt Kongresi sonrası kaos durumundan çıkabil-
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mek için bir yol tutturmuştur. Hayli de ilerlenmiştir. Örgütümüzün 

çoğunluğu tarafından benimsenen bu yolda yürürken, Yerel Ko-

mite seçimlerini tüm üyelerimizin katılımını sağlayarak gerçekleş-

tirebilmek, önümüzdeki esas adımdır. 

Yoldaşlar ileriye sürdükleri görüşleri kendilerince formüle ede-

rek, yapılacak olan YK seçimlerine bu görüşleriyle aday olmalılar 

ve arzuladıkları gibi bir Yerel Komite’nin oluşabilmesinin çabası 

içine girmeliler. Böylece de yerel örgüt üyelerinin iradesini göre-

bilme şansı ortaya çıkacaktır.  

Yerel Örgüt Kongresi’nin önümüze koyduğu sürecin sonuna 

gelmiş bulunmaktayız. Referandum talebinde bulunan yoldaşlar 

bunu göz önüne almalılar. Kendi iradeleri dışında ilerlemekte 

olan sürecin sona ermesinin ortaya çıkaracağı sonuçları düşün-

melidirler. Sonuçta kendileri dışında ortaya çıkacak sonuca kat-

lanmak zorunda kalabilirler. Böyle bir durumun ortaya çıkmasını 

arzulamıyorsak ilerlemekte olan seçim sürecine katılınmalıdır. 15 

imzalı yazının sahibi yoldaşlar, Yerel Örgüt kararlarının kendileri 

için hiçbir bağlayıcılığının olmadığını ve GYK’yı tanımadıklarını 

ileri sürmekteler. Bunun gerekçelendirilmesini ise kendi iradeleri 

dışında ve anti-demokratik bir biçimde ortaya çıkan durumu ka-

bullenmek istememekle izah etmekteler. Sürecin ne derece “anti-

demokratik” bir biçimde yaşandığı tüm üyeler tarafından tartışıl-

makta. Buna karşın yerel örgüt üyelerinin çoğunluğunun iradesiy-

le oluşturulan bir kurumu tanımamak ise ne derece demokrasi bi-

lincine tekabül etmektedir? Sahip olduğumuz örgüt anlayışı, orta-

da bir çoğunluk iradesi mevcut ise tüm tartışmalara karşın bunu 

kabullenmeyi gerekli görmektedir. Böyle yapılabildiği müddetçe 

tartışılan konuları tüketebilir, sorunlarımızı ortak mutabakatlarla 

çözebiliriz. Aksi halde ise ne Kurtuluş’a ne de sosyalist harekete 

hiçbir yararı olmayacak olan, aksine var olan bunalımı artırıcı bir 

kördöğüşünü sürdürmekten başka bir şey yapmamış oluruz.   
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Yoldaşlar,  

Bu kördöğüşüne son verme arzusunu taşıyor isek, öncelikle 

içinde bulunduğumuz problemlerden kaynaklanan bu ilişki tarzına 

son verip GYK ile ilişkiye girerek örgütsel sürecimize iradelerini-

zin yansımasını ve kendiniz gibi düşünen yoldaşların yönetici 

komitelere seçilmesini sağlamak için seçim sürecine katılınız. 

Kabullenilmesi kolay olmayacak sonuçların ortaya çıkmasının 

önünü hep birlikte tıkayalım. 

GYK'mız mevcut problemlerimizi çözme doğrultusunda göste-

rebileceği her türlü çabayı bugüne kadar göstermeye çalıştı. Aynı 

tutumunu sürdürerek süreci noktalamak arzusu içinde. Benzer 

çabayı 15 imza sahibi yoldaşların da göstermesini arzulamak-

tayız.  

Bugüne kadar sürecimizin işlemesine destek vermiş olan yol-

daşlar vermekte oldukları destekte ısrarlı olmalılar ve problemin 

çözülmesi için GYK'ya daha fazla yardım etmeliler. 

Yoldaşça selamlar. 

 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü 

İstanbul Geçici Yerel Komite 

9.11.1991    
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BELGELER 

Aralık 199?  
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ÖN AÇIKLAMA VE TASHİH BİLGİSİ:  

Bu belgelerde tarihe ilişkin bir kayıt bulunmaması nedeniyle 

M. Yavuz yoldaşa soruldu. Gelen yanıtı aynen aktarıyoruz.  

(HznNotu)  

 

Belgeler Aralık 1993 Başlığı altında / “Çatışma Konuları” / Bu 

bölümün Belgeler Aralık 1993 ile bir ilgisini olmaması gerekiyor. 

Yazının altındaki imza da bunu doğruluyor! Türkiye ve Kuzey 

Kürdistan Kurtuluş Örgütü İstanbul Geçici Yerel Komite 

9.11.1991. Bu yazı 5. Konferans karar belgeleri ile ilişkilendirilme-

lidir. TKKKÖ İSTANBUL YEREL ÖRGÜTÜ 2. KONFERANSI Ta-

rihi belirtilirse anlamlı olur!  5. Konferanstan sonra ama ne za-

man? Bu konferans da 1993’ten önceki bu bölümle ilişki olması 

lâzım. 

“Çatışma konuları”nın ait olduğu döneme ait kısa bir nötr açık-

lama yazılırsa daha anlaşılır kılar konuyu. Okuyucunun bu tarz 

metinleri bağlamı içinde anlayabilmesi için kısa şekilde yazılmış 

notlar yararlı olur diye düşünüyorum.” 

 

( Bu düzenlemede öneri dikkate alınarak yerleştirilmiştir.-  

HznNotu)  
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1 - ÇATIŞMA KONULARI 

 

A-  KO 1  

B-  KO 2  

              a-Oluşum sorunları  

              b-Maddi Sorun  

              c-Referandumlar  

                  ci-  1.Referandum  

                  cii- 2.Referandum  

              d-Gazete  

C-  BO  

D-  KÖK  

E-  KO  

F-  MUHTELİF  

 

2 - TALEPLER  

 

 A- DERGİ 

            1- Bağımsız kadın sayfası  

            2- Yazı kurulunda kadınların temsili  

            3- Kadın sorununa ilişkin görüşlerin tartışılması  

B- MK 

            1- 10 kişilik adaysız MK seçimi  

            2- MK'da kadınların yer alması  

            3- …..  
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C - SEÇİM  

            1- Doğrudan yapılması  

            2- Nispi temsil  

            3- %50'den fazla oy alanın seçilmesi  

            4- ™n konferanstan sonra seçim yapılması  

            5- Kongre  

D -  

 

3 - ÇÖZÜMLER 
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1 -  ÇATIŞMA KONULARI   

  

A-  1. KOORDİNASYON ORGANI 

Birinci Koordinasyonun kuruluşunun ilginçliği bilinmeden daha 

sonraki gelişmeler yeterince anlaşılamaz. Operasyondan sonra 

ortaya çıkan durumda, uzun zaman sağlıklı bilgiler alabilmek ola-

naklı olmadı. Bu bilgileri alınması nerdeyse dört ayı buldu. Ope-

rasyonun ardından MK bir kişiyi göndermeyi planlamıştı. Arka-

daşların “biz hallederiz” mesajıyla bundan vazgeçilip onlar aracı-

lığıyla yeniden düzenleme faaliyetinin yürütülmesine kara verildi. 

İkinci bir dört ayın sonucunda, görev önerilen arkadaşların kabul 

etmemeleri sonucu komite sekreterlerine bir araya gelip geçici 

yürütme organını oluşturmaları önerildi. “Diğerleri varken biz nasıl 

yaparız” demelerine rağmen görevi kabul ettiler. Bu arada MK bir 

kişiyi yeniden gönderme kararı aldı. Ancak sekreterler diğerleriyle 

anlaşarak uzun zaman MK'dan da gizli kalan bir koordinasyon 

oluşturdular. Gizli kalma, KO'nun özgül “gizlilik anlayışından” 

kaynaklanmıştır. Gönderdikleri rapor ise uzun zaman BİP ile ilgili 

bir çeviri sanılmıştır. Tesadüf sonucu böyle olduğu anlaşıldı. 

Koordinasyon değişik bir gizlilik anlayışı içerisinde kısa za-

manda etrafıyla çatışmaya düştü. Kürdistan’dan koordinasyonda 

kimsenin olmadığının fark edilmesi üzerine uyarıldı ve bir kişinin 

mutlaka alınması bildirildi. Koordinasyon kendi gizlilik anlayışı 

içerisinde MK'ne programını iletmişti. Ne var ki, bunun koordinas-

yonun programı olduğunu anlayabilmek için epeyce bir zamanın 

geçmesi gerekti. Bir konuşmadaki tesadüf sonucu Brezilya’dan 

bir çevirinin bu program olduğu anlaşıldı.  

Çelişkilerin biriktiği bu noktada hiç bir hukuku olmayan bir top-

lantı sonucu komiteler KO'nu tanımadıklarını ilan ettiler. MK bu 

görüşe karşı çıktı ve tutumlarından geri dönmelerini istedi.  İkinci 
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KO'nun oluşumu sırasında bu tutumu almış olan arkadaşlarını 

büyük bir kısmı tutumlarının yanlış olduğunu kabul ettiler.  

 

B-  2. KOORDİNASYON ORGANI  

     a- Oluşum sorunları  

     b- Maddi Sorun  

     c- Referandumlar  

             ci- 1.Referandum  

             cii- 2.Referandum  

     d- Gazete 

a- OLUŞUM SORUNLARI 

Birinci Koordinasyon’un istifası sonucu MK sorumlusu değişik 

çevrelerle görüşerek ikinci bir koordinasyonun oluşturulmasına 

girişti.  

Koordinasyonun oluşumu konusunda en önemli problem 

oluşmuş olan farklılıkları dengeli bir biçimde yansıtacak kompo-

zisyonu oluşturmakta çıktı. Birbirini karşılıklı olarak yasalcılar ve 

sekterler olarak niteleyen kesimlerin kuşkuları ciddi zorluklar ya-

ratmaktaydı. MK, ya var olan komite sekreterlerini başkalarıyla 

tamamlayarak, ya da komitelerin göstereceği adayları esas ala-

rak bir kompozisyon oluşturmak seçenekleri üzerinde durmak-

taydı.  

Bu sırada uyarılmış ve kendisi de onaylamış olmasına rağmen 

X ( 4 ) KÖK sekreteri oldu. İkinci önerinin ortaya çıkışıyla birlikte 

komite adayı olarak gösterildi. Seçen arkadaşları argümanları tu-

haftı: “Aslında bunu üye olarak almamak gerekirdi ama aldıktan 

sonra biz de seçeriz.”  
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Eğer MK bu kişinin niteliği konusunda bir hata yaptı diye dü-

şünülüyorsa, nasıl olur da bu nitelik göz ardı edilip, her durumda 

değişmeyen aday olarak görülebilir? Eğer burada hata varsa, tu-

tum MK'nın hatasını büyütmek anlamına gelmektedir. Başka şey-

lerde direnmeyi geri bırakmayan arkadaşların bu konuda MK'nın 

kararını bu kadar içten benimsemiş olmalarını anlamak zorlaş-

maktadır! Ya MK kararında bir yanlış görmüyorlar, ya da ifade 

edilenlerden farklı niyetler söz konusu. 

MK tutumları konusunda özeleştiri yapan üyelerin üyeliklerini 

belli bir koşula bağlayarak iade etmekle doğru yapmış, devrimci 

mücadeleyi sürdürmekte önlerini açmıştır. Ne olursa olsun, dev-

rimciliği sürdürmek isteyen insanların önünü kesmeye kimsenin 

hakkı olmaması gerekir. Kuşkusuz, olumlu, olumsuz her eylemin 

bir karşılığı vardır. MK, polis ve hapishanede olumsuz tutumu ol-

muş olan arkadaşlara karşı sadece önünü açma tutumu almamış, 

bunu belli bir şarta bağlamıştır: MK'nin öne sürdüğü şart bu du-

rumda olan arkadaşların belli bir dönem, en azından kongre yapı-

lıncaya kadar yönetici görevlere gelmemeleri koşuluydu. Kongre 

MK'nın bu tasarrufu üzerine ne karar verirse o geçerli olacaktı.  

X arkadaş MK'nın bu tavrını kendi kişiliğinden öte Kürdistan 

örgütlenmesine karşı bir tutum olarak ele alıp MK'ne karşı sosyal 

şovenizmle noktaladığı mücadelesini başlattı. 

Yoldaşla MK görevlisinin yaptığı görüşme, X 'in masaya vura-

rak “Madem girmeme karşısınız, bundan sonra ben her yerde va-

rım” sözleriyle noktalandı.  

Çatışma sonucu KÖK'ten bir başka aday KO'na girdi. Ancak 

daha başlangıçta KÖK ile olan sürtüşme sonradan daha açık ola-

rak ortaya çıkacağı gibi KO'nu baştan sakatladı.  

KO ile MK çatışmasının esasını BO çerçevesinde cereyan 

edenler oluşturmaktadır. KO'da M ve H süren birlik görüşmeleri-
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nin kesilmesinden de daha farklı bir politikanın yürütülmesinden 

yana, MK ile paralel görünüyor, fakat farklılıkları içeriyordu. DSB 

sorunundaki anlaşmazlıklar bunu ortaya koydu.  

KO ve MK gerek haberleşmenin yarattığı zorluklar ve gerekse 

anlayış farklılıkları dolaysıyla uyumlu bir çalışma gösteremedi. 

KO'nun en önemli zaafını faaliyetine dayanan bir otoriteyi örgüt 

içerisinde yaratamaması oluşturmaktadır. Oluşmasına onay ve-

renler bir müddet sonra onu otorite olarak benimsememeye baş-

lamışlardır. MK, 1. KO'n olduğu gibi 2. KO'nu da organlarla daha 

yakın ilişki içerisinde olma, faaliyetlerine katılma konusunda çe-

şitli kereler uyardı.  Ancak KO'nun bu konudaki girişimleri yetersiz 

kaldı. 

KO, faaliyetlerini MK adına yürütecekti. Dolaysıyla faaliyetinin 

sorumlusu MK olacaktı. Ancak bu sorumluluğu benimseyebilmek 

bir uyumluluk içerisinde olanaklı olabilirdi. MK'nın süren faaliyet 

konusunda bilgilendirilmesi, herkesin eline geçmiş olan üç rapor-

dan fazla ileriye gitmez. Fazlalık olarak, örnekleri arşivde sak-

lanmakta olan bilgi taşıma özelliği olmayan birkaç pusula MK'ne 

ulaştırılmıştır. İstediği gibi yorumlanan telefon görüşmeleri en faz-

la bilgiyi sağlayan kanal olmuştur. Ne var ki, bütün bu bilgilendir-

melerin sonucu MK örgüt içerisinde cereyan eden olayların hiç bir 

detayına vakıf olamamıştır denebilir. MK bugün hala resmi olarak 

örgütün kaç üyesi olduğunu dahi bilmemektedir. Dolaysıyla “kad-

rolarının niteliği nedir? Nasıl konumlanmaktadırlar?  Gelir kay-

nakları var mıdır?” soruları MK için meçhuldür.  

Yazdıkları rapor adlı MK eleştirisinde daha sonra atacakları 

adımları meşrulaştırmak için hazırladıkları gerekçelerden bir de 

MK'nın haberlerini kendilerinin sokaklardan topladıkları ve uzun 

zamandır MK ile görüşmemekte oldukları şeklindedir.  Şecaat arz 

eylerken sirkatini söylemek böyle olur. Uzun zamandır görüşme-

me iddiası doğru değildir. Kendilerinin polisçe bilinen telefonlarını 
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güvenlikli telefonlar sanan ve kendi evlerinde yaşayan arkadaşla-

rımız, beklemektedirler ki, MK üyeleri gerek gördüklerinde kendi-

lerini arasınlar. Kuşkusuz gerek olduğunda bu yapılmıştır. Ancak 

bu kontağı sağlamakla yükümlü olan esas olarak KO'dur. Faali-

yetin günlük yürütücüsü MK değil, onun adına KO idi. Dolaysıyla 

faaliyetleri konusunda bilgi verme konumunda olan da KO idi. MK 

pratik faaliyet konusunda bilgilendiği ölçüde kendilerine söyleye-

bilecek bir şey bulabilirdi. Yoksa MK'nın günlük faaliyeti yurt dı-

şından yönlendirmesi mi beklenmekteydi? Besbelli ki bu beklen-

miş ve, ataletin kaynağını oluşturmuş!  

Politik ve ideolojik konularda, MK görüşlerini her zaman için 

iletmiştir. Ayrıca MK üyelerine hangi telefonlardan ulaşıldığını ar-

kadaşlar iyi bilmektedirler. Canları istedikleri zaman telefon para-

sı MK tarafından ödenmek suretiyle ilişki kurmuşlardır. Aksi iddia 

edilemez. Ayrıca MK'nın politik yaklaşımları yazılı metinler halin-

de ortada durmaktadır. 

MK'nın haberlerinin sokaktan toplanması ise kuyruğu kendin-

den büyük bir yanlış aktarmadır. Bunların neler olduğu bir bir sa-

yılmış olsa idi iddiaları yanıtlamak mümkün olurdu.  Acaba, elleri-

nin altındaki mali olanaklar, onların bilgisi dışında başka bir yere 

mi kanalize edilmiştir? Yine bilgileri dışında kadrolar onların tasa-

rılarını bozacak bir biçimde mi görevlendirilmiştir? MK'nın böyle 

hiç bir tasarrufu yoktur. Böyle tasarruflar olmuş ise, MK bu konu-

da ne zaman uyarılmıştır? MK haberleri madem sokakta gezmek-

teydi, “böyle gayri ciddi bir MK” istifa ettiği zaman neden destek-

lenmedi? MK üyeleri kendisine muhalif olmuş olanların da istifa-

dan vazgeçmeleri konusunda ısrar etmeleri üzerine, istifalarını, 

istifa edecek yer buluncaya kadar dondurduklarını, görevi ortaya 

bırakamayacak durumda olduklarını söylediklerinde, neden bir 

gün çıkılıp da “verin şu istifanızı, bıktırdınız artık, zaten yurt dı-
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şında keyfiniz yerinde!” (Bu söz yakın zamanda bir MK üyesine 

karşı kullanılmıştır.) deme sorumluluğu gösterilmedi. 

MK'nın istihdam etmeye karar verdiği tek kişi vardır. Bu yoldaş 

kendisine bu öneri geldiğinde, KO ile görüşmüş ve onların görü-

şünü sormuştur. KO da karşı olduğunu söyleyip istifa edinceye 

kadar yoldaşın görev almasını engellemiş ve birçok problemin 

çözülmeden kalmasına, çelişkilerin derinleşmesine neden olmuş-

tur.  Neden yoldaşın görev almasına karşıdırlar? Kendileri başka 

bir görev mi düşünmekteydiler? Böyle ise, bundan MK'ni neden 

haberdar etmemişlerdir. Ama MK pekala biliyordu ki bu yoldaş 

için hiç bir görev düşünülmemektedir. Bir başka yoldaş da uzun 

zaman aynı şekilde boşa beklemiş ve en sonunda bağlı olduğu 

komiteye başvurarak istihdam edilmesini istemiştir. Besbelli ki, 

elde adam çok yetişilemiyor! Onlarca yoldaş cezaevinden tahliye 

olmasına karşın bunlardan hiç biri hakkında MK'ne bilgi iletilme-

miştir. Bunlar ciddi çalışma örnekleri değil. 

MK,nın bir müdahalesi daha var, kendi bildiği. A komitesi, di-

ğer komitelere KO'nu tanımamak amacıyla bir toplantı önermiş ve 

bunu KO'nun dışından öğrenen MK müdahale ederek, böyle bir 

girişimin yanlışlığına komiteleri ikna etmeye çalışmıştır. MK üye-

leriyle telefonla konuşmak isteyen çok insan olmaktadır. Zaman 

ve para yettiğince bu talepler karşılanılmaya çalışılmıştır. Ama 

bunların hiç biri KO'nun faaliyetini aksatma amacına yönelik ola-

maz. Zaten bu nasıl bir mantıktır ki, kendi adına faaliyet yürüte-

cek bir organı, MK engellemeye çalışsın? İşlerin altından çıka-

mamanın bahanesini böyle şeylerde aramak yerine, gerçek ek-

siklikleri bulmaya çalışmak çok daha devrimci bir tutum olurdu. 

KO, son istifa kararıyla işlere nasıl yaklaştığını bir kere daha 

kanıtlamıştır. Bir müddet önce MK, kendilerine geneli ilgilendiren 

bazı konularda kararlar almamalarını, aldıkları bazı kararlarla ça-
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tışma içerisinde olunduğunu ve kısa bir süre sonra yüz yüze gö-

rüşme olanağının yaratılacağını iletmişti. 

Kongrenin katılımını belirlemek üzere aldıkları bir kararla birlik-

te, ayda 1500 DM gönderilmediği takdirde hiçbir faaliyetin sorum-

luluğunu taşımayacaklarını ileten KO'na, MK yaptığı toplantı so-

nuçlarını iletti: Aldıkları kararı dondurmalarını, talep ettikleri para-

yı da bulmaya çalışacaklarını söylediler. İlk ay hemen gönderildi. 

İkinci ayda görevlendirilen ülke parayı toplayıp göndermedi ve 

curcuna koptu. MK “sokaktan” koordinasyon üyelerinin dedikodu-

larını toplamaya başladı: “Ellerinin altında para var bize gönder-

miyorlar, özel adamlara gönderiyorlar.”  

Bir MK üyesi yıllardır çalışarak geçinmektedir. Diğerinin de 

nasıl geçindiğini bir Allah bilir bir de KO. MK bulabildiği her türlü 

maddi imkânı ülkeye göndermiştir.  İşin asıl garip tarafı, yurt dı-

şından gelecek 1500 DM'ye bağlanacak politik faaliyetten hayır 

gelip gelmeyeceğidir. 1500 DM eksik geldiği için sürmeyecek 

olan politik faaliyet sürmese de olur.  

KO ültimatomunu yerine getirerek, bir MK suçlaması yazıp, 

henüz yazıyı okumamış olan MK üyesi arkadaştan fikrini sorup, 

okumadığını öğrenince kavga çıkararak ve yüz yüze görüşmeyi 

beklemeye gerek görmeksizin, görevi ortada bırakıp, istifa etmiş-

tir.  

MK yapılan oylama sonucu örgüt karşısında azınlığa düşmüş 

olduğunu kabul ederek istifa etmek istediğinde “bunun sorumsuz-

luk olacağını” söyleyenler, kendi tutumlarına şimdi ne ad vermeli-

ler? Üstelik MK istifa kararı aldığında, muhaliflerin koalisyon ya-

parak çoğunluk yönetimi oluşturmalarına yardımcı olacağını, do-

laysıyla görevi ortada bırakmayacağını söylerken, sorumsuzluk 

sözünü edebilenler bu kadar rahat nasıl davranabiliyorlar? Dün 

dündür, bugün bugündür. 
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KO'nun rapor adlı eleştirisinde anlatılanlar, MK ile KO arasın-

daki ilişkileri keyfi olarak değerlendirmekte ve görevde kalmak 

için hiç bir arzusu olmayan MK'ni, sanki o yerine yapışmak ister-

miş gibi bir izlenim yaratarak, kendilerini aklamak için israil keçisi 

yapmaya çalışmaktadır. 

KO ile MK arasında üç temel çelişme vardır: Birlik sorunu, Pa-

ra ve Yetki. Ancak bu üç sorun değişik kişilere değişik biçimde 

dağılmış durumdadır.  Ama MK'ne karşı ortak tutum içerisindedir-

ler. 

Birlik sorununda KO'nun bir önce istifa eden üyesi de dahil her 

biri bir başka şeyi düşünürler. Bir uçtaki birliğe karşıdır, diğer uç-

taki DSB'ye kadar “birlik”ten yanadır. MK ile sözde aynı düşünen 

de var. Ama MK'ni suçlamakta ortaklar. 

Para en büyük ortak bölen. MK elindeki bütün imkanları ak-

tarmıştır. Aksini ispat etmeleri gerekir. Tek kuruşun keyfi ya da 

bireysel harcandığını kanıtlarlarsa, MK üyeleri değil devrimci bir 

örgüte yönetici olmak, devrimciliği de bırakacaklardır. 

Dedikodu olarak dolaştırılan sözler var; özel kişilere para ve-

rildiğine dair: O “özel kişi”lerden biri de KO üyesidir! Kendilerinin 

vermesi gereken  paraları bir başkaları vermişse müteşekkir ol-

maları gerekir, kusur bulan değil. Örgütün her türlü imkanı kendi-

lerinin denetimine bırakılmıştı. Bunları nasıl değerlendirdiklerine 

dair MK de ancak “sokaktan” haber alabilmiştir.    

Yetki sorunu yine, her bir MK üyesi için ortak ama anlamları 

ayrı. Bir kesim yönlendiremedikleri örgütü MK'nın kendilerine yö-

nettirmedikleri savında. Ama bunu kanıtlayan hiçbir şey yok. Mü-

dahaleler dedikleri boş laflar var. Tam tersine MK yönlendirebil-

melerine yardımcı olmaya çalışmıştır. MK ile muhatap olmuş kişi-

lerin bu konuda bilgilerine başvurulabilir. Her iki koordinasyon 

döneminde de KO'nu tanımama girişimlerine MK şiddetle karşı 
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çıkmıştır. Aksi düşüncede olunmuş olsaydı kendilerine istifa et-

meleri önerilirdi. 

KO'nun bir üyesiyle  beş ay öncesine kadar MK'nın yetki soru-

nuyla ilgili bir problemi yoktu, ama tam bu sırada bir organın tayi-

ninde tek yetkili olma arzusu dolaysıyla böyle bir çelişki oluştu. 

Bu zamana kadar Bu kişi MK ile paralel olduğunu iddia ederek 

diğerlerine karşı belli konularda tutum almaktaydı. Organın üyele-

rinin tespit edilmesini MK görüşmeler ve anlaşmalar yoluyla ger-

çekleştirme düşüncesindeyken bu yoldaş MK'ne organı oluştur-

mada kendisinin yetkili olmasını önerdi ve MK bu öneriyi reddetti. 

Önce MK'nın görüşme görüşünü benimsediğini belirten yoldaş iki 

gün sonra da MK ile bir daha görüşmeye gerek olmaksızın or-

ganda yer almayacağını ilan edip MK'ne karşı pozisyon belirledi. 

Yetki problemi de bunun içerisinde yatıyor olsa gerek. 

 Her şeyden önce KO’nun MK ile yetki kavgası yapmaya hakkı 

yoktur: Kuruluşunun gerekçesi MK adına örgütsel faaliyeti koor-

dine etmektir. Koordine sözcüğü bilinçli kullanılmış bir ifadedir ve 

yönetmeye göre daha farklı bir düzeyi ifade eder. MK'nin ise yö-

netici organ olduğunu ise herkesin bildiğinden kuşku olmaması 

gerekir. KO kurulduğunda aldığı tutumları MK'ne onaylatma zo-

runluluğunu kabul etmişti. Almak istediği MK'ne onaylatmadan 

kabul edemezdi. Bunlar akılda tutuluyor ise erk kavgasının anla-

mı ne?  

KO'nun belirgin olarak ortaya çıkmamış bir çelişkisi de, bu or-

ganın aynı zamanda “Kongre Hazırlama Komitesi” oluşudur. Ka-

rarın alınmasından tam bir yıl sonra KO MK'ne “kongreyi hazırla-

dınız mı?” diye bir soru yöneltmiş ve “hayır” yanıtını alınca “şoke 

olduklarını”  öne sürmüşlerdir. Halbuki daha önce  her iki durum 

açısından da kendilerinin yerine getirmeleri gerekenleri hatırla-

maları gerekmekteydi. 
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Kongre konusunda iki görüş vardı: Yurt içi veya dışı. MK yurt 

dışında yapılmasını hem güvenlik hem de sağlıklı bir tartışmanın 

yürütülmesi açısından daha doğru bulmaktaydı. Bunun için bazı 

şartların yurt içinde yerine getirilmesi gerekmekteydi. MK erken 

zamandan yurt dışı ihtimalinin gerçeklik kazanabilmesi için müm-

kün olduğu kadar çok yoldaşın pasaport almasını ya da yaptır-

masını önermişti. Durumları uygun olmayanları da MK uygun yol-

larla götürüp getirecekti. Ancak bu sayının yüksek olmaması ge-

rekmekteydi. Bu sağlandığı takdirde yer sorunu MK için sorun ya-

ratmamaktaydı. Bunun tedbiri alınmıştı. Kongrenin normal zama-

nına birkaç ay kala “kaç kişinin pasaportu olduğuna” dair bilgiler 

yurt dışı ihtimalinin kendiliğinin ortadan kalkmasına yol açtı.  

Bu durumu KO zaten bilmekteydi. Dolaysıyla yurt içi imkânla-

rının hazırlanmış olması gerekirdi. Bu konuda hiç bir girişimde 

bulunma gereği duymadıklarından, olmayacağını bildikleri halde, 

MK'ne kongreyi yurt dışında yapıp yapamayacağını sorup “şoke” 

oldular. Kongreyle ilgili yapılan iki şey, delegelerin nasıl seçilece-

ğine dair iki öneri hazırlamak oldu. Gündem konusunda MK'nın 

hiçbir şey söylemediği doğru değildir. Hiç te zor olmayan bir işi, iş 

yapmış gibi abartmaktadırlar. Yaptıkları öneriyi MK bazı uyarılar-

da bulunarak benimsemiştir. “çerçevesi çok geniş görünen bu 

gündem, duruma göre sonuç verici bir biçimde ele alınmalıdır” 

denilmiş ve bunun nasıl yapılacağı da anlatılmıştır. Buna rağmen 

uzun zaman yanıt alamadıklarını iddia etmektedirler. Hafıza -i 

beşer nisyan ile maluldür ama bir de insan zaman zaman hatır-

lamak istemediği şeyleri hafızadan siler. MK, yine KO'nun iddia-

sının aksine delege sistemi üzerine almış oldukları karara katıl-

madığını kendilerine iletmiştir. Diğerini unuttukları için bunu da 

birlikte unutmuş olmalılar. Ama asıl problem olan bu değil; Her 

şeden önce örgüte bir şekil verilecek, kongrenin gerçekleşme im-

kanları yaratılacaktı. Ama bütün bunlar MK'ne bırakılıp, hiç bir iş 

yapmayı gerektirmeyen konularda karalar alınmaya çalışılmıştır. 
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Eğer böyle olacak idiyse KHK'ne ne gerek vardı? Bu kadarını MK 

nerede olsa yapabilirdi. Sırf bunun için bir komite kurulduğu ne-

rede görülmüş? Bedahatte delalet aramak saçma bir iş. 

 

C -   BİRLİK ORGANI  

 a - Birlik Projesindeki Farklılık 

Bu konuda yanlış bilgilerin ortada dolaşmakta olduğu görül-

mektedir. Belli arkadaşlara göre MK başlangıçta her şeye onay 

verirken birden bire BO ile çatışmaya girmiş ve hatta onları ha-

berleri olmadan darbe ile görevden almıştır. ˜şin gerçeği, başlan-

gıçta BO ve MK BTDK konusunda ortak görüşlere sahip görünür-

ken, süreç içerisinde bu birliğin olmadığının ortaya çıkmasıdır. 

MK, BTDK sürecini solun dönüşümüne olanak sağlayacak uzun-

lukta bir süreç olarak ele almakta ve bunun aynı zamanda eylemli 

bir platforma dönüştürülmesini öngörmekteydi.  

Başlangıçta bu konuda mutabakat mevcut görünmekteydi. Ne 

var ki, daha BTDK gündemi ortaya çıktığında MK bu gündemle 

mutabık olmadığını ortaya koydu. Bilindiği gibi gündemin birinci 

maddesini “devrimci ve reformcuların” ayrıştırılmasına yönelik bir 

madde oluşturmaktaydı. Halbuki, bu konuda mutabık olduğumuz, 

sosyalizm üzerine , sosyalist demokrasi üzerine bir tartışmanın 

geliştirilmesi ve buradan ilerlenerek eski kriterleri aşabilen yeni 

ayırım çizgilerinin oluşturulmasıydı. Eğer devrimciler ve reformcu-

lar en baştan ayrıştırılacak ise bir araya gelmeye hiç gerek yoktu, 

zira bize göre kimler devrimci, kimler reformcu belli idi. Bu süreci 

başlamadan bitirmek anlamına gelmekteydi. Çoğunluğun bu 

gündemi istediğini, dolaysıyla bizim buna karşı duramadığımızı 

belirten BO, sürecin böyle ilerlemesini engelleyeceği konusunda 

MK'ne güvence verdi. Ne var ki, bu güvencenin bir şeye yarama-

dığı  adım adım ortaya çıkmaya başladı. MK her adımda sürecin 
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benimsenmeyen bir doğrultuda ilerlemekte olduğu ve bunun so-

nucu olarak ortaya çıkacak olanların MK tarafından benimsen-

meyeceği konusunda uyarılarını yapmaktaydı. Bu arada platfor-

mun bölünmesinin örgütsel formu da ortaya çıkarılmaktaydı: 

DSB. Son yapılan toplantıda platformun Yasal particiler ve 

DSB'ciler olarak bölünmesi birilerinin önceden kurguladığı bir du-

rumdu ve MK bu durumu kabul etmediğini BTDK platformuna ilan 

etti. Burada kimsenin görevinden alınıp bir başka birilerinin onla-

rın yerine geçirilmesi olayı yoktur. Ayrıca bundan kısa bir süre 

önce de BO istifa kararı almış durumdadır. MK'nın baştan beri 

katılmamakta olduğu bir sonuca karşı kendi tutumunu ilan etmiş 

olması hangi hakla “darbe” kelimesiyle nitelenebilir? Eğer birileri 

MK adına bir yalanlar uydurmuş ise, öyle olup olmadığı MK'nın 

görüşüne başvurularak öğrenilebilirdi.  

b -  DSB 

Bundan sonraki süreçte MK DSB doğrultusunda sürüklenmek 

istemiş ve ters doğrultulardaki çabalar haliyle birbiriyle çatışarak 

yeni sorunların oluşmasına neden olmuştur. MK'nın DSB konu-

sundaki görüşünün ne olduğunu, gerek önceki ve gerek sonraki 

sorumlular bilmekteydi. MK solun en geniş kesimini yeniden aynı 

zemine getirecek önerilerden başlanmasına yandaş değildi. DSB 

içerisinde yer alanlara önerdiği de kendilerinin bozulmuş olan 

platformu yeniden oluşturmak üzere girişimlerde bulunan bir iliş-

kiden öteye gitmemeleri şeklindeydi.  

 

D - KÖK 

a -  X'İin Adaylığı  

KÖK ile MK arasındaki ilk problemi KO'nun kompozisyonu 

oluşturmaktadır. KÖK'ten buraya alınacak arkadaşı KÖK'ün belir-

lemesi elbette ki doğal. Ancak  aday gösterilen arkadaşın konu-
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mu üzerine alınmış olan karar isabetsiz olmuştur. Bu arkadaşla, 

yeniden üyeliğe kabul edilirken varılan bir mutabakat, “kendisinin 

bir dönem yönetici pozisyonlarda bulunmaması” şeklindeydi. 

KÖK üyesi arkadaşların bu karardan haberinin olmaması müm-

kün değildir. En azından arkadaşın kendisinin bu bilgiyi aktarmış 

olması icap ederdi. Kendisi hem sekreter yapılmış hem de komi-

tenin göstereceği aday. MK'nın itirazı, KÖK'ü kimin seçeceğine 

müdahale etmek değil, yapılan mutabakatı arkadaşların bozmuş 

olmasıdır. Bunu sosyal şovenizmin kanıtlarından biri olarak gös-

termeye kalkışmak  bir şeyleri örtmekten başka bir şey değildir. 

 

b – Bölgeye Gitme Sorunu  

Dünyadaki herkes gibi MK da Kürdistan’daki gelişmelerin artık 

belli bir sınırın ötesine geçmekte olduğunu ve örgütümüzün bu 

gelişmeler karşısında üzerine düşenleri uzun zamandır yerine ge-

tirememekte olduğunu görmekteydi. PKK'nin sürdürdüğü müca-

delenin başlangıçta bizler tarafından doğru olarak değerlendiri-

lememiş olması ayrıca önemli bir dezavantajımızı oluşturmaktay-

dı. Bu durumda neler yapabileceğimizin yeniden değerlendirilme-

si gerekmekteydi. Bu konudaki girişimlerin bu alandaki görevli 

yapı tarafından yerine getirilmesi kuşkusuz tek doğru olanıydı. Bu 

görevin de İstanbul ya da İzmir’de değil, bölgede yerine getiril-

mesi gerekirdi. Bu konuda MK'nın KÖK'e önerisi bölgede ya da 

bölgeye yakın bir merkezde yerleşilmesi ve durumun değerlendi-

rilerek bir tablonun ortaya çıkarılmasıydı. Bu tabloya göre, 

KÖK'ün ve MK'nın yerine getirmesi gereken görevler belirlenmiş 

olacaktı. Buna göre bir bütçe ve kadro politikası gündeme gelebi-

lecekti. MK'nın böyle bir önerisi arkadaşlar tarafından kendilerine 

hakaret olarak alındı ve MK'ne karşı her alanda tutum geliştirildi. 
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c – Üye Alma Sorunu  

KÖK'ün üye almasıyla ilgili madde birlikte oluşturulmuştur. 

Eğer böyle bir şey yanlış bulunuyor idiyse neden o zaman karşı 

çıkıp, “böyle yetkisiz görev olmaz ve bu Kürdistan’a tecavüzdür, 

bu tecavüzü kabul etmiyoruz” denilmedi. Yoksa sosyal şoven ol-

duğumuzu kanıtlayabilmek için malzeme mi biriktirmek gerek-

mekteydi? Eğer üye alamamak faaliyetleri engelleyici bir faktör 

olarak ortaya çıkmış ise, bunun üzerine tartışıp durumu değiştir-

mek mümkün değil miydi? Üye alamamış olma hangi somut 

problemi ortaya çıkardı. KÖK, MK'ne kaç üye önerdi ve kaçı MK 

tarafından reddedildi? Hiç.  

Böyle bir problem yoktur. Bu problem yaratmak arzusundan 

başka bir şey değildir. Yanlış bulunan bir şey varsa, birlikte çalı-

şan organlar olarak tartışır örgütsel çıkarlarımız açısından en uy-

gun olanını yeniden kararlaştırırız. Bu sorunlar başka bir alanda 

(birlik sorununda) keskinleştiğinde bu iş için Kürdistan’ı kullan-

maktan başka bir anlama gelmez. En az kendileri kadar bu konu-

da emeği olmuş olan insanları sosyal şoven ilan eden, oturup ön-

celikle kendi konumunu gözden geçirmek zorundadır.  

 

d -  Olanakları Paylaşma  

 

*****   
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“DIŞARDALIK VE ANLAMAMA”  

DOLAYISIYLA TEMEL YANLIŞ KURGU  

 

Birçok konuda olduğu gibi birlik sorununda anlaşmazlıklar ol-

dukça arkadaşların söyledikleri, ”sen burayı anlamıyorsun. Ora-

nın ihtiyaçlarına göre hesap yapıyorsun” şeklindeydi. 

Onlar özellikle sağda olanlarla ilişkiler açısından bunu ele alı-

yor ve buradakilerin dışarıdakiler gibi olmadığını, dolaysıyla be-

nim söylediklerimin burada geçerliliği olamayacağını iddia ediyor-

lardı. Sanki sorun birilerinin arasındaki pratik ilişkilerde yatıyordu 

ve bunlar Türkiye'de yoktu. Neyin sözünün edildiğinin hiç anla-

şılmamış olduğunun en iyi kanıtı budur. Sosyalist hareketin ideo-

lojik kavrayışının dönüştürülmesine paralel olarak yeni bir saf-

laşma ve birlikten bahsedilmekteydi. Var olanların arasında hiçbir 

şeyin gerçekleşemeyeceğine tarihsel tecrübeye dayanarak ina-

nılmakta, ancak birlikte yaşanan bir dönüşümün yeni ilişkilerin 

oluşturulmasına olanak sağlayacağı iddia edilmekteydi. Dışarının 

ve içerinin ihtiyaçları diye, kendini kolay haklı çıkarma yöntemi 

kullanılarak bir olanak heba edildi. 

Her şeyden önce, insan böyle önyargıyla baktı mı, karşısında-

kinin söylediklerinin inceliğini anlayamaz. Bu yaklaşımı benimse-

dikleri içindir ki, benim söylediklerimi ya her zaman kendilerine 

göre büktüler, ya da hiç dinlemediler. Beni kendi kavradıkları 

“doğruya” zorladılar. Benim yumuşak, dolayısıyla uzlaşıcı görü-

nen tavrım bunu yapma olanağını sağladı. Bu nedenle de bir 

başkaları bana çok kızdılar. Ne camilik ne kiliselik. 

İkincisi, sorunu TBKP ile olan ilişkiler olarak algılamak dolay-

sıyla planımın ne olduğunu anlayamadılar, ya da önceden anla-

mışken, yaratılan havaya kendilerini kaptırdılar. Onların formü-
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lasyonu basitti: Reformcularla devrimciler ayrışmalı ve herkes 

kendi arasında birliğin imkanlarını aramalıydı. 

Bu tutum iki açıdan yanlış: Biri, devrimci reformcu ayırımına 

yeni bir veche kazandırılması gerekmekteydi. sol yeni bir anlayış 

kazanıncaya kadar, uzun bir mücadele sürdürülmeliydi. Diğeri de, 

ayrılan devrimciler ve reformcular ya eski kriterlere dayalıydı, ya 

da başkalarının kullandığı kriterler benimsenerek devrimci re-

formcu ayırımı kabul edildi. Bizim eskiden devrimci dediklerimiz 

bu yan yana kaldıklarımız değildi. Tam tersine bunlar ayrışılan 

reformculardandı. Değişen pek bir şeyin olmadığını da yapılan 

tartışmalar ortaya koydu. Herkes eski görüşlerini birbirine deklere 

etti. 

Esas sorun sosyalizm kavrayışının dönüştürülmesine paralel 

olarak yeni bir saflaşmanın gerçekleştirilmesi için uğraşmaktı. Bu 

birkaç tebliğle gerçekleştirilebilecek bir iş değildi. Böyle zorlandı-

ğında herkes eski görüşlerini deklere etme zorunluluğunda kala-

caktı. Bazıları yeni tebliğ bile yazma zahmetine girmedi ve eski 

yazılmış olanları tebliğ olarak sundu.  

Bu yapılan son derece tutarsız ve ilk kez olarak oluşturulmuş 

olan bir platformun dinamitlenmesinden başka bir şey değil. Eğer 

eski zeminler üzerinden bir ayrışma olacak idiyse bir araya gel-

memin anlamı ne idi? Yıllardır birbirimizin ne söylediğini okuyup 

dinlemekteyiz. Nasıl ayrışmış olduğumuzu pek ala biliyoruz. Biri-

lerinin diğerleriyle olan zıtlıklarının bazılarını yan yana getirmesi 

gerçek hayatta bir anlam ifade etmiyor. Türkiye solu açısından da 

hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten baş başa kalınca düşmanın birleş-

tiriciliği ortadan kalktı ve çatışma içeriye yöneldi. 

BTDK projesini benimseyip destek verirken güttüğümüz amaç 

uzun süreli bir ortak tartışma ve faaliyet platformunu oluşturabil-

mek ve bu sayede eski çizgilerin aşılabileceği yeni bir durum ya-

ratmaktı. Eski çizgiler üzerine oturan bir kesim hemen bir legal 
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partinin kurulması için platformdan önce hazırlık yapmış ve plat-

form dolaysıyla bu projesini ertelemişti. Ama süreç boyunca ken-

di projesini dayatmaya çalıştı. Burada bize düşen, bu projeyi için-

den çatlatmak, henüz katılmamış olanların katılmasını da gerçek-

leştirerek platformun yürümesini sağlamaktı. Ancak bunun yerine 

adamlara “düşün yakamızdan” mesajı iletildi. Onlar da buna ha-

zırdılar. Kabul etmeyen bir kesimi de  mesajı kullanarak ikna etti-

ler. Tabi ikna edemedikleri de oldu. Bunun adı politik toyluktan 

başka bir şey değildir. İstendiği kadar devrimci düşüncelerle , 

devrimcilerin bir araya getirilmek istendiğinden bahsedilsin. Bu 

arada diğerleriyle iş yapmamanın teorisi de oluşturulmuştu: Her 

bir somut eylemde reformcu ve devrimci taktikler birbirinden ayrı-

lırlar. bunlar birbirini kestiğinden dolayı bu platform üzerinde hiç 

bir şey yapmak olanaklı olmaz. Evet, Zonguldak grevine destek 

sağlamak için yürüyüş yapmak devrimcileri nasıl ayrıştıracaktı 

yapsaydık da görseydik. Ama iyi seyrettik. “Devrimci ve reformcu 

seyirciler” olarak ayrıştık. 

Solun dönüştürülmesinden bahsederken neden birden dev-

rimcilerle reformcuların ayrıştırılması görevi öne geçti? Aşikar; bir 

kesim kendi görüşlerinin solun ayrışmasıyla oluşacak görüş ze-

minin oluşturduğundan çok emindi. Hazırlanan tebliğler üzerine 

söylenenler bunu kanıtlamaktadır: “Sola yirmi sene yetecek mal-

zeme ortaya çıktı”. “Solun şimdiye kadar oluşturduğu en iyi me-

tinler ortaya çıktı”. Bu böbürlenmelerin hangi mantığı taşıdığını 

anlamamak için ebleh olmak gerekir.  İçlerinde eski söylenmiş-

lerden yeni hiçbir şey olmamasına rağmen, kendini düşünebile-

ceği en büyük deryada bulmuş olanların sarhoşluğu, tebliğlerin 

yeterli ayırım zemini oluşturduğu düşüncesini verdi. Yıllardır tecrit 

olmuşluğun çemberini kıramayanlar kendi çaplarına göre çok bü-

yük bir çerçeve kazanmışlardı ve bununla şimdilik yetinebilirlerdi. 

˜şi uzatmak kendilerinin bu kazançlarını silip başka oluşumlara 

yol açabilirdi. Sekterizmin klasik temsilcilerinden olan troçkistle-



                KONFERANS VE KONGRELER            409 

 

 

rin, ve küçük gurup mantığı içerisinde yoğrulmuş olan bazılarının 

mantığı bundan öteye gitmiyordu. E.K'nın kurduğunu sandığını 

ideolojik etkinliğe güvenerek, bir kesimin sözcülüğünü yapmaya 

kalkışması onu hepsiyle birden çatışmaya sürüklemeyi hazırladı. 

Bizle olan ilişkisini bizimle polemiğe indirgerken, bastığı zemini 

nasıl dinamitlediğini fark etmedi. Bizi de kolaylıkla ideolojik etkin-

liği altında tutabileceğine inandı. Kendisine gereken yanıtları ka-

muoyu önünde vermemiş olmakla bu duruma biz de hizmet etmiş 

olduk. 

   Platform bu şekilde parçalandıktan sonra bizim diğerleriyle 

birlik adına yapılabilecek fazla bir şey kalmadığı doğrultusundaki 

görüşümüzü arkadaşlar pekala bilmekteydiler. Uzlaşabileceğimiz 

tek nokta vardı, yeniden birlik platformunun en geniş çerçevede 

oluşturulabilmesi için ortak çabalar göstermek. Ama beraber kal-

dıklarımızın çoğunluğuna bizim bu konuda güvenimiz yoktu. DY'u 

bu platforma getirmek için hiç bir ciddi çaba gösterilmemişti. Dev-

rimci yol olmazsa olmaz diyenlerimiz ise “bu ne biçim mantık” di-

ye suçlanmaktaydı. İşin aslı, çok “işçici” küçük yapıların DY'u bu-

raya karıştırmak istememelerinde yatmaktaydı. Zira DY “popülist” 

bir hareket olarak buranın saflığının bozulmasına neden olur, pa-

ça kasnak yakalanmış olan Kurtuluşçular da bu durumda gözleri-

ni yeniden açabilirlerdi. 

Bizim arkadaşlar bu konuda hiç bir gayret gösterdi denilemez. 

Zaten DY'den doğru dürüst tanıdıkları adam yok. Dolaysıyla ya-

kın ilişki sürdürmek olanaklı değil. Ayrıca bizimkilerinde bunları 

pek tutmadıklarına dair düşüncelerin de var.  O zaman bizimkiler 

de “ortada devrimci yol yok” diye gerekçe gösteriyorlardı. Bu on-

ların yaklaşımlarının pek yakın olmadığını gösteriyor. Şimdi bunu 

ancak kısmen kabul ediyorlar. 

Ters kurulmuş bir plan üzerinden bizi de kendileriyle birlikte 

sürüklemeye çalıştıkça ters taraflara çekmek dolaysıyla ilişkileri-
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miz gittikçe sertleşmeye başladı. Anladıkları, ya da bazılarının 

anlamak istemedikleri bu oldu. Şimdi bunun üzerine birçok kötü 

ilişki kurulmuş durumda. Haliyle bu kavranmadığı müddetçe 

geçmiş durum üzerine yapılacak tartışmanın hiç bir anlamı yok; 

Herkes yerinde durur ve birbirini suçlar. 

Bu durumda yapılabilecek en rasyonel iş, gelecek üzerine ne 

düşündüğümüz konusunda anlaşmaya çalışmak, bu konudaki 

tezlerimizi ortaya koymak ve ayrılmak gerekiyor ise bu tezler üze-

rinden ne kadar sahici olacaksa, sahici bir ayrışmaya gitmeye ça-

lışmak olmalıdır. 
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KHKK 3 NOLU RAPOR ÜZERİNE 

 

“Kongre Hazırlıkları Üzerine” Maddesi 

Bu başlık altında ilginç bir hilafı hakikatler manzumesini izliyo-

ruz. Kongreyi örgütlemekle görevli bir organın “kendi dışındaki 

nedenlerle” görevini nasıl yerine getirmemiş olduğuna ikna edil-

meye çalışılıyoruz.  Ayrıca bu “dış nedenlere” ek olarak sayılanlar 

da mevcut: 

“Bunlara ek olarak; içinde bulunulan ruh halinin aynısı ile 

KHKK'da var olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca, maddi problemlerin 

örgüt hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini ise tartışmaya gerek 

duymuyoruz. Bu güne kadar kongre gündemine bağlı bir tartış-

manın süre konulmasına rağmen yapılamamasının yarattığı ha-

reketsizlik, şevksizlik ve kısırlık da bir başka neden olarak sayıla-

bilir.” (3. nolu rapor. s.4) 

içinde bulunulan ruh hali , maddi problemler; harekesizlik; 

şevksizlik; kısırlık…  

Kuşkusuz bunlara eklenebilecek çok şey var. Ama bu kadarı 

da durumu açıklamak için yeterli olmaktadır.  

İçinde bulunulan ruh halinin negatif bir şey olduğundan kuş-

ku yok. Zaten ruha ilişkin olarak aktarılan ifadelerde somut  an-

lamları bulmaktayız: 

Hareketsizlik ve şevksizlik: İş yapmamanın ve bu konuda bir 

arzuya sahip olunmadığının açık ikrarı. Bunun sonucu olarak içe-

risinde kalınan parasızlık durumun da bir pozitif feed-back devre-

si gibi işlediğini kestirmek zor değil.  Biri diğerini artırarak ilerliyor. 

Özeleştiri olarak kabul etmek gerekebilir. Özeleştirinin bu durumu 

düzeltmeye yetip yetmeyeceği ise kuşkulu. Zira kendileriyle ilgili 

yaptıkları bir başka tespit aynı konumda bulunduklarında aynı 
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şeyi tekrarlayacaklarını göstermektedir. Bu düzeltilmesi zor bir 

biyolojik ifadeye dayanmakta: 

Kısırlık: Üremeyle ilgili bir kavram olarak değil de politik alanla 

ilgili olarak kullanıldığı düşünülürse  hemen her problemin temeli-

ni oluşturan bu zaafın yoldaşların kendileri tarafından ortadan 

kaldırılmasını beklemek büyük haksızlık olur. Bunun, öncelikle 

MK tarafından tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için gereken 

girişimlerin yerine getirilmesi gerekirdi. Armut piş, ağzıma düş. Bu 

durumu açıkça  tespit edemeyen MK, tam tersine bir tutumla, bu 

ilişkinin ısrarla ürün vermesini beklemiştir. Yoldaşların kısırlığı 

kadar MK'nın bu cehaleti de elbette ki örgüt tarafından değerlen-

dirilecektir. 

Ne var ki, böyle bir zaafla malül olunduğunun en son anda ilan 

edilmesi ve her şeyi yüzüstü bırakarak bir kenara çekilmiş olmak, 

yapılamamış olanları haklı çıkarmaya yetmez. Hele bunlar hala 

Musa gibi incecik asanın arkasına saklanarak izah edilmeye çalı-

şılırsa, bundan ancak hepimiz birden zararlı çıkarız. 

“Enkaz devraldık” edebiyatıyla başlayan (MK'nın daha önce 

nasıl enkazlardan Türkiye sol hareketi içerisinde gündem belirle-

yebilecek bir itibara ulaşmış etkinliği olan bir örgüt çıkarmış oldu-

ğunu hatırlayabilmek için yediğimiz operasyonlar sonrasında or-

taya çıkan durumları hatırlamakta yarar vardır.) “rapor”un kong-

renin yapılamamasının “esas gerekçeleri” olarak anlattıkları kendi 

içinde çelişkili olduğu gibi gerçeği de yansıtmamaktadır. Kongre-

nin yapılamayacağı bir durum yarattıktan sonra kongrenin başka 

nedenlerle yapılamadığını izah etmeye kalkışmak doğru değildir. 

Kongrenin nasıl yapılması gerektiği konusundaki anlaşmamızı 

yoldaşlar hatırlıyor ve hatırlatıyorlar: 

“- Kongreye katılımda, Y’lerin kongrelerini yapmış ve YK'larını 

seçmiş olmaları prensip olarak istenir. 
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“- KÖK'ün üye tam sayısı ile katılımı konusunda MK ve KHKK 

görüş birliğine sahiptir.”(a.g.r.,s.2) 

Buna karşılık yine raporun verdiği bilgilere göre, yayım tarihine 

kadar hiç bir YÖ kongre yapmamıştır. Zaten verilen rapor, 

KHKK'nın faaliyet süresi boyunca örgütü sistematik ilişkileri olan 

bir yapı olarak örme yerine bir yığına dönüştürdüğünü göster-

mektedir. Büyük çoğunluğundan MK'nın hiç haberi olmadığı bir 

çok üye alınmış olmasına rağmen, “potansiyelin doğal sınırlarına 

ulaşılmamış olması”, “...komiteleşmenin...düzenli bir hareketliliğin 

üzerine oturması..” (agr.,s.10) gibi örgüt anlayışımızla değil, her-

hangi bir örgüt anlayışıyla ilgisi olmayan gerekçelerle bu üyeler 

bir yığın halinde tutulmuşlardır. Elbette böyle anlayışların sonucu 

olarak kongre yapmak, komite ve delege seçmek mümkün ol-

maz. 

Kongreye katılımda eğer “kongre yapmış olmak” bir prensip 

sorunuysa, bu şart yerine getirilmediğinde nasıl kongre yapabili-

riz? Eğer böyle şeyler gerekli değil idiyse, biz kongreyi neden er-

teledik, neden Kongre hazırlama komitesi kurduk? Yoksa prensip 

demek “icab-ı halinde” mi demek? Eğer KHKK'nın aldığı kongre 

yöntemi kararlarıyla seçim yapacak idiysek, bunu iki yıl önce ya-

par ve bu sıkıntıları da yaşamamış olurduk. šzerinden zaman 

geçtiği için bunların anlamının kalmadığını iddia etmek KHKK'ni 

sorumluluktan kurtarmaz. Sosyalizmin batış nedenlerinin en ba-

şında, prensipleri “ıcab-ı halinde”  perspektifi içerisinde kavrayan 

anlayışın sorumlu olduğunu hatırlamak gerekiyor. 

Ayrıca KÖK'ün ortadan kalktığı bir koşulda ortada hiç bir farklı-

lık yok mudur? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl davranılabilir? 

(Kürdistan’da faaliyetle ilgili MK kararlarının Kürt yoldaşlara 

iletilmesi görevi de KHKK tarafından yerine getirilmediğe gibi, 

MK’nın onlarla ilişki kurması da, talebine rağmen sağlanmamıştır. 
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Gerçi bu talep başka kanallardan iletildiğinde yoldaşlar görüşme-

ye gerek olmadığını iletmişlerdir). 

Ama bunların hiç birinin önemi yok. Pantolon uyduramazsak, 

gömlek veririz; ona da ihtiyacınız yoksa, çorap olabilir: 

“Kütük, il, vb. kayıtlar aranmaksızın...” (agr. s.33)  

ya da 

“...kendi kongresini yapabilecek iller..... kendi kongresini ya-

pamayacak olan iller....” (agr. s.34)  

gibi keyfi kategoriler yapma hakkına sahibiz! Kongresini yap-

ması beklenen il(ler)in üye sayısının diğerleriyle mukayese edi-

lemeyecek düzeyde olduğunu burada hatırlatmak gerekiyor. En 

kalabalık örgüt  kongre yapabilecek ama 10'dan az sayıda üyesi 

olan yerler bir araya gelip, komite ve delege seçemeyecekler? Bu 

nasıl mantıktır? Örgüt anlayışıdır? Bu kısırlık da değil. Elbette her 

şey keyfi olarak deforme edilirse bizim görüşlerimiz olmaz? 

Kendilerinin anlattıklarından aktardıklarımız kongrenin tüzüğe 

uygun bir biçimde yapılamaması için yeterli şartı yarattıklarını or-

taya koymaktadır. Erteleme nedenimiz ise tüzüğe yani aramızda-

ki anlaşmaya uygun bir kongre yapabilmekti. Biz yoldaşların yap-

tıklarını bilinçli bir sabotaj olarak değil, kendilerinin belirttiği gibi 

ideolojik, politik ve örgütsel kısırlığın  bir sonucu olarak görüyo-

ruz. Bu durumu tespit edip gerekli inisiyatifi gösterememiş olan 

MK elbette örgüt önünde Godot'yu bekleyen yoldaşlardan on kat 

sorumludur. Godot ancak cami avlusundaki cenazeye yetişebil-

miştir. 

KHKK kongreyi hazırlamamsına olmadık mazeretler bulmaya 

çalışmaktadır: 

“KHKK faaliyetinin başlangıcında üyelerden ve organlardan 

(1.raporunda belirttiği gibi) kongreye ilişkin görüş ve öneri bekle-
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di......yanıtlar konulan sürenin iki üç ay sonrasında KHKK'ya ula-

şabildi. İlginçtir; balık misali, (herhalde balık baştan kokar misali 

denmek isteniyor) ilgisizlik duyarsızlık noktasında MK'lı yoldaşlar 

başı çektiler. İncir çekirdeği(!) (incir çekirdeğini doldurmayacak 

olsa gerek) birçok sorunla cansiperane uğraşır, saatler süren te-

lefon görüşmeleri yaparken (en çoğunu bu satırları bizzat yazan 

yoldaşla ve çoğunlukla kendisinin açtığı, numarayı verip, beni 

arayın talimatıyla yaptık. Telefona ödediğimiz miktar koordinas-

yonun talep ettiği miktardan her ay daha yüksek olmuştur.)  bu 

konuda görüş bildirmek öneri yapmak, yazışmak gibi ‘teferruat’ 

işlerle uğraşmamayı tercih ettiler! 

“Evet yoldaşlar, uzun bir süre bekledikten sonra, ‘artık yeter’ 

dedik, kendimiz öneri oluşturduk ve MK'ya sunduk. Yaklaşık üç 

ay MK'dan yanıt bekledik, sonuçta 2. rapordaki gündem öneri-

mizde anlaştık. Tarih belirlendi. MK kongre hazırlıklarına ilişkin 

bazı görevleri üstlendi. Ancak bu konuda neyi ne kadar yapabil-

diği hakkında organımıza henüz bir bilgi ulaşmadı. MK ‘uyumlu’ 

birey ya da organlara bilgi vermiş midir bilemiyoruz! Çünkü henüz 

sokaktan bu konuda duyumlar almadık! İl kongreleri için de son 

tarihler saptanıp aktarıldı. Bir süre sonra belirtilen tarihe kadar il-

lerin biri dışında kongre yapamayacakları anlaşıldı.” (agr. s.3) 

Bu tahrik edici ve alaylı üslup arkadaşların yalnız şevksiz ve 

kısır olduklarını değil aynı zamanda bilinçli bir nisyan ile de malul 

olduklarını ortaya koymaktadır. Bu raporu bizzat yazan arkadaşın 

MK adına ek yetkili olmaya kalkıştığını, bunun reddedilmesi üze-

rine, o zaman kadar sürdürmüş olduğu “uyumlu” ilişkiyi sona erdi-

rip MK'ne karşı mücadele bayrağı açmış olduğunu saflarımızda 

bilmeyen yoktur herhalde. Bu yoldaş canı sıkıldığında dahi MK'ni 

telefonla ararken, şimdi nasıl MK'nin bir takım sorulara aylarca 

yanıt vermemiş olduğunu iddia edebilmektedir? Kendisi MK'ne 

açtığı telefonlarda “incir çekirdeklerini” mi sormaktaydı? “Saatler-
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ce süren konuşmalar”da bizi neden “teferruat işlerle” uğraştırmış-

tır da,  sahici sorunların yanıtlarına ne dediğimizi sormamıştır? 

Bu kadarına ayıptan başka bir ad verilemez. Üç ay yanıt için ne 

bekliyorlar? Her an ulaşabildikleri telefonlardan yanıtını alamadık-

ları soruyu yöneltemiyorlar mı? Ayıp, ayıp. Yaşınızdan, bunca yıl-

lık mücadele arkadaşlığımızdan utanın. Oligarşiyle bizim yerimiz 

karıştırıldı galiba.  

MK'nın hiç bir haberi “sokaktan” alınmadı. Bizim “sokaktaki” bi-

rileriyle nasıl bir ilişkimiz olabilir? Koordinasyon üyeleri bizimle en 

çok ilişki sürdüren “tek yetkili olma” düşüncesindeki yoldaşı iyice 

bir sorguya çekmeliler. Yazdığı terbiyesiz bir mektubun yırtılıp 

çöp tenekesine atılmasından sonra, onun içerisinde şifreler oldu-

ğu haberini iletip, MK üyelerine çöplük eşindirten bir yoldaşın ha-

berleşme biçimini de sorgulamalıdırlar. Daha, birbirleri hakkında 

ettikleri “acaip” laflar da dahil olmak üzere anlatılabilir çok şey var 

ama tarihe geçmeleri zaruri değil. 

Yoldaşlar bize ilettikleri her şeyin yanıtını ne zaman isteseler 

alabilecek durumdaydılar. Bir tek yazdıkları 3. nolu raporun yanı-

tını almadılar. Bu konuda kendilerine iletilen, KHKK ile yüz yüze 

görüştükten sonra gerek olursa yanıt verileceği idi. 

KHKK seçim sitemi konusunda MK'dan “yazılı” yanıt alamadı-

ğından dolayı kongrenin  yapılamadığını anlatmaya çalışmakta-

dır. Eğer “yazılı” sözü  özel bir anlama gelmiyor ise durum şun-

dan ibarettir: 

KHKK seçim sistemi ile ilgili bir karar alıyor. Bunu öğrenen YK 

bu kararı benimsemeyerek MK'ne başvurdu. MK yerel komiteye, 

karardan somut olarak bilgi sahibi olduktan sonra fikrini söyleye-

ceğini belirterek, KHKK'den karar metnini talep etti. Bir zaman 

sonra  çöpe gidecek bir biçimde şifrelenmiş yanıt geldi. Edinilen 

bilgi ölçüsünde  alınan kararların doğru bulunmadığı, ancak ikin-

cisi üzerinde tartışılabileceği, yapılan MK toplantısında kararlaştı-
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rılıp, iki gün içerisinde “sözlü” olarak yoldaşlara iletildi. “Yazılı” 

olarak iletilecek hiç bir şey yoktu. Kendilerine bunun yeni bir du-

rum yarattığı ve üzerinde tartışılması gerektiği bildirildi.  

Neden yeni bir durum vardı? MK için yeni olan durum “seçim 

sistemi üzerine karar almaktı.” Seçim sitemi belliydi. MK'nin belir-

leyeceği tek şey nisabdı. Yerel komiteler kongrelerini yapıp, de-

legelerini seçecekler ve bu delegelerle kongre toplanacaktı. Diğer 

katılacak olanlar için ise, KHKK ve MK görüş alışverişi içerisinde 

sonuca varacaktı. Ne var ki, KHKK komitelere kongre yaptırma-

dan yeni bir iş icat etmekte ve buna ait formül aramaktaydı. Yerel 

komiteler kongre yapmadan genel kongre yapabileceğimiz konu-

sunda nerede anlaşmış olduğumuzu kanıtlamak zorundadırlar. 

Kongreleri yaptırmayıp, seçim sistemleri uydurulmaya başlanınca 

haliyle MK durumun değişmiş olduğunu ve tartışma gerektiğini 

söyleyerek aldıkları kararları iptal etti. Hem de anında denilebile-

cek bir hızlılıkla.  

Onların duymak istemedikleri işte bu iptal hakkıdır. MK'nin 

böyle bir hakkı var mı, yok mu? KHKK yetkileri MK onayına bağlı 

mıydı değil miydi? MK'nın altındaki bir organ mıydı yoksa yanın-

da duran mı?  Kendi yazdıkları raporlarda aktardıkları gibi aldıkla-

rı kararları MK'ne onaylatmak zorunda olduklarını ifade etmekte-

dirler. Yani bu konuda bir yanlış anlama mevcut değildir. Ama 

KHKK çeşitli bahaneler arkasında kararlarını MK'ne danışmaya 

gerek görmeden sıkça hayata geçirmiştir. Bu konudaki uyarılar 

para etmemiştir. Referandum kararı alınıp uygulandıktan sonra, 

MK'ne hangi tarafı tuttuğu sorulmak gafletinde bulunulmuştur. 

Alınan üyelerin onaylattırılması gibi bir prosedür işlememiştir. Ya-

kın tarihte, MK'nin kendisinin yaptığı bir soruşturma ile  kaç üye 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Durumumuzu karıştırmak yerine bir 

adım ileriye götürecek inisiyatifler kullanmış olsalar, MK'nin kendi 

durumundan kaynaklanan nedenlerle bu duruma ses çıkaracağı 
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yoktur. Ama attıkları böyle adımların her biri yeni bir kargaşanın 

nedeni olmuştur.  

“MK, bu konudaki net tutumunu ortaya koymadığı için, yerel 

komitelerden gelen yanıtlara dayanarak; 2 nolu önerimizi karar 

haline getiriyoruz.” (agr.s.3) 

Yerel komiteler hangi yanıtı vermişler de yoldaşlar bunlara da-

yanarak kararlarını alıyorlar? Başka komiteler ne demiştir, bu ko-

nuda bir bilgi yok ama  İstanbul YK'nın ifadesi aynen şöyle: 

“... 2. öneri üzerinde tartışılarak, mutabakata varılarak uygula-

nabilir.” (3. nolu rapor üzerine, s.8) 

Ne zaman tartışıp mutabakata varıldı? Böyle bir şey yok. Olsa 

da KHKK’nın MK'nin iptal ettiği bir kararı ( MK tartışmaya açık ol-

duğunu anlatmak amacıyla kararı dondurmalarını, uygulamama-

larını söylemişti. Zaten uygulayacağız deseler de uygulanacağı 

yoktu. Zira kongre yaptırmaya çalıştıkları tek YK İstanbul’du ve o 

da kongre yapabilmek için kendilerinden belli taleplerde bulun-

maktaydı. Kendileri de zaten Ağustos ayı başında MK'ne hiç bir 

haber vermeden görevi bıraktılar) uygulaması durumunda, ara-

daki ilişki ihlal edilmiş olmaz mı? İlişkiler tek taraflı ancak ihtilal 

yaparak ihlal edilebilir. İhtilal yaptınızsa neredesiniz? İhtilal yap-

tıklarınız sizi arıyor? 

MK'nın kongre sürecine katılmamış olduğu iddiası da ortada 

olan gerçeği altüst etmektir. Sürecin canlı olarak yaşanabilmesi-

nin temeli tartışmalar ve görüşlerin ortaya konulması idi. Bu ko-

nuda MK'ni eleştirebilmek için varolan çizginin kimler tarafından 

ortaya konulduğunu ve geliştirilmeye devam edildiğini görmemek 

gerekir. MK hemen her konuda görüşünü ortaya koydu ve koy-

maya devam ediyor.  Önceki kongre ve konferanslarda benim-

senmiş tezleri benimsemeye devam ediyor ve bunları daha geliş-

tirilmiş biçimleri içerisinde yeni metinler halinde ortaya koymaya 
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devam ediyor. Bu konuda daha aktif olamıyorsa, hiçbir şeyin üre-

tilmediği bu ortamda onu da çok görmemek gerekir. Hangi konu-

da görüş ortaya koymadık? Kabul edilmeyebilirler ama bunlar or-

tada. Kimse de bunları şimdiye kadar sistematik bir biçimde çü-

rütmeye girişmiş değil. Ol mahiler vardur, derya içeru, deryayı 

bilmezler. “Balık misali” ya! 

Örgütü kongre yapabilecek bir biçime ulaştırmadıktan sonra 

bulunmaya çalışılan yolların çelişki çıkarması çok doğal. Sorunu 

bu noktada görmek gerekiyor. Asli görev yerine getirilmedikten 

sonra da haklı çıkmaya çalışmak çok anlamsız. Yetersiz olduğu-

nu kabul edip kenara çekilmek hiç olmazsa geleceği zedelemez. 

Becerisizliğini başkalarına yıkmakla insan becerikli hale gelmez. 
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RAPOR   

( “Genişletilmiş Merkez Komitesi toplantısından çıkan sonuçların 

aktarıldığı MK Raporu”. M.Yavuz’dan iletilen tashih notu. ) 

 

KURTULUŞ'un şekillenişine karakterini veren yaklaşım, her 
türlü soruna, eleştirel bakışı olmuştur. Gerçekten '71 yenilgisi ko-
şullarında geçmişe yönelik değerlendirmesi, salt mücadele biçimi 
ve örgütlenmeyle sınırlı kalmamış, sınıflar mevzilenmesi bağla-
mında, ulusal sorunu da içermiştir. Nitekim bu yaklaşım sonucu 
............ kendisini çok uluslu bir yapı olarak tarif etti ve aynı za-
manda örgüt sorununa yaklaşımı da bu anlayış temelinde oldu. 
Ayrıca belirtmeye gerek yok ki, bu bizim özelimizde, Kemalizm'in 
etkilerinden sıyrılmak, sosyalizmi enternasyonalizm bağlamında 
inşa etmek çabası olarak da düşünülmeliydi. 

..........'un ulusal sorun bağlamında Kürdistan'a yaklaşımı sö-
mürge tespitiyle öne çıkmıştır demek pek yanlış olmayacaktır. 
Her ne kadar bir ulusal sorundan söz edilse de onun bizim somu-
tumuzda ne anlama geldiği Kürdistan'ın nasıl niteleneceğiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Sömürge saptaması, bir değişik yüzüyle 
Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüşlüğünün de ifadesidir. Buna 
bağlı olarak, verili koşullarda; sosyal ve ulusal devrimin birlikte 
gelişme olasılığı yine bu konjonktürde örgütlenmenin makul bir 
adım olduğu savunuluyordu. Yine bunun yanında konjonktürde 
ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak ayrı örgütlenmenin 
yolu açık tutuluyordu. Bu görüşleri o günkü anlatımıyla buraya 
aktarmak yararlı olacaktır. 

"Ya mücadelenin başını işçi sınıfının öncülüğündeki Türkiye 
devrimci hareketi çekecek, emperyalizmin ülkeden kovulması ve 
oligarşik diktanın yıkılmasıyla Kürt ulusunun kurtuluşu da gerçek-
leşecektir. Ya da Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi, kendi bağım-
sızlık mücadelesi özgücüyle ve ayrı mücadeleyle (Aynı zamanda 
ayrı örgütlenmeyle) başarıya ulaşacaktır. 
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Açıktır ki Türkiye ve Kürdistan'ın somut tarihi koşulları, bu ko-
nudaki genel ilkelerin hayata nasıl uygulanacağı konusunda çok 
dikkatli adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Eğer Türkiye işçi sınıfı hareketi ve gerçekten mücadeleye ön-
derlik edebileceğini eylemleriyle ispatlamış bir devrimci partinin 
varlığı olsaydı o zaman Kürt ulusal sorunu Türkiye devrimci hare-
ketinin başarısına bağlıdır dememiz ve sorunu böyle değerlen-
dirmemiz doğru olacaktır. Tersi bir durum için yani Kürt ulusal 
mücadelesi, ileri aşamada bulunsaydı ve kürdistan'ın bağımsızlık 
hareketinin başarısı sağlanmadan Türkiye işçi sınıfı hareketinin 
güçlenmesi olanaksız olsaydı, o zaman da Kürt ulusal sorununun 
çözümü ayrı bir mücadeleyle gerçekleştirilecektir diye görüşleri-
mizi belirtmek en doğrusu olacaktır" 

............'un sömürge tespitinin yanında, Kürdistan'da gelişen 
sosyalist akımlar da aynı tespiti yapıyorlardı. Bu gelişmeler, yuka-
rıda da sözünü ettiğimiz gibi, enternasyonalizmi kavrayamamış 
bir sosyalizm anlayışının ürünleri onlarca tepkiyle karşılanıyordu. 
Bu tepkiyi sosyal sovenizm özlü olarak nitelemek pek yanlış ol-
mayacaktır. 

Bunlar ............'un bu yaklaşımını nesnelliğin analizi sonucu 
değil Kürtleri kandırmaya yönelik bir anlayışın ürünü olarak görü-
yorlardı. Çünkü onlara göre Kürdistan sömürgeyse ayrı örgüt-
lenme kaçınılmaz olmak durumundadır. İlginçtir bu mantık tersten 
Kürt devrimcilerinde de hâkimdir. Onlar da sömürge tespitiyle ayrı 
örgütlenme arasında doğrudan bir bağ kuruyorlardı. 

Oysa ........... sömürge tespitiyle ayrı örgütlenme anlayışının 
birbiriyle çelişmediğini, bu iki perspektifin Türkiye ve Kürdistan 
arasındaki somut ilişkiyi ve tarihsel bağları içerdiğini söylüyordu. 
Ama bunun yanında nasıl ayrı örgütlenmenin mutlaklaştırılması-
na karşı çıktıysa ortak örgütlenmenin mutlaklaştırılmasına da ay-
nı şekilde karşı çıktı. Çünkü Kürdistan’ın parçalı yapısı ve parça-
ların birbirini etkileme olanağı genelde ezen ulus hareketinin sos-
yal şoven izler taşıması ve bunun ektiği güvensizlik tohumları gibi 
bir yığın nesnel öznel etmenin ayrı örgütlenmeyi de gündeme ge-
tirebileceğini gözardı etmemek bilimsel bir bakış açısının gere-



422                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

ğiydi. Zaten yukarıda yaptığımız kısa alıntı da bu anlayışın ifade-
sidir. 

Bu evrede artık .........'un, Kürt ulusal mücadelesi ve komünist-

leriyle ilişkilerini, kabaca yaptığımız alıntıda da, görünen görüşler 

bağlamında ortak örgütlenme bazında kurması ne enternasyona-

lizmle ne de devrimci bir tutum alışla bağdaşabilir. Dün tüm nes-

nellik analizlerine karşın henüz ne sınıf hareketinin ne de ulual 

hareketin dominant bir görünümünden söz edilemezdi. Belki bu 

nedenle de ayrı ve ortak örgütlenme tartışmalarının bir anlamı 

olabiliyordu.  Bırakalım günümüz koşullarını bundan iki yıl önce 

gerçekleştirilen 5. Konferans ulusal sorunu baz alan kararında 

sorduğu sorularla hala ortak örgütlenmeyi savunuyor olmanın an-

lamsızlığını anlatıyordu. Sorulara gerçek içeriğiyle verilecek her 

cevap, biraz ciddi bir bakışla da görünebildiği gibi ayrı örgütlen-

menin gerekçesi haline gelecektir. Ama yaşanan iki yıllık süreç 

bu sorulara cevapları da adeta anlamsız hale getirmiştir. Daha 

doğrusu soruları artık yaşam yanıtlamıştır. Bu anlamda, ayrı ör-

gütlenme yönünde alınacak bir karar nesnelliğin bir tescili olacak, 

örgütün isim değişikliğine yön verecek biçimsel bir içerik taşıya-

caktır. Çünkü ........... zaten uzun bir süredir tüm faaliyeti ile böyle 

bir konumlanış içerisindedir. Yine bu doğrultuda atılacak bir adım 

prosedürün tamamlanması anlamına gelecektir. 

Kürt ulusal mücadelesinin ulaştığı boyutta, genelde, toplumun 

daha da demokratikleşmesi olanaklarını sunmaya adaydırlar. Fa-

kat mücadelenin daha sancısız bir gelişiminin yolu, egemen ulus 

komünistlerinin ciddi ve etkili enternasyonalist dayanışmalarından 

geçmektedir. Buradan öteye .......... bir "mücadele birliğinin" yara-

tılması çabalarının, öznesi olmak durumundadır. Bugüne kadar 

sosyalizmi enternasyonalist bir içerikle donatan ............. buradan 

öteye de yürüyüşünde atacağı adımları aynı anlayışla sürdüre-

cektir.  
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ÖRGÜTLENME 

 

MK seçilmesinin ertesinde yaptığı değerlendirmede işlevsel 

olmayan Merkez ‚evresi'ndeki organların dağıtılmasını karar altı-

na aldı. Ardından da Merkez ‚evresi organların işlevli organlar 

olması gerektiği prensibini benimsedi. Kuşkusuz bu prensibin ne 

ölçüde hayata geçirilebildiği tartışmalıdır. Şimdi kısaca MK'dan 

başlamak üzere örgütümüzün Merkez ‚evresi organları ile İl ör-

gütlerini durumuna değinelim. 

 

A) MK VE YAZI KURULU 

Başlangıçta MK'daki yoldaşlardan birini profesyonel olarak istih-

dam etmenin mümkün olmadığı tespitine varılarak, en kısa süre-

de yoldaşın A iline alınarak profesyonelleştirilmesi düşünülüyor-

du. Ancak bu düşünce gerçekleşmemiştir. Bunda maddi koşulla-

rımızın payı olmakla birlikte esas faktör, amatör çalışma tarzı ve 

mali problemlerin çözümü ile birlikte sorunlarımızın kısa zamanda 

halledilebileceği düşüncesiydi. Bugünden bakıldığında rahatlıkla 

görülebilir ki amatörlükten uzak ve planlı bir çalışma yürütülmüş 

olsaydı yoldaşın konumunu değiştirmek mümkün olurdu. 

MK'nın kendi içinde yaptığı işbölümünün de başlangıçtan itiba-

ren sağlıklı olduğu söylenemez. Üyelerin üstlendikleri görevler 

arasında büyük farklar mevcuttu. Belirli ölçülerde bir farklılık üye-

lerin niteliği ve kapasiteleri açısından kabul edilebilir olmakla bir-

likte oransızlığın aşırı olması yüklerin altından kalkılamaması so-

nucunu doğurdu. 

MK başlangıçtan itibaren bir komite gibi çalışmamıştır. Son 9 

aylık dönemde düzenli toplantı yapıyor olması da gerçeği değiş-

tirmeye yetmemiştir. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süre komite dü-



424                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

zenli toplantı yapmamış ve düzenli toplantının gerekli olup olma-

dığı tartışması defalarca komitenin gündemine gelmiştir. 

MK'nın içerisinden seçilen Yazı Kurulu açısından durum daha 

da vahim bir konum sergilemektedir. Yazı Kurulu 2 yıl süresince 

birkaç kez dışında toplanmamıştır. Kuşkusuz bunda Yazı Kurulu 

üyelerinin birden çok fazla sayıda görev üstlenmesinin payı ol-

makla birlikte bu alanı belirleyen faktör olarak da amatörlük göze 

çarpmaktadır. Bu zaafın kendisinin ürettiği sonuçlar ise katlanılır 

gibi değildir. Yazı Kurulu ne Yayın Kurulu'na yönlendiricilik yapa-

bilmiş, ne de teorik ve politik perspektifler sunma becerisini gös-

terebilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da yayının periyo-

dunda önce aksamalar gündeme gelmiş ardından da neredeyse 

yayın çıkamaz bir konuma düşürülmüştür. Bu durumla ilişkili ola-

rak da açık alanda kurulmuş olan ilişkilerden ağır ağır uzaklaşıl-

mış, deyim yerindeyse örgütümüz içine kapalı bir görünüm sun-

maya başlamıştır. 

 

B) MERKEZ ÇEVRESİ: 

 

a) Yayın Kurulu: 

Başlangıçta yayının önemi göz önünde bulundurularak bu 

alanda kurumlaşmanın gerekliliği tespit edilmiştir. Yayın Kuru-

lu'nda görev önerilen yoldaşlardan birisi yayın politikası ile örtüş-

mediğinden, diğeri ise kişisel nedenlerle bu görevi kabul etme-

mişlerdir. Bu konuda MK'nın işleri çok ağırdan aldığını, göreve 

geldikten 8-9 ay sonra bile yayın alanını düzenleyemediğini söy-

leyebiliriz. Bu sürenin sonunda oluşturulan organ ise ne yeterli bir 

bileşime sahiptir ne de MK'nın hissedilebilir bir yönlendiriciliği bu-

lunmaktadır. 
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Başlangıçta kimi yoldaşlar yayın alanında görevli bir konumda 

bulunuyorlardı. Daha sonra bu yoldaşların yayın kurulu görevleri 

devam etmekle birlikte yeni düzenlemelerle yayında görevli ol-

maktan çıktılar. Bu dönemden sonra yayındaki görevleri MK üst-

lenmiştir ancak bu durum olumlu değil olumsuz sonuç yaratmış, 

deyim yerindeyse yayın kendi haline terkedilmiştir. Bundan da 

önemlisi yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu dönemle birlikte açık 

alandaki ilişkiler yürütülememiş, sosyalistlerle ilişkilerin sürdürül-

mediği atıl bir konuma düşülmüştür. Bunun açık alanın gereklilik-

lerine ve önemine uygun bir davranış olmadığı ortadadır. 

Yayının içerisinde bulunan tartışma sayfası ise iyi değerlendiri-

lememiştir. Bu sayfaya ne MK, ne de üyelerimiz, taraftarlarımız 

gereken önemi vermişlerdir. 

Bunun yanısıra çıkarılması düşünülen tartışma yayınının ise 

hemen hemen hiç yazı yollanmadığından dolayı çıkarılamadığı 

da bir gerçektir. Bu durum da teorik canlılığın yitirildiğinin somut 

göstergelerinden birisidir. 

Son olarak, yayın kurulu üyesi bir yoldaş çok kısa bir süre ön-

ce yayın kurulundan istifa etmiştir. "Bu istifa aynı zamanda, işlevli 

organlar üzerinden hayat kurmayı hedefleyip, işlevsiz organlar 

kuran ya da organları işlevsizleştiren bir anlayışa gecikmiş bir 

tepki olarak ele alınmalıdır" şeklinde dile getirilmektedir istifa. 

 

b) Birlik Organı: 

Birlik sorununun önemini dikkate alan MK başlangıçta bu gö-

revle ilgili bir organı oyçokluğu ile oluşturmuştur. 2 MK üyesinin 

de içinde yer aldığı bu organ başından itibaren işlevsiz kalmış, 

esas olarak tüm yük bir yoldaşın omuzlarına yıkılmıştır. Uzun yıl-

lardır önemle üzerinde durduğumuz birlik sorununda böyle bir du-
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rum içerisine düşmüş olmak gerçekten de üzücüdür. Organ uzun 

bir zaman sonra işlevsiz olduğu gerekçesiyle dağıtılmıştır. 

MK'nın göreve gelmesinden sonraki ilk evre içerisinde sahip 

olduğumuz .......... Partisi görüşünü yaygınlaştırmak için bir dizi 

etkinlik düzenlenmiş, sosyalist kamuoyu birlik sorununa yeniden 

duyarlık kazanmıştır. 5. Konferans kararlarındaki birlik ve örgüt-

lenme görüşleri formüle edilirken bu iki sürecin birbirini tamamla-

yan süreçler olarak kurgulandığı bilinmektedir. Böyle bir projenin 

verili koşularda bizim tarafımızdan motive edileceğini düşünüyor 

ve bu düşüncemiz sosyalist kamuoyunun önemli bir kesimi tara-

fından da paylaşılıyordu. Ne var ki, bu etkinliklerin sonucunda ge-

rek ........ Partisi görüşünün hedeflediği bileşim açısından gerekse 

kendi örgütsel durumumuz ve mali imkanlarımız açısından ön-

gördüğümüz zaman dilimi içerisinde istenilen hedeflere ulaşıla-

mamıştır. Bu durum karşısında kimi yoldaşların bir girişim, irtibat 

komitesi ve benzeri bir organizasyonla projenin hayata geçirilme-

si doğrultusunda adım atılmasını önermelerine karşın MK gerek 

yapısal durumumuzu, gerek bileşimin yetersizliğini, gerekse va-

rolduğu taktirde süreci sıçratabilecek mali olanaklara sahip olma-

yışımızı dikkate alarak bu tür önerileri benimsememiştir. Çözüm-

süzlükle yüzyüze gelindiği bu durumda uzun bir dönem alternatif 

bir çıkışın üretilememesi nedeniyle birlik sorunu gündemden 

düşmüştür. 

...........(X) siyasetinin '93 yılının başlarında A ilinin T bölgesin-

de gündeme gelen birlikle ilgili çağrısı yerel tartışma sürecini baş-

latmış, zaman içerisinde önce il düzeyinde ardından da merkezi 

olarak birliğe ilişkin tartışmaların tekrar gündeme gelmesine ne-

den olmuştur. MK'dan bir yoldaşın katıldığı bir dizi görüşmelerin 

sonucunda bu platforma gözlemci statüsünde katılınmasına karar 

verilmiştir. Bu süreci yapılmakta olan tartışmalardan dolayı kısa-

ca özetlersek: Tartışmalar merkezi bir pozisyon kazandıktan son-
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ra gerek A ili YK gerek MK gerekse Yayın Kurulu  içerisinde so-

runa ilişkin farklı görüşler şekillenmiştir. Sürecin bir önceki kesin-

tiye uğradığı döneminde olduğu gibi bu dönemde de çeşitli öneri-

ler gündeme geldi. Bir yoldaşın dışında(Yayın Kurulu gözlemcilik 

konusunda olumlu görüş belirtti.) süreçte gözlemci olarak kal-

mamıza karşı çıkan yoktu. Bir önceki dönemdeki gerekçelere ila-

veten A İl örgütünün ve yönetici komitesinin içinde bulunduğu ör-

gütsel durum da süreci ilerletmenin önündeki engellerden biri ola-

rak gündeme geldi. Ancak bu süreç diğer bileşenleri tarafından 

geliştirilemediği için kesintiye uğradı. Bu sorunda da diğerlerinde 

olduğu gibi örgütsel mekanizmalar işletilememiştir. Sorunlara va-

kıf az sayıda yoldaş tarafından tartışılmıştır. 

Aradan geçen birkaç aydan sonra ........(Y) siyasetinin ortak 

yayın talebiyle başlayan tartışma sürerken .........(X) siyasetinin 

yerel seçimler ile ortak parti sorununu birlikte ele alan önerisi 

gündeme geldi. Öneri sahibi .........(X) siyaseti geçmiş dönemden 

farklı olarak ortak partinin niteliği konusunda örgütümüzün bu so-

rundaki görüşüne oldukça yakın bir pozisyona evrilmişti. Bu öne-

riden önce MK'nın çoğunluk eğilimi seçimlerde ..........(Z) siyase-

tinin desteklenmesi doğrultusundaydı. Öneri bu eğilimi değiştirdi 

ve bugün içinde bulunduğumuz süreç tarafımızdan başlatılmış 

oldu. Daha önceki süreci kesintiye uğratan gerekçeler(yapısal du-

rum, mali olanaklar, bileşimin yetersizliği) ortadan kalkmadığı 

halde içerisine girilen tutum değişikliğinin nedenlerini şöyle sıra-

layabiliriz: 

Birlik projemizin ilk formülasyonu kendisini seçimlerde elde 

edilebilecek başarının üzerine oturtuyordu. Ancak projenin pro-

pogandası süreci içerisinde görüldü ki, öngürülen partinin kalıcılı-

ğı için seçimlerde elde edilebilecek bir başarının gerektirdiği ge-

nişliğe ulaşılması imkanı kısa bir zaman için yoktu. Bu nedenle 

partinin kalıcılığını seçim başarısına bağlamayan ve partiyi bir 
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birlik zemini olarak algılatabilecek asgari bir bileşimle yola çıkmak 

zorunlu hale geliyordu. Bu bileşimi yakalayabilmek için seçimler 

bir vesile olabilir, daha önce mali olanakların sınırlılığı nedeniyle 

gerçekleştirilemeyeceği düşünülen atmosfer yakalanabilirdi. 

Yine parti görüşlerimiz arasındaki farkın ortadan hemen he-

men kalkmış olması önemli bir avantaj sağlıyordu. 

Üçüncü olarak projenin öngördüğü bileşimin yakalanamaması 

ya projenin kendisini gündemden çıkaracak ya da bizim bileşimi 

konusundaki ısrarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekecekti. 

Yukarıdaki iki gerekçeyle birlikte bu bileşimle yola çıkılabileceği 

fikrinin oluşması projenin gerçekleştirilebilmesi için ilk adımların 

atılmasına önayak oldu. 

Son olarak, projenin hayata geçirilebilmesi bakımından ken-

dimize biçtiğimiz misyonun gelinen noktada erezyona uğradığı, 

dışımızdaki güçlerin sürecin başlangıcında bize olan güvenlerini 

belirli oranlarda kaybettikleri dikkate alındığında bugün neden 

daha mütevazi bir yerden yola çıktığımız anlaşılır. 

Bundan çok kısa bir süre önce birlik faaliyetlerini yürütmek 

üzere bir organ oluşturulmuştur ve faaliyetler bu organ üzerinden 

yürütülmektedir. 

 

c) Sendikal Organ: 

Komitemiz göreve gelmesinin ardından işlevsiz bir organ oluş-

turmamak amacıyla bu alanda örgütlenmeye gitmedi. Ancak ka-

mu çalışanları alanına yönelik olarak ve özellikle de ......... kamu 

sendikasını temel almak üzere bir yoldaşı sorumlu olarak görev-

lendirdi. Çok uzun bir aradan sonra '93 yılının ortalarında bir sen-

dikal organ oluşturuldu. Organ işlevli olmakla birlikte yoldaşların 
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profesyonel faaliyet yürütememelerinden dolayı yeterli perfor-

mansı gösterdiği söylenemez. 

İki yıllık süre içerisinde 4 sendika genel merkezinde mevziler 

kazanıldı. Bunlardan .......... sendikasının seçimlerinde özellikle 

........ yoldaşın kişisel çabalarının etikili olduğunu söylemek müm-

kün. 

........... kamu sendikasında uzun zaman önce yapılan seçim-

lerde gerek merkezi bir çevre örgütlenmesi oluşturulamadığından 

gerekse yoldaşlarımızın yürüttükleri politikadan dolayı sonuç alı-

namadı. 

........ sendikasında bugüne kadar gerçekleştirilen delege se-

çimlerinde önemli başarı kazanıldı ve merkezi düzeyde bir çevre 

örgütlenmesi oluşturuldu. Bu sendikada kalıcı mevziler kazanmak 

mümkün. 

............ ve .......... sendikalarında  yerel düzeyde kazanılacak 

mevzilerin yakın zamanda bu sendikaların merkezinde de yer 

edinebilmemizi mümkün kılacağı söylenebilir. 

........... sendikasının yönetiminde uzun zamandır yoldaşlarımız 

bulunmaktadır. Bu alana yönelik olarak bir merkezi fraksiyon 

uzun zamandır faaliyet yürütmektedir.  

 

d) Kadın Alanı: 

Bu alanda işlevsiz organlaşmaya gitmemek için komitemiz 

uzun bir zaman merkezi bir uzmanlık organı kurma teşebbüsün-

de bulunmadı. Kısa bir süre önce kurulması planlanan gayri res-

mi bir komitenin oluşturulması ise yaşanan sorunlardan dolayı 

gerçekleşmedi. Bu komitenin yayını kullanmak amacını da ger-

çekleştirmek için kurulması planlanmıştı. 
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MK uzun bir zaman önce kadın yoldaşların yaptıkları açık alan 

toplantılarının ....... kadınlar ve ........ genç kadınlar toplantıları 

şeklinde ayrıştırılmasını benimsemişti. MK'nın bu kararı A ili 

YK'sına oldukça geç bir şekilde iletildi. Diğer il örgütleri bu karara 

uygun düzenlemeleri gerçekleştirirken, A ili, MK'nın yazılı metni-

nin muhtevasının böyle toplantılarla çelişmediği gerekçesiyle dü-

zenlemeleri gerçekleştirmedi. 

2 yıllık süre içerisinde kadın yoldaşların yayına yeterli ölçüler-

de katkıları sağlanamadı. 8 Mart'da ............'da gerçekleştirilen 

geceye farklı illerden kadın yoldaşlar da katkıda bulundular ancak 

gecenin esas örgütlenmesini ......... ilindeki kadın yoldaşlar ger-

çekleştirdiler. Bunun yanısıra kadın yoldaşların organize ettikleri 

bir yayın çıkarıldı. 

 

e) Yurtdışı: 

Başlangıçta geçmiş MK'daki yoldaşların tavsiyesiyle yurtdışı 

organı dağıtılmadı. Ancak organ işlevsiz bir haldeydi ve çok kısa 

bir zaman sonra organdaki yoldaşların aralarındaki ilişkiler nede-

niyle fiilen varolmaktan çıktı. Bu süre zarfında yurtdışı örgütün-

den 2 yoldaş yazılı olarak istifa etti ve ardından istifalarını geri al-

dılar. 

MK bu süreçten hemen sonra yoldaşların rahatsızlıklarını da 

dikkate alarak yurtdışı örgütüne uzun bir "mektup-rapor" yolladı. 

Bu "mektup rapor"da komitemizin ve yurtdışı üyelerimizin karşı-

lıklı hataları belirtiliyor ve ilişki biçiminin değişmesi talep ediliyor-

du. Yoldaşlardan talep edilenlerin gerçekleştirilmesi bu süreçten 

sonra da mümkün olmadı. 

Komitemiz GMK toplantısı kararlarında belirtilen, üyelerin du-

rumunun açıklığa kavuşturulması için yurtdışı üyelerimize her bi-
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rinin tek tek yazılı olarak cevaplaması için bir mektup yolladı. An-

cak henüz hiçbir yoldaştan bu mektuba yazılı cevap gelmedi.  

Yurtdışı örgütümüzün durumu olumlu değildir ve bir organ 

kurmak mümkün olmamaktadır. Bunun nedenlerini yeterli ilişki 

olmadığından dolayı kavrayabilmek de pek mümkün olmamakta-

dır. 

 

f) Gençlik Alanı: 

MK göreve geldikten sonra bir süre gecikmeyle de olsa genç-

likle ilgilenmeye başladı. MK'nın gençlik örgütüyle ilk temaslarının 

ardından yaşanan gerginlik, MK'nın, .......'nin örgütümüzün ideo-

lojik-politik hattının dışına düştüğünü, bu nedenle de artık 

........'nin örgütümüzün gençlik örgütlenmesi olamayacağına iliş-

kin yazısıyla noktalandı. MK bu yazısında örgütümüze ideolojik-

politik olarak bağlı olduğunu düşünen gençlere sesleniyor ve so-

runa sahip çıkmalarını istiyordu.  

Kısa bir zaman sonra da örgütümüz 6. Konferans'ını toplaya-

rak gençlik sorununa ilişkin kararlar aldı. Bu kararların en önemli-

si .......... örgütlenmesine bir gençlik hareketinin üzerinden gidile-

ceği saptamasıydı. MK'nın yazılı çağrısına karşılık  veren çok az 

sayıda genç biraraya geldiler ve .......... tekrar ikinci sayısının çı-

karılmasını karar altına aldılar. Örgütümüzün desteğiyle de bu 

sayı çok kısa süre içerisinde çıkarıldı ve ardından genç yoldaşlar-

la gerçekleştirilen mutabakatlarla gençlik komiteleri oluşturuldu. 

Ardından illerden birer temsilci ile gençliğin faaliyetlerini yönlendi-

recek bir koordinasyon komitesi teşkil edildi. Koordinasyon komi-

tesinin yetkileri il komiteleri ile yapılan tartışmalarla belirlendi. Be-

lirli bir zaman sonra genişleyen gençlik ilişkilerine yön verebilmek 

ve örgütlenmeyi bir adım ileri götürmek için gençlik bir geçici tü-

zük tartışması başlattı. Sonuçlandırılan geçici tüzük tartışması ile 

birlikte il komite üyeleri oluşan örgütün üyesi kabul edildiler. An-
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cak bu örgütün .......... olduğu anlamına gelmiyordu. ..........'nin 

kendisini süreç içerisinde oluşturacağı düşünülüyordu. Böyle ol-

duğu halde .........'nın isminin kullanılması tarihsel nedenlerle bağ-

lantılı olarak düşünüldü ve bazı açıklamalarda ......... imzası kul-

lanıldı. 

Gençlik örgütlenmesi '93 1 Mayıs'ına, ayrılık sonrasına oranla 

kendini nicel olarak oldukça genişleterek girdi. 1 Mayıs'a katılım 

ise bir önceki yıla göre oldukça fazlaydı. Bu ölçüde genişleyen 

ilişikileri kaynaştırmak düşüncesiyle esas olarak genç yoldaşlar 

kendi maddi olanaklarıyla bir gençlik kampı düzenlediler. Kamp 

oldukça olumlu geçti ve gençliğin şekillenme sürecinde katkısı 

oldu. Kampın ertesinde geçici tüzük taslağında belirtilen kuruluş 

kongresi yerine bir platform toplandı. Bu değişikliğin nedeni he-

nüz ...........'yı kurabilecek olgunluğa ulaşılamadığının Koordinas-

yon Komitesi ve il komiteleri tarafından tespit edilmesiydi. Gençlik 

alanına ilişkin bir dizi tezi kabul eden platform "...........'nin Olu-

şum Süreci Tüzüğü"nü oluşturdu. Platformda seçilen GMK'ya 

önemli yetkiler veren tüzük ........... Kuruluş Kongresi'ne kadar 

geçerli olacak. 

Yaklaşık 18 aylık bir süre içerisinde hiç varolunmayan 4 ilde 

gençlik ilişkileri geliştirildi ve resmi ya da gayri resmi örgütlenme-

ler oluşturuldu. Gençlik ilişkilerimzin gelişmesi açısından üniversi-

telerin yoğunluğu dikkate alındığında en olumsuz yerin A ili oldu-

ğu söylenebilir. A ilinde üniversiter alan içinde örgütlenilmediği 

taktirde gelişme beklenmemelidir. 

Kısa bir süre önce gençlik alanı için bir fraksiyon oluşturulmuş 

bulunmaktadır. Henüz oturmuş bir çalışma yürütme fırsatı bula-

mayan fraksiyonun gençlik alanındaki sorunların çözümünde kat-

kısı olacağı açıktır. 

Bu yıl içerisinde gençlikteki gelişme hızımız yavaşlamıştır. Bu-

nun en önemli nedeni mali olanaksızlıklar nedeniyle örgütümüzün 
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yeterli desteği gençliğe sunamamasından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle gençlik alanında propoganda malzemelerinin eksikliği 

hissedilmekle birlikte yakında gerçekleştirilecek askerlikle ilgili 

kampanya  ve ardından 1 Mayıs'ın ilişkilerimizi geliştireceği açık-

tır. 

Gençlik örgütlenmemizin çıkardığı yayının gençlik alanında 

gelişmemize önemli katkılar sağladığı açıktır. Genel olarak beğe-

nilen yayına kimi zaman örgütümüz tarafından da katkılar yapıl-

maktadır. 

 

h) İl Örgütleri: 

 

I) A ili: 

5. Konferans'ın ardından gerçekleştirilen Mk seçimlerinden 

çok kısa bir süre sonra YK seçimleri de gerçekleştirildi. Seçilmiş 

YK çok uzun bir süre alanı örgütlemeye ve organlı faaliyetin ger-

çekleştirilmesine çalıştı. Ancak kurulan organların  hemen hemen 

tümünün sağlıklı faaliyet yürütebilmesi mümkün olmadı. Bunun 

önemli nedenlerinden birisi il örgütü üyesi kimi yoldaşların tutum-

larından kaynaklandı. Görev kabul etmeme, organlı faaliyeti ak-

satma vb. şekillerde ortaya çıkan tutumlar kısa sürede YK'nın or-

gan kuramamasına ve faaliyetleri yürütememesine neden oldu. 

Ayrıca YK bileşiminin profsyonel olmaması, YK'nın sağlıklı bir 

yönetici organ gibi çalışamaması vb. nedenler de kısa süre sonra 

gündeme gelecek olan tıkanmaya neden oldular. YK göreve gel-

dikten yaklaşık 1 yıl sonra alanı yönetemediğini saptayarak bu 

durumdan çıkış yollarını tartışmaya başladı.  

Bu tartışma sırasında YK içinde görüş farklılıkları ortaya çıktı 

ve tartışmanın başlamasından yaklaşık 6 ay sonra 2 YK üyesi sü-

recin önünü açmak için istifa ettiler (MK'daki kimi yoldaşların ve 



434                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

MK'nın görev vermeyi düşündüğü yoldaşların tavsiyesi ile). Bu 

üyelerin istifasından sonra da tartışmalar bir süre devam etti ve 

ardından YK'nın diğer üyeleri de istifa ettiler. MK yaptığı tartışma-

lar neticesinde oyçokluğu ile yeni bir YK atadı. Sürecin asli unsur-

larından biri olan bir MK üyesi böyle bir komitenin atanmasına 

karşı çıktı ve aleyhte oy kullandı. 

Yaklaşık 10 aydır görevde bulunan atanan YK göreve geldiği 

zamandaki durumu Kasım '93'de verdiği raporunda şöyle değer-

lendiriyordu: 

"İçinde yaşanılan koşullar; üyelerin büyük bir kısmının örgütlü 

yaşamın dışına düşmüş olması, bir bölümünün örgüt karşıtı tu-

tumlar geliştirmeleri, bir bölümünün işlevsiz konumu benimsemiş 

olmaları, 'işlevli' olan bir bölüm üyenin ise organlı bir faaliyet yeri-

ne çeşitli alanlara serpilmiş bir tarzda konumlanışları yaşanan 

bunalımın yerel örgüt kongresi aracılığı ile çözümlenmesinin 

önünde ciddi bir engel oluşturuyordu. Bu yöntem pek benimsen-

mese de atanmış bir komite olarak başlamayı zorunlu kıldı". 

Atanmış YK yaklaşık 9 aylık faaliyetlerini ise kendi raporunda 

kısaca şöyle değerlendirmektedir: 

"Raporun bütününden anlaşılacağı gibi YK ve Yerel Örgüt faa-

liyet yürüttüğü alanın sorunlarının üstesinden gelecek kapasiteye 

sahip değildir. Yerel Komite'nin sayısal bileşimi; başlı başına so-

run oluşturduğu gibi, hemen yanında çeşitli görevleri dağıtacağı 

siyasal ve örgütsel birikime sahip kadrolardan yoksundur. Hemen 

her işe yerel komite koşmak durumundadır. Bu da büyük bir za-

man ve enerji kaybına yol açmakta, YK ayrıntılar içinde boğul-

maktadır". 

Kısa bir süre önce ilimizde Yerel Örgüt kongresi yapılmış ve 

yeni bir YK seçilmiştir. Kongre sonuç bildirgesinde gelecek dö-

nem nasıl bir faaliyet yürütülmesi gerektiği tarif edilmiş ve gerek 
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yaşadığımız sorunlara gerekse birlik sorununa ilişkin tespitler ya-

pılmıştır. 

 

II) B ili: 

B ilinin MK göreve başladığı zamanki durumu B İl Kongre bel-

gelerinde şöyle tarif edilmektedir: 

"İki yıl öncesine kadar bir ....... vardı. Buraya çeşitli alanlardan 

gelip giden arkadaşlar bulunuyordu. Gençlik alanı dışında her-

hangi bir organ yoktu. Faaliyet alanlarına yönelik bir çalışma 

programı ve alanların kendi özgüllüklerini de içeren belirlenmiş 

politikalar yoktu. Gençlik ise, kendi içine kapanmış, genel yaşan-

tımızın ve politik konumlanışımızın dışında apayrı bir hayat sür-

dürüyordu. Kısa süre sonra da ana yapı ile olan sorunları nede-

niyle genel hayatımızın dışında kaldılar. Politik ve ideolojik yön-

lendiriciliğimiz ve hegemonyamız altında tek bir kitle örgütü bu-

lunmuyordu. Mali yönden sıfır bütçe denebilecek bir durumumuz 

vardı. Üyelerin hiç birisi organlı faaliyet içinde değildi. Bir kısmı 

yaşamlarını, toplu çalışma alanları ve emek süreçleri dışında, ti-

cari yollardan sağlamaya çalıştıkları için olabildiğine edilgen bir 

konumlanışa sürüklenmişlerdi. 

Özgülümüzde geçmiş mücadele geleneğimizin etkisi ise yay-

gındı. Toparlanmak, gelişmek ve politik bir etki sağlamak için, bü-

tün olumsuzluklara ve edindikleri yeni alışkanlıklara karşın, bir 

potansiyel vardı". 

Yine kongre belgeleri bugünkü durumu şöyle değerlendirmek-

tedir: 

1- ......... işlevli hale getirilmiş ve politik bir mekan olarak kulla-

nılmaya başlanmıştır. 

......... 
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2- Mali sıkıntılarımız, herkesin hissettiği ve yer yer istenmeyen 

uslüpta tartışmalara yol açar olmaktan çıkarılmıştır. 

........... 

4- Özgülümüzde, kadro veya taraftar düzeyinde olan yoldaşla-

rımızın içinde yer aldığı iki sendika genel merkezi ve sekiz sendi-

ka şubesi bulunmaktadır. 

........... 

5- Gençlik alanında,  ........ ........ karşın, en azından görünüm 

ve sayısal olarak iki yıl öncesine göre bir gelişme vardır. 

........... 

6- ..........kadın çalışması platformuna katılan kadın sayısı bu 

yıl geçen yılkinin iki katıdır. 

.......... 

Bilgi ve bilinç edinme/edindirme doğrultusunda ..........'nın me-

kan olarak kullanıldığı temel perspektiflerimize ilişkin bir dizi söy-

leşi yapılmıştır. 

 ..........." 

B İli Kongresi'ni yapmış ve YK'sını seçmiş bulunmaktadır. 

 

III) C ili: 

C İli kongre sürecine girilmesinin ardından kendi kongresini 

gerçekleştirememiştir ancak genel kongre delegelerini seçmiştir. 

Eski YK şu anda görevde bulunmaktadır. 

Bundan yaklaşık 1 yıl önce yapılan C ili 1. Kongresi'ne sunu-

lan YK raporunda ilin durumu şöyle değerlendirilmektedir: 
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"..........Öncelikle bir çalışma programının ortaya konulması ge-

rekirken -bu konuda bir takım girişimler yapılmasına rağmen- 

komite bunu yapamadı. Amatör bir çalışmanın içinde boğulup 

kaldı. Daha çok kişisel insiyatifler çerçevesinde bir faaliyet yürü-

tüldü. Profesyonel bir devrimciler örgütünün inşası ve profesyonel 

devrimcilik anlayışı arka plana itildi. Varolanı koruma ve bununla 

yetinme mantığı egemen oldu. Muhakkak ki eldeki olanaklar, biri-

kim ve deneyim yetersizdi. Komite üyeleri dahil yerel örgüt üyele-

rimizin tümü dünün sıradan militanlarıydık. Merkezi anlamda des-

teğin lafını bile etmek gereksiz. Bu durum çok ufak yardımlarla 

yapılabilecek şeylerin de yapılamamasına neden oldu". 

Bugün C İlinin durumu MK'nın göreve geldiği dönemden farklı 

değildir. Sadece bir olumluluk olarak gençlik alanındaki gelişme-

den bahsedilebilir. 

Komitemiz esas olarak C ili ile ilgilenmemiştir denebilir. Bunun 

C ilinde olumsuz ektiler yarattığı açıktır.  

 

IV) D ili: 

En hızlı gelişme gösterdiğimiz illerden birisidir. MK göreve 

geldikten kısa bir süre sonra geçmişte saflarımızdan ayrılan bir 

kısım yoldaşın tekrar örgütümüz saflarına dönmesiyle süreç baş-

lamıştır. Yaklaşık iki yıllık zaman zarfında ilişkilerimizin çok 

önemli gelişmeler gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür. Özel-

likle çok yoğun işçi ilişkilerimizin olduğu ilimizde iki sendika şube-

sinde kısa zamanda etkin konumlar kazanmak mümkün görün-

mektedir. 

MK'nın yakından ilgilendiği ilimizde sağlıklı bir açık alan çalış-

ması tesis edilmiş ve mümkün olduğunca organlı çalışma yürü-

tülmüştür. Başlangıçtan itibaren yönetici komite ile faaliyet yürü-

tülen ilimizde komite kısa bir zaman önce üyeliğe kabul edilmiştir. 
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Ancak komite dışında da üyeliği hakaden yoldaşlarımız bulun-

maktadır. 

 

V) F ili: 

MK'nın en az ilgilendiği ildir. İl örgütü bunun sıkıntılarıyla defa-

larca yüzyüze gelmiştir. MK'nın göreve başlamasından yaklaşık 6 

ay sonra bir gayri resmi komite atanmış, 1 yıl tamamlanırken ko-

mite resmibir biçim kazanmıştır. 

İşçi ilişkilerimizin oldukça yoğun olduğu ilimizde amatör çalış-

ma alışkanlıklarıyla faaliyet yürütülmektedir. Birkaç sendikada 

mevzilere sahip olduğumuz F ilinde planlı bir faaliyet ve MK'nın 

yakın ilgisi ile önemli gelişmeler kaydedilebilir. 

 

VI) Diğer iller: 

H ilinde esas olarak ilişkilerimiz gençlik ilişkileri düzeyindedir. 

Faaliyetlerimiz gençlik alanındaki yoldaşlarımız tarafından yürü-

tülmekte ve açık alan mekanının her kendisini de bu yoldaşları-

mız yürütmektedirler. 

J ilinde kısa zamanda gelişme kaydedilmiştir. Yaygın ilişkileri-

miz ve gelişme potansiyelimiz mevcuttur. MK'nın yakın ilgisi vası-

tasıyla çok kısa zamanda önemli başarılar elde edilebilir. 

... Bölgesi'yle uzun zamandır ilişki götürülememektedir. Bunun en 

önemli nedeni 5. konferans sonrası yaşanan süreçte ortaya çıkan 

problemlerden dolayı buradaki yoldaşlarla bağlantının kesilmiş 

olmasıdır. Bu bölgeyle yakından ilgilenildiği taktirde oldukça ve-

rimli sonuçlar alabilmek mümkündür ancak eldeki olanaklar çer-

çevesinde MK bunu başarma şansına sahip olamamıştır. 
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MALİ DURUM 

 

Mali durumumuz şöyledir: 

 

Gelir: 1.030.000.000 TL 

Gider: 

 Eski A İli YK'ya:       35.000.000 Tl 

           Yeni A İli YK'ya:       75.000.000 TL 

           Yayın                  :     300.000.000 TL 

           Kampanyalar      :     200.000.000 TL            

           Gençlik               :       70.000.000 TL 

           Merkez               :      200.000.000 TL 

           Merkez çevresi  :      150.000.000 TL 

           Toplam               :   1.030.000.000 TL 

..................... 

 

İçinde bulunduğumuz koşullardan çıkmak amacıyla gerçekleştir-

diğimiz kongremizin başarılı olması dileğiyle, 

 

Yoldaşça selamlar. 
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?  Kongre’ye sunulan 

ÖNERGELER 1 

ÖNERGE 1  

Hareketin oluşumundan günümüze değin, bütünüyle aşılama-

yan yapısal zaaf, yani demokratik geleneklerin oluşturulamamış 

olması en temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

ülke ve dünya sosyalizminin sorunlarının, ekonomist-dogmatik 

sapmayı aşmaya çalışarak sosyalist-demokratik bir perspektifle 

ele alınmaya başlandığı 84 ve sonrasında da teorik açılımların 

sunduğu imkanlara karşın, radikal tarzda aşılamamıştır. Geçmi-

şin olumsuz örgütsel mirasıyla sağlıklı bir hesaplaşmanın ya-

şanmamış olması ve bundan kaçınma, geçici canlanmaların ar-

dından uzun dönemleri kapsayan çöküntü ve iç çatışmaları do-

ğurmuştur. 

Bu yapısal sorunlar, kendisini, demokratik merkeziyetçiliğin iş-

letilememesi, kolektif çalışmanın hayata geçirilememesi, amatör 

                                                 

1 1995 2. Kongre’ye gidiş sürecinin anlaşılması bakımından yukarıdaki 

başlıklardan oluşmuş metinler, yaptığım sıralama uygun olarak yayınla-

nırsa, 2. Kongre Karar ve Belgeleri daha anlaşılır olur diye düşünüyo-

rum.   

Rapor:  (“Genişletilmiş Merkez Komitesi toplantısından çıkan sonuçların 

aktarıldığı MK Rapor”, olarak adlandırılabilir.  Genişletilmiş MK toplantı-

sı esas olarak İstanbul İl Komitesi ile MK arasında yaşanan bunalıma 

çözüm bulmak amacıyla teşkil edilmişti. MK, İstanbul İl Komitesi tam 

üyeli olarak katıldı. Ankara il Komitesi bir üye ile temsil edildi. İzmir ili ise 

MK içindeki bir üye tarafından temsil edildi. Katılanlar konusunda müm-

künse bir başka arkadaşlarda da bilgi alınmasında yarar var.  (M. Ya-

vuz’un tashih notu.)  
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çalışma alışkanlığının sürgitmesi, örgütsel zeminde sorunlara çö-

züm arama yerine, özel platformlar yaratarak, küçük bir azınlık 

içinde konsensus aranması ve benzeri biçimlerde ortaya koymuş-

tur.Bunalımın, örgütlü yapıların kolektif üretimi yerine, geçmişin 

olumsuz mirasına yaslanarak aşılmak istenmesi, hesaplaşılmak-

tan kaçınılan tarihsel zaafın sonuçlarına katlanmayı beraberinde 

getirmiştir. Bunun örgütsel karşılığı da ortaya çıkan metinlerde 

ifade edilen olumsuzluklar manzumesi olmuştur. 

Öyleyse ortak sorumluluğun güçlendirilmesi, yani her kadronun 

özneler olarak katıldığı politik yaşam, demokratik denetim meka-

nizmalarının yaratılması ve işletilmesi, öz disiplinin geliştirilmesi 

gecikmiş, ama daha fazla geciktirilmeyecek bir görev olarak ele 

alınmalıdır. 

Böyle bir yaşam ancak sınırları netçe çizilmiş çerçevede şekille-

nen işlevli, örgütlü yapılar aracılığıyla kurulacaktır. Bu aynı za-

manda,  yeni bir sosyalist  militan kimliğini oluşturma mücadele-

sini önümüze görev olarak koymaktır. Sosyalist-demokratik bir 

toplumun kuruluşuna hazırlananların, o topluma ait düşüncelerini, 

değer yargılarını oluşturmaya ve en azından ona yaklaşan bir 

pratiği hemen şimdiden şekillendirmeye girişmeleri  zorunludur. 

ÖNERGE 2  

Kongremiz, seçilecek yeni MK’ya kitle örgütleri ve sendikal 

alandaki olumlu gelişmeleri yönlendirip, kazanımları pekiştirecek, 

teorik ve politik hattımızı geliştirip, istikrarlı kılacak özel organları 

oluşturmayı ve mali sorunun çözümünde gerekli organizasyonu 

yapmayı; bu perspektife bağlı olarak, yerel örgütlerin inşasının 

gerçekleştirilmesini,  çalışma programının esasları olarak ele al-

mayı tavsiye eder. 

ÖNERGE 3 

Kongremiz, kitle örgütlerinde ve sendikalarda ortaya çıkabile-

cek sendikalist eğilime karşı doğru bir perspektifle politik faaliyet 
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yürütmek için işyerlerini temel alan bir örgütlenmeye yönelmek 

gerekmektedir. Bunun için bütünlüklü faaliyetimizin bir parçası 

olarak işyeri esasına dayalı doğrudan örgüte bağlı organlar ya-

ratmak, bu organlar aracılığıyla propaganda ve örgütlenme faali-

yeti yürütmek; kendilerine bağlı çevrelerle birlikte, örgütün yürüt-

tüğü mahalli ve kültürel çalışmalara, toplantılara, gösterilere ka-

tılmak, örgüte maddi katkıda bulunmak, alana ilişkin görüşler üre-

tip, önermek, örgüt yaşamının şekillenmesine aktif bir unsur ola-

rak katılmak, ayrıca örgüte bağlı organların oluşturdukları çevre-

ler dışında yaygın bir tarzda gevşek ilişkiler ağı yaratmasını, bu-

na uygun yapılar yaratılmasını önlerine temel görev olarak koy-

mak biçiminde saptar. Bir alanda ortaya çıkmış özgül bir örgüt-

lenmenin süreç içinde bu perspektife uyumlu bir hale getirilmesini 

tavsiye eder. 

ÖNERGE 4 

Birlik sürecine ilişkin, gelinen noktada ciddi bir adım atılmış 

bulunmaktadır. Bundan böyle süreci sağlıklı bir şekilde derinleş-

tirmek temel görevimizdir. 

Kongremiz; örgütümüzün, sosyalist hareketin etkin kesimlerinden 

biri olarak bugüne değin kendisinden beklenen performansı gös-

terememesinin, çevresinde ve dışında oluşan beklentileri büyük 

oranda erozyona uğrattığını; örgütümüzün başlıca görevlerinden 

biri olan sosyalist hareketin birliği ve bunun önemli aracı blok 

............. oluşturulması çabalarının kesintiye uğramasının örgü-

tümüzün sorumluluğunda olduğunu saptar. 

Yukarıda ifade ettiğimiz olumsuzluklara ve iç çatışmalara rağ-

men, bu adımın atılmış olması siyasal bir olgunluk işaretidir. Bu 

siyasal olgunluk ve sağduyu hem iç problemlerimizi, hem de içine 

girmiş olduğumuz ortak süreçte çıkacak gerilimleri aşmada ciddi 

bir imkandır. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte bir ayağımızın 

aksadığı unutulmamalı, yaşadığımız örgütsel zaaf acilen aşılmalı 
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ve birlik sürecine örgütümüzün güç ve imkanları rasyonel şekilde 

yansıtılmalıdır. 

Politik faaliyetlerimizin ağırlıklı olarak bu zemin içinden sürdü-

rüleceği düşünülecek olursa, bundan böyle örgütümüzün çalışma 

tarzı bu süreçle uyumlu hale getirilmelidir. 

Kongremiz, seçilecek MK’ya içine girilen süreçle bağıntılı olarak 

ortak politik bir yayın çıkarılması için çaba harcamayı, ortak yayın 

çıkarılıncaya kadar kendi politik yayınımızın çıkarılmasını, yine 

teorik bir yayın için gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye eder. 

Örgütümüz sosyalist hareketin birlik sorununun komünist bir 

program temelinde çözümleneceğini düşünmektedir. 

Bu sürecin, komünist programatık temelde bir birlik sürecine hiz-

met edeceği, bu zeminin, (Blok partisi) buna imkan tanıdığı unu-

tulmamalı ve süreç bu anlayışla ele alınmalıdır. 

ÖNERGE 5 

Kongremiz, seçilen yeni MK’ya, yurtdışında bulunan üyelerin 

durumunu, GMK toplantısının üyelerle ilgili tanımlamasına uygun 

bir biçimde yeniden düzenleyerek, var olan eşitsizliğe son ver-

mesi ve işlevli organ biçimine dönüştürmesini, 6 ay içinde sorunu 

çözüme kavuşturmasını tavsiye eder. 

ÖNERGE 6 

Kongremiz, ............yerel örgüt delegelerinden bir kısmının 

hangi nedenle olursa olsun, Kongre’ye gelmemelerini ve demok-

ratik bir mekanizmaya karşı takındıkları tutumları hoş karşılama-

maktadır. Seçilen MK’ya her iki durumu ivedilikle çözüme kavuş-

turmasını tavsiye eder. 

Kongremiz, Kongre’nin örgütlenmesi ve planlanması sorununu 

sağlıklı bir biçimde çözümlemeyen MK’nın tutumunu eleştirir. 

ÖNERGE 7 
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GMK Raporu’nun yayımlanması hakkında.  

ÖNERGE 8 

5. Konferansta çıkan problem ve 2. Kongre’nin bileşimi dikkate 

alınarak, kadın sorununa ilişkin görüşlerin geliştirilmesi ve belir-

lenmesi amacıyla, tüm kadın üye yoldaşlar Kongre’ye çağrılmalı, 

Kongre kadın yoldaşların oy hakkını savunmalıdır. 

ÖNERGE 9 

Tüzük değişikliğinin örgütün adının değişmesi ve GMK oluştu-

rulması maddeleriyle sınırlı ele alınmaması, ‘80’li yılların başında 

verili koşullarca belirlenmiş bulunan tüzüğün, günümüz nesnelli-

ğini içerecek tarzda, bir bütün olarak tartışılıp karara bağlanması 

amacıyla kongre toplanması karar altına alınmıştır. 

ÖNERGE 10 

Kongremiz, MK’nın her iki konuda da, en geç 6 ay içinde tas-

lak ve materyaller sunup tartışılmasını sağlayarak  2. Kongre de-

legeleri üzerinden bir kongre toplanmasını karar altına almıştır.  
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(İstanbul İl Örgütünün Görüşleri Olarak) 1 

SONUÇ BİLDİRGESİ  

-1- 

Bilindiği gibi örgütümüz iki yıl önce içine düşülen bunalımdan 

çıkabilmek amacıyla bir dizi tartışma ve çatışmaların içinden 

geçmek zorunda kaldı. Bunalımdan çıkış önerileri ve hareketin 

geleceğine ilişkin yürütülen mücadele ve bunun sonucunda orta-

ya çıkan ayrışma; tarafımızdan bugün, yani iki yıl sonra bir kez 

daha değerlendirildiğinde, yaşanması zorunlu ve meşru bir ay-

rışma olarak görülmektedir. 

Bu, iki yıl içerisinde yaşanan tüm olumsuzluklara karşın tanıt-

lanmış bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Sosyalist ha-

reketin yeniden şekillenme sürecinde, bulunulan geri noktadan 

ileri doğru hamle, her yapının politik-örgütsel planda örgütlü bir 

pozisyon tutarak üzerine düşen misyonu gerçekleştirmek amacıy-

la bir direnç oluşturması gereğinin altını bir kez daha çizmiş bulu-

nuyor.  

Yaşananlar en ‘kötü’ örgütlülüğün, örgütsüzlükten daha an-

lamlı bir duruş olduğunu göstermektedir. Örgütlü bir duruşu, dire-

nişi seçmeyenlerin savruldukları konumlar oldukça öğretici ders-

ler sunmaktadır. Ancak tamamen meşru olan bu ayrışmanın ar-

dından, benimsenen zemin ve taktikler üzerinden hayat kurmaya 

girişen çoğunluğun prensipte tutarlı, fakat ulaşılan mutabakat te-

melinde bir plana bağlı olarak örgütsel sınırlar içerisinde gerçek-

leştirilecekken, bu görev ajitatif içeriğe indirgenerek, hem yeni ge-

rilimlere yol açmış, hem de esasa ilişkin bir sapmaya neden ol-

muştur. 

                                                 

1
 
Parantez içi başlık metnin orjinalinde yoktur. Çalışma Grubu tarafından eklenmiştir. 

 (HzN Notu.) 
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Örgütlülük ve örgütlenme çoğunluğun elinde meşru bir argü-

man olarak salt ajitatif düzeye indirgenip somut bir içeriğe bürün-

dürülmediği ölçüde anlamlar ağırlığını yitirmişler ve çoğunluk 

içinde de gerilimlere kaynaklık etmişlerdir. 

Böylece, örgütlenme ve birlik ilişkisi yavaş yavaş kopmuş, pek 

kısa sayılmayacak bir süre, günü kurtarma biçiminde parça başı 

çıkışlarla yaratılmaya çalışılan heyecanlar üzerinden heba edil-

miştir. Her iki temel konuda, üzerinde çalışılmış, tartışılmış bir 

plandan yoksun yürüyüş hattı ısrarla sürdürülmek istenmiştir. Tu-

tarlı bir plandan ve perspektiften yoksunluk tali bir sorun olarak 

gösterilmiş, maddi imkansızlıklar sorunun esası olarak öne çıkarı-

larak temel görevlerin çarpılmasına neden olunmuştur.  

Öne konulan hedeflerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan 

zaaf, örgüt sorununda zaten karşı duran ve kafası karışık yoldaş-

ların yanlış tutumlarını güçlendirdiği gibi, onlarla giderek kopuş-

mayı ya da ilişkilerin en az düzeyde sürmesini beraberinde getir-

miştir. Bu, zaten var olan bunalımı derinleştirerek hareket safla-

rında sürekli bir kargaşayı beslemiştir.  

Anımsanacağı üzere, neredeyse iki yıl öncesinin kaotik orta-

mını yeniden yaşar bir konuma sürüklenmiş durumda olunduğu-

nu iddia edebilmek günümüzde pek tuhaf karşılanmayacaktır. 

Bir tek fark var ki, o da bizi dünden köklü bir şekildi ayırmakta-

dır. Artık bugün hareketimizi karakterize eden kolektif bir teorik 

zeminin yokluğundan kimse söz etmemektedir. Bu hâlâ üzerine 

bastığımız önemli kazanımımızdır. Ancak burada bir sorun olma-

dığı anlamına gelmemelidir. Çünkü iki yıldan bu yana, ortaya ko-

nan programatik çerçeveyi zenginleştirmek amacıyla bir tek taş 

konmamıştır. Söz konusu programatik çerçeve; hareketimizin te-

orik serüveninin bir özeti ve özgün kimliğinin çerçevesinin esnek 

bir şekilde ortaya konuluşu olarak sosyalizmin sorunlarına yanıt 

arama çabasının küçümsenmeyecek bir mecrasını temsil etmesi 
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ve bu bakımdan hem iç tartışmalara, hem de ulusal ve uluslara-

rası planda tartışmalara açık bir tarzda formüle edilmesiyle hare-

ketimize azımsanmayacak işlev ve sorumluluklar yüklemiştir.  

Ortaya konan performans ise koskoca bir hiçtir ne yazık ki. 

Öyleyse görünürde bir teorik mutabakattan söz edebilmek müm-

kün olmasına karşın, bir tartışma yürütmemenin, tartışmayı çok-

tan gündem dışı bırakmanın beraberinde getirdiği bir rahatlık olsa 

gerek. Çok açıktır ki, bu durum ciddi bir sağlıksızlığa işaret et-

mektedir. Zaten bu yüzden sosyalist hareket içerisindeki en öz-

gün niteliğimizi yitirdiğimizi kolaylıkla öne sürebiliriz. Yaratıcı faa-

liyetin bu denli dışına düşmekle uzunca bir süredir yaşadığımız 

izolasyon arasında doğrudan bir ilişki kurmak zorunludur.  

Tartışmalarda gündem belirleyecek bir performans ve etkili 

yayıncılık, bir hareketin dışa açılmasında vazgeçilmez ögelerin 

başında gelir. Bugüne değin böyle bir yaklaşımın varlığından söz 

etmek, yine ne yazıktır ki olanaksızdır. Tüm eleştirilere karşın bu 

böyle olmuştur. 

-2- 

Açıktır ki, en temel görevlerin çarpılmasının; bir sosyalist ha-

reketin en ayırdedici yanını oluşturan düşünce üretiminin en alt 

düzeye düşmesinin örgütlenme sorunuyla çok yakından bir ilişkisi 

vardır. Yine anımsanırsa, iki yıl önce “marksist-Leninist bir hare-

ket olarak son yıllarda içerisine girilen dağınıklık durumundan çı-

kış en acil sorunumuzu oluşturmaktadır. Hareketin profesyonel 

yapısı tasfiye olmuş, uzmanlık örgütleri gerçek bir faaliyet zemi-

nine oturmamakta, hedefleri bulanık bir faaliyet biçimi kimin ne 

yaptığını belirsiz hale getirirken birçok yerel yapı bir yığın halinde 

bulunmaktadır” denilerek bir durum saptaması yapılmıştır.  
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İki yıl sonra tariflenen bu durumu aştığımızdan sözedebilmek 

olanaklı değildir. Yani örgütlenme sorununda bir arpa boyu yol 

almadığımız açıktır. 

İki yıl önce örgütlenme sorunu tartışılırken, içinde bulunulan 

koşullar dikkate alınarak dal budak salmış kapsamlı bir örgütlen-

me hedeflemenin sakıncaları v imkansızlığı üzerinde durularak, 

işlevli bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Konum-

lanışları nedeniyle etkin olmayan, sistemli çalışma yürütmeye ye-

tenekli olmayan atıl kadrolara yaslanarak işlevsiz yapılar oluş-

turmak yerine, sınır çizgilerini netçe çizerek etkin kadrolarla işlevli 

yapılar oluşturulması geçmişin deneyiminin sunduğu bir imkan 

olarak değerlendirilecek, herşeyden önce hareketin yönetimi so-

runu yetki kargaşasına yol açmaksızın meşru bir tarzda çözüle-

cek ve etkin bir yayıncılıkla, maddi sorunun çözümüne bağlı kala-

rak örgütlenme derinleştirilecekti. Hareketin inşası, işlevli örgütlü 

yapılara yaslanarak tedricen gerçekleştirilecekti.  

Böyle bir çerçeve üzerinde mutabakat olmasına karşın tartışı-

lıp, geliştirilerek bir plana bağlanmamıştır. Bu yüzden de süreç 

içerisinde spekülatif bir konu haline gelmiştir. Geçmişin örgütlen-

me konusundaki olumsuz deneyimlerinden yola çıkan MK’nın 

‘örgütçülük oynamaya’ karşı geliştirdiği duyarlılık giderek her türlü 

örgütlülüğe kuşkuyla bakmayı, bu nedenle kolektifin meşru ze-

minlerine hesap verme sorumluluğundan kaçınmasını beraberin-

de getirmiş, işlevsel müdahaleler yapılamadığından bu durumun 

sürmesine izin verilerek yaşanan kargaşalara  olanak hazırlan-

mıştır.  

Ortaya çıkan tablo, herkesin, her yapının hesap vermek zo-

runda olduğu ve hesap ve bilgi vermeyen bir MK’nın belirlediği 

örgütsel yaşam olmuştur. Üstelik MK da iç hayatında kolektif bir 

şekillenişi gerçekleştirememiş, söz konusu eşitsizlikleri kendi 

içinde de yeniden üretmiştir. 
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-3- 

Örgütlenme üzerine yapılan bunca vurguya ve bu sorunun ör-

güt içi demokrasi sorunuyla doğrudan ilişkisinin altının çizilmesi-

ne karşın, ciddi hiçbir adımın atılamamış olması düşündürücü, 

düşündürücü olduğu denli öğreticidir de... 

GMK Raporu’nda ifade edildiği gibi, hareketin oluşumundan 

günümüze değin bütünüyle aşılamayan yapısal zaaf, yani de-

mokratik geleneklerin oluşturulamamış olması en temel sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu zaafın yaşamımızı günümüzde çok çarpıcı bir şekilde belir-

lemiş olması örgütün bütününü kesen bir zaafa işaret etmekte ve 

yapısal olarak ne denli geriye savrulduğumuzu göstermektedir. 

Ortaya çıkan tablodan herşeyden önce kolektif olarak sorumlu 

olunduğunu vurgulamak gerekiyor.  

Yapılan işin doğası gereği, üstlendiği misyon itibariyle MK’nın 

sorumluluğu herşeyin önünde olsa da, içine düşülen durumu 

MK’nın ya da MK’nın içindeki bir bölüm yoldaşın “kötü niyeti”nin 

eseri olarak yorumlamak, sorumluluklarımızdan kaçmak anlamı-

na gelecektir.  

Şu çok açık ki, yapılan tüm eleştirilere, uyarılara karşın de-

mokratik merkeziyetçiliğin işletilmemiş olması, örgütsel plana sıç-

ratılan bir mücadele-etkileme sürecinin yaşanması yerine, özel 

platformlar yaratarak, küçük bir azınlık içinde konsensus arama, 

meşru platformların işletilmesinden duyulan korku ya da güven-

sizlik, ilişkilerin giderek tahrip olmasına ve örgütün amorf bir top-

luluk haline dönüşmesine yol açmıştır. 

Olan bitenin bilgisine sahip olmayan, olmaya da pek istek gös-

termeyen, işlerin kendiliğinden düzeleceği beklentisini taşıyan 

yapı ve kadrolar da bu olumsuzluğun pasif destekçisi olmuşlardır. 
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Bu noktada sözü edilen anti-demokratik anlayışın, “eski tarz”ın 

çeşitli düzeylerini birarada görmek olanaklıdır. Ve bu anlayış bir 

biçimde her düzeyde üretildiğinden böyle bir konuma düşülmüş-

tür. Böyle bir nesnellik doğal ki, kendine uygun tipolojiyi de yeni-

den üretmiştir. Üstelik bu durum, “sosyalizme öncülük etme iddi-

asında olan bir örgüt, yaşanan pratiklerin ortaya çıkardığı sonuç-

ları gördükten sonra, demokrasi sorunu üzerinde on kat daha 

dikkatle durmak zorundadır. Demokrasi konusunda amaçla ara-

cın uygunluğu tam bir zorunluluktur” diyerek sağlam bir teorik 

zemin kurmaya çalışan yapıda ortaya çıkmışsa daha da düşün-

dürücüdür. (**) 

-4- 

K’nın oluşturulması süreci ve oluşan MK, yaşanan problemlere 

fazlasıyla kaynaklık etmiştir. Arada kalan on yılın deneyiminden 

neredeyse habersiz, teorik gelişmenin geçirdiği evreleri izleye-

memiş -çoğu cezaevlerinden yeni çıkmış- kadrolardan oluşmuş 

bir MK’nın önüne,  ulusal ve uluslararası planda tarihsel bir dö-

nemin çöküntüsünün getirdiği problemlerle boğuşmak görevi ko-

nulmuştur. Eski ve yeni sürece ilişkin deneyimi içerecek, kopuk-

luğun problemlerini asgariye indirecek bir bileşim oluşturulama-

mış olması, daha o günden problemli bulunmasına ve öneri ya-

pılmasına karşın pek önemsenmemiştir.  

Önceki MK’dan bir yoldaşın görev kabul etmemesi anlaşılır 

olmadığı gibi, bu konuda ciddi bir örgütsel baskının oluşturulma-

mış olması da anlaşılır değildir. Ya da anlaşılmaması için bir ne-

den yoktur.  

Çünkü süreci kurgulayanların tutumları yaşanan bunalımdan 

ancak geçmişten taşınan misyona dayanarak çıkılabileceğine 

ilişkin yanılsamaya yol açmıştır. Yaşanan sürecin kesintiler ve 

darbelerle karakterize olması teorik-örgütsel deneyimin ve biriki-

min içerilmesindeki eşitsizlik ve belki de daha doğrusu bu olgu-
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nun hafife alınması, yaşanan düş kırıklıkları böyle bir yanılsamayı 

benimsetmiştir. Buna kısa sürede politik planda sıçrama yapma 

imkanlarına duyulan güven de katkıda bulunmuştur. Bir başka 

nesnellikte anlamlı olabilecek bu tutum, söz konusu koşullarda 

daha baştan birçok problemin yaşanmasını beraberinde getirmiş-

tir. Sonuçta on yıl boyunca yaşanan deneyim ve kazanımların 

ürünleri işlevsiz bir düzlemde kalmış, yaşam bir başka düzlemde 

akmıştır. Kolektif hayat tam bir şizofrenik bölünmeye uğramıştır. 

Bunalımdan çıkış misyonunu üstlenen MK’nın, sorunların ağır-

lığı karşısında güçsüzlüğünü kavramasıyla, bir önceki dönemi 

hedef alarak “enkaz” devraldık tutumunu geliştirmesi yapabile-

ceklerinin sınırını göstermiştir. Oysa misyon sahiplerinin doğru-

dan sorumlu oldukları “enkaz”a ilişkin tartışmalar henüz tüm can-

lılıklarını korumakta ve geçmişten taşınan misyona dayanarak ve 

salt buna yaslanarak sorunların üstesinden gelmekte inat yerine, 

örgütün imkanlarına, güçlerine yaslanarak bir çıkış aramaktı. An-

cak bu noktaya gelmek çok zaman aldı. Günümüzde bu noktaya 

gelinmiş olması, uğradığımız kayıpları ve tahribatı unutturmama-

lıdır. 

Kurgu böyle olunca ve bu tasvip görünce, örgütsel yaşam ye-

rine ‘70’li yılların hareket geleneğine uygun bir “ahbap-çavuş”lar 

topluluğu haline dönüşmek pek uzun zaman almadı. Örgüt “doğal 

önderleri” etrafında -buna MK’nın çoğunluğu da dahil- bir amorf 

yapıya dönüştü. Oysa iddia tam tersiydi. Bilinen, hep yapılan, ko-

lay olan yaşama egemen oldu. “Örgütçülük oynama”ya karşın 

panzehir bulunmuştu! 

Daha baştan bu duruma yöneltilen eleştirilere karşı dikilen ar-

güman ise karşı karşıya bulunulan durumun vehametini ortaya 

koymaktaydı: “Bu görevi bizden başka yüklenecek kimse yok!” 

Sorunu bu koyuş tarzı bile, tek başına hayatı yorumlayış, sosya-

lizm yorumu, demokratik merkeziyetçilik konularında ciddi farklı-
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lıklara işaret etmektedir. Etmemesi de mümkün gözükmemekte-

dir. 

Ancak, tartışmadığımız, tartışmayı bir kenara koyduğumuz için 

yaşanan bunalım ve gelinen noktanın yarattığı sorunlar tehlikeli 

bir biçimde özelleşmiş bir görünüme bürünmektedir. Bu, yaşanan 

süreçten çıkışı zorlaştırmaktadır. Oysa sorunların çözümüne iliş-

kin yaklaşımlarda farklılıklar olduğu telaffuz edildiğine göre, bu 

farklılıklar formüle edilmelidir. Böylesi doğal bir tutum alıştan ka-

çınmak, belirsizlik ortamını beslemeyi ve çürümeyi beraberinde 

getirmektedir. 

Sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı platformlarda şekil-

lenen görüşlerin -GMK Raporu- altına imza atıp, sonra bunları 

tartışmanın, çözüm değil, çözümsüzlük üreteceği açıktır. Öyleyse 

bu tutumu terk etmek ve durduğumuz noktayı tartışmaya açmak, 

eğilimleri belirginleştirip, bu zemin üzerinde mutabakatlar yarata-

rak yürümek için çaba sarf etmek zorunludur. ‚özüm ancak böyle 

açık bir zeminde üretilebilir ve yanılsamalara son verilebilir. 

Belirlenmiş gündem maddelerine ilişkin bir tartışma yürütmek 

hedef olarak saptanmasına karşın, bugüne değin tek bir dokü-

manın tartışmaya sunulmaması vahimdir. Hayatımızı felç eden 

bir bunalım yaşanmasına rağmen, söz konusu “sessizlik” nasıl bir 

vurdumduymazlık içinde olduğumuzun göstergesidir. Bu durum 

örgütsel sorunlar karşısındaki ilgisizliğin her düzeyde sürdüğünün 

en yeni örneğini sunmaktadır. Böylesi bir tutum alışın sürdüğü 

koşullarda örgütlü bir hayatın kurulması olanaksızdır. 

-5- 

Örgütsel yaşamı karakterize eden şizofrenik bölünme aşılma-

dan bir adım dahi atabilmek olanaksızdır. Bu bölünme, geliştiril-

miş olan teorik-programatik platformla uyumlu bir hayatın kurul-

masıyla aşılabilir. Teorinin geliştirilmesi, politik yaşama tercüme 
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edilmesi; teori-pratik ilişkisinin karşılıklı etkileşiminin yaratıcı bir 

tarzda kavranmasıyla önümüzdeki karmaşık ve zorlu süreçten bir 

çıkış yolu bulabiliriz. Yoksa salt deneyime ve kişisel yeteneklere 

bağlı çıkışlar bizi yeniden çıkmaza sokacaktır. 

Öyleyse ortak sorumluluğun güçlendirilmesi, yani her kadro-

nun özne olarak katıldığı politik yaşam, demokratik denetim me-

kanizmalarının yaratılması ve işletilmesi, öz-disiplinin geliştirilme-

si, gecikmiş ama daha fazla geciktirilemeyecek bir görev olarak 

ele alınmalıdır. 

Böyle bir yaşam ancak sınırları netçe çizilmiş çerçevede şekil-

lenen işlevli, örgütlü yapılar aracılığıyla kurulacaktır. Amorf yapı-

larla değil! Yeni bir sosyalist militan kimliğini oluşturma mücade-

lesini önümüze koymaktır, bu aynı zamanda. Üşe, söz konusu 

çerçevenin inşasına kendini hazır hisseden kadrolarla hemen 

başlanmalıdır. Sosyalist-demokratik bir toplum biçiminin kurulu-

şuna hazırlananların o topluma ait düşüncelerini, değer yargıları-

nı oluşturmaya ve en azından ona yaklaşan bir pratiği hemen 

şimdi şekillendirmeye girişmeleri zorunludur. 

Geçmişin olumsuzluklarına büroktratik-sekter yapılarına, dog-

matizmine inandırıcı yanıt ancak böyle bir zeminin üretilmesiyle 

verilecektir. 

-6- 

Örgütün birikimini, deneyimini azami ölçülerde içerecek bir 

MK’nın ve yayın kurulunun oluşturulması; proletarya ve kamu ça-

lışanları alanındaki olumlu gelişmeleri yönlendirip, kazanımları 

pekiştirecek iki grubun ve mali sorunun çözümünü gerçekleştire-

cek bir grubun kurulması temelinde yerel örgütlerin inşasının ger-

çekleştirilmesi çalışma programının omurgasını teşkil etmelidir. 

Bu yapılar profesyonel örgütün iskeleti olacaktır. Profesyonel ör-

gütün genişlemesi ise bu adımların atılmasına ve içine girmiş bu-
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lunduğumuz ortak sürecin (lerin) gelişimine bağlı olarak şekillen-

melidir. 

-7- 

Gündem olarak, birlik sürecinin somut bir plana bağlanması 

sorunu, hayat tarafından bir plana bağlanarak esas olarak çö-

zülmüş bulunuyor. A ilinin kongre deklarasyonunda sunulan plan-

la ve temel perspektifimizle uyum içerisinde, ama başlangıç ol-

manın eksikleriyle gerçekleşmiş girişimin, henüz bir adım niteli-

ğinde olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenle, süreci sağlıklı bir şekilde derinleştirmek temel gö-

revimizdir. Yaşanan olumsuzluklara ve iç çatışmalara rağmen bu 

adımın atılması siyasal bir olgunluk işaretidir. Bu siyasal olgunluk 

ve sağduyu, hem problemlerimizi, hem de içine girmiş olduğumuz 

ortak süreçte çıkacak gerilimleri aşmada ciddi bir imkandır. 

Ancak unutulmamalı ki, paralel süreçler olarak tasarladığımız; 

örgütlenme ve birlik doğrultusunda atılacak adımlar, tasarladığı-

mız gibi atılamamıştır. Üçinde bulunduğumuz süreçte bir ayağı-

mızın aksadığı gözden ırak tutulmamalıdır. Örgütsel birliğin sağ-

lanması ve örgütlenmenin pekiştirilmesindeki zaaf acilen aşılmalı 

ve birlik sürecine örgütümüzün güç ve imkanları rasyonel şekildi 

yansıtılmalıdır. Bunu başaramadığımız takdirde demiyorum, di-

yemiyorum, başarmalıyız! 

Siyasal olgunluğumuz ve sağduyumuzla başarabileceğimize 

inanıyorum! 

 

NOTLAR 

 

(*) Söz konusu olumsuzluğu biraz geç de olsa farkeden A ili, 

1993 Haziran’ında bir tartışma platformu sunarak, meşru plat-

formlar aracılığıyla çözüm arayışını başlatmış, “eski tarz”ın aşıl-
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masına yönelik önemli bir adım atarak, sürecin hızlanmasına 

olanak sağlamıştır. 

 

(**) Söylenenlere, bugün yapının dışına düşmüş ya da kendilerini 

sınırlamış bir bölüm yoldaş istihzayla bakabilir. Kendilerinin ne 

denli haklı çıktıklarını kanıtlamaya girişebilirler. Ama unutulma-

malı ki, birey olarak olumsuzlukları görmek ve tepki duyarak ör-

gütlü yaşamın dışına çıkmak tarihsel sorumluluklardan kaçmaktır. 

Doğal ki bu tespitler uzunca bir süredir dile getirilmektedir.  

Ancak tartışmamıza istihzayla bakanlar sorunların kolektif ola-

rak aşılması için soluklu bir çabayı göze alamadıklarını unutma-

malıdırlar. Bu nedenle örgütlü bir çizgide direnç oluşturmama ve 

kolektif çözümler aramada inatçı bir tutum gösterememiş olmanın 

sorumluluğunu taşıdıklarını söylemek de bizim görevimiz olmaya 

devam edecektir. 
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Ali DEMİR.   

 

KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR  

1.Kitap. Sh. 234.  

  

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş 

Örgütü dediniz, ama sonra bundan ne-

den vazgeçtiniz? 

 

Ben bundan vazgeçtiğimizi hatırlamıyorum. Böyle bir şey yok ya-

ni. En son yurdışındayken de daha sonra içeri girdiğimde tartışır-

ken biz bu adı kullanmaya devam ettik.  

 

Celal POLAT: Benim hatırladığım, muhtemelen 91’de emin 

değilim, yapılan konferanslardan bir tanesinde bu iki K harfi 

isimden çıktı. 

 

Benim bilgim yok bu konuda. Benim, içinde olduğum bir şey de-

ğil. Bilmiyorum.  

 

O zaman ayrılmış mıydın? 

Suriye’deki, “Konferans” değildi, genişletilmiş bir toplantıydı. Ülke 

içinde kendini yeni üyelerle büyüten, sayı olarak kendini çoğaltan 

ve belli bir biçimde bakış açısı oluşturanlarile ülke dışındaki Mer-

kez üyeleri toplantısıydı o. Yani buna konferans denmez, konfe-

rans biraz daha katılımlı olur. Konferans değildi o, genişletilmiş, 

yani içerdeki ve dışardaki önderlerin tartıştığı ve bu tartışmaların 

belgelendiği bir toplantıydı.  
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TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN 

KURTULUŞ  ÖRGÜTÜ 

(TKKKÖ) 

1995 – Şubat  

 

2. OLAĞAN KONGRE 
BELGELERİ 
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YAYINA HAZIRLAYANIN NOTU   

 

Kurtuluşun yıllar sonra gerçekleştirdiği II. Kongre’nin üzerin-

den neredeyse bir yılı aşkın bir zaman geçti. 

12 Eylül 80 sonrası, Askeri diktatörlük koşullarında çok ciddi 

kayıplar vermesine rağmen; örgütsel işleyişini sürdüren Kurtuluş, 

80’li yılların ortalarından başlayarak gittikçe derinleşen bir buna-

lımın içine girdi. 

Öyle ki; 90’lı yıllara gelindiğinde, örgütümüzün görüşlerinin 

olup olmadığı bile tartışma konusu yapılabiliyordu. Örgütün içine 

düştüğü bu krizden kurtulabilmesi ve sorunlarını çözmede, de-

mokratik platformların yaratılıp yaratılamayacağı kimi örgüt üyele-

rinin zihinlerinde soru işaretiydi. 

Biliniyor ki, 91 yılının sonlarında gerçekleştirilen 5. Konferans-

la bu kaosa son verilmiş, ileriye doğru hamle yapabilmenin ola-

nakları yaratılmıştı. Ne var ki; gerek 5. Konferans kararlarının ya-

şama geçirilmesinde, gerekse örgütün oluşumundan bu yana ça-

lışma tarzını doğrudan ilgilendiren kimi sorunlarla ve teorik evri-

mine uygun sosyalist demokratik ilişkileri-işleyişi kurmada, ciddi 

sorunlarla karşılaşıldı. 

İşte 2. Kongre, gerek Kongreye gidiş süreci ve tartışmalarıyla, 

gerekse kongrenin aldığı kararlarla Kurtuluş için yeni bir sürecin 

başlangıcı sayılabilir. Sosyalist kamuoyunda son derece sınırlı 

insanın bilgisine sahip olduğu; Kongreye gidiş süreci ve 2. Kong-

re kararlarının kavranması, aynı zamanda," Sosyalist Hareketin 

Yeniden Yapılanması" olarak tanımlanabilecek bir sürece, Kurtu-

luşlun ne tür sıkıntı ve tartışmalardan geçerek geldiğinin bilinmesi 

açısından anlamlı olacaktır. Dolayısıyla bu yeniden yapılanma 

sürecinde Kurtuluş’un durduğu ve hedeflediği yerin daha iyi anla-

şılabilmesi açısından yararlı da olacaktır. 
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2. Kongre kararları gereği, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru top-

lanan KÖ 1. olağan üstü kongresi karar ve belgelerine de bu kü-

çük broşür içinde yer verdik. 2. kongrenin devamı niteliğindeki bu 

kararlarda, sürecin bütünlüklü kavranabilmesi açısından da yarar-

lı olacağı düşüncesindeyiz. 

 

Şubat 1995  
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TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN 

KURTULUŞ  ÖRGÜTÜ 

(TKKKÖ) 

2. OLAĞAN KONGRE 

1995 – Şubat 

Genişletilmiş Merkez Komitesi Kararları gereği, II. Olağan 

Kongremiz; Kongre delegeleri ve çağrılılarla toplanmış, MK'nın 

kongreye sunduğu raporla çalışmalarına başlamıştır. 

 

MERKEZ KOMİTE RAPORU 

 

I - GİRİŞ 

Yaklaşık iki yıldır görevde bulunan komitemiz kongre vesilesiy-

le örgüte, okuduğunuz raporu sunmaktadır. 

Uzun bir zamandır uğraştığımız sorunlara ve bu sorunların çö-

züm önerilerine de katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınan bu 

raporun içinde bulunduğumuz koşullarda özel bir önemi vardır. 

Görevde bulunduğu süre içerisinde bırakalım sağlıklı bir rapor 

alışverişini inşa etmeyi, raporları vasıtasıyla, yaşanan sorunlar-

dan ve gelişmelerden örgütümüzü haberdar dahi edemeyen ko-

mitemiz açısından bu raporun önemi ortadadır.  

Rapor alışverişinin neredeyse ortadan kalktığı süreç içerisin-

de, üyelerimizin, örgütümüzün içerisinde bulunduğu durumu kav-

ramalarının ne ölçüde zor olduğu düşünülürse, kongreye sunulan 

bu raporun da oldukça etraflı ve aydınlatıcı olması gerektiği orta-
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ya çıkar. Ancak böylelikle kongremiz, canlı tartışmaların yaşandı-

ğı ve sağlıklı sonuçların üretilebildiği bir platform haline gelebilir.  

Kapsamlı sorunlarımızın gerçekten de örgütümüzün bir bütün 

olarak içinde bulunduğumuz durumun farkına varmasıyla ve çö-

züm önerilerine aktif bir şekilde katılmasıyla aşılabilecek nitelik-

tedirler. Sağlıklı bir örgütsel hayat kuramamanın sonuçları olarak 

değerlendirilebilecek sorunlarımıza karşı duyarsız tutumlar, hem 

geleceği kazanabilmemizin önünde engel teşkil etmekte, hem de 

sosyalist demokratik örgütsel bir hayatın inşasını sekteye uğrat-

maktadırlar. Kuşkusuz böyle bir tablonun ortaya çıkmasının asli 

sorumluları, başta MK olmak üzere tüm yönetici organlarımız-

dır. Kongremiz bu geleneğin tersyüz edilmeye başlandığı bir 

platform olduğu takdirde olumlu bir işlev görecektir. İşte tüm bu 

nedenlerle, örgütümüzün bu kongresi özel bir önem taşımaktadır. 

Eğer sağduyuyla davranabilir, hatalarımızdan gerekli dersleri 

çıkarma becerisini gösterebilir ve geleceğimizi yönlendirebilecek 

politik ve örgütsel kararlar alabilirsek, kongremizin bizi ilerletebi-

lecek bir anlamı olacaktır, tersi durumda, yaşadığımız sorunların 

katlanarak arttığı birbirimizi anlama çabalarımızın ortadan kalktığı 

bir kaosa sürükleniriz ki, bu durumun ne örgütümüz ne de sosya-

list hareketin geleceği açısından olumlu sonuçlar üretmeyeceği 

ortadadır.  

İşte bütün bu söylenenlerin ışığında kaleme alınmaya çalışılan 

raporumuz, mümkün olduğu kadar gerçeğin aslına uygun bir fo-

toğrafını vermeye çalışacak ve böylelikle de sağlıklı bir yola gir-

memizde bir basamak taşı olma iddiasında olacaktır. Kuşkusuz 

raporumuz, bizim tarafımızdan kaleme alınıyor olmaktan dolayı 

kimi eksiklikler ve hatalar taşıyabilir. Sağduyulu bir ortamda tar-

tışmalarımızı yürütebilme becerisini gösterebilirsek, hem bu hata-

ların telafisi mümkündür hem de eksikliklerimizi el birliğiyle gide-

rebiliriz. 
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II- KONGREYE GİDİŞ SÜRECİ 

Komitemizin göreve geldiği koşulları hatırladığımızda "Kongre 

olgusunun" taşıdığı önem daha da artar. Örgütümüzün geçmiş 

MK'sı yönetici organlarımıza ve üyelerimize danışarak konferans 

kararı verdiğinde önemli sayıda yoldaşımız bir kongrenin yapıl-

ması gerektiği düşüncesini taşımaktaydı. Ancak gerek A ve C il 

Komiteleri, gerek MK'ya bağlı uzmanlık organları, gerekse üyele-

rimizin çoğunluğu örgütümüzün bir Kongre yapabilecek koşullara 

sahip olmadığı kanısındaydılar. Örgütümüzün çoğunluğunun eği-

limine dayanarak gerçekleştirilen Konferans sürecinin öncesinde, 

anında ve sonrasında ortaya çıkan problemler bir kısım yoldaşla-

rımızın sınırlarımızın dışına düşmesine neden oldu. Bu yoldaş-

lardan bir kısmı ise konferans sonrasında bir Kongre toplanabil-

mesi için bir girişimde bulundular.  

Ancak bu girişimler olağanüstü bir Kongre toplanabilmesi için 

tüzüğümüzdeki gerekli şartları gerçekleştiremedikleri için sonuç-

suz kaldı. MK o günkü koşullarda şartları yerine getirildiği takdir-

de, olağanüstü bir Kongrenin gerçekleştirilmesini tüzüğün bir zo-

runluluğu olarak görmekte, ancak demokratik gibi görünen bu ta-

lebin sağlıklı bir anlayışa yaslanmadığını düşünmekteydi.  

A ili dışında siyasal faaliyetin hemen hemen sürdürülmediği (A 

ilinde de yok denebilecek düzeydeydi ve merkezi yayının çıkma-

sıyla birlikte, belirli bir canlanma görülmüştü), A ve C illeri dışın-

da, yerel örgüt kongrelerini gerçekleştirebilecek bir ortamın olma-

dığı, hatta bu illerin yönetici organlara bile sahip olmadığı koşul-

larda yapılmasında ısrar edilen bir kongrenin hiçbir sorunu çöze-

meyeceği ortadaydı.  

Çözeceği varsayılan sorunları ise bir konferans da çözme be-

cerisi gösterebilirdi ve gerçekten de böyle oldu.  
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5.Konferansımız o dönemde gerçekten de ihtiyaç duyulan iki 

temel sorunun çözümünü mümkün kıldı. Bunlardan ilki, bizlerin 

ne türden fikirlere sahip olduğumuz konusunda var olan muğlak-

lığın giderilmesiydi. Konferans kararları bu konudaki kuşkuları or-

tadan kaldırdı. Çoğunluğun ne türden fikirlere taraftar olduğunu 

berraklaştırdı. Kuşkusuz her zaman olduğu gibi kimi yoldaşları-

mız da demokrasinin gereği olması gereken bu durumu kabulle-

nemediler ve zeminimizin dışına düştüler.  

5.Konferansımız ikinci olarak, uzun yıllardır var olan otorite 

krizini ortadan kaldırma becerisini gösterdi. Konferans sonrası 

üyelerin doğrudan oyuyla yapılan MK seçimleri uzun zamandır 

ihtiyaç duyulan bir yönetici organın teşkiliyle sonuçlandı. Böylelik-

le birkaç yıldır süregelen örgütün dışardan yönetilmesi durumu 

son buluyor, bunun yer yer oldukça haklı temellere dayalı olarak 

ortaya çıkardığı sorunlarla yüz yüze kalmamızı mümkün kılan 

zemin ortadan kalkıyordu. 

Örgütümüzün 5.Konferans süreci vasıtasıyla gerçekleştirdiği 

temel öneme sahip bu iki kazanıma yaslanarak, bu kazanımların 

sağladığı avantajları ne ölçüde değerlendirme becerisini göstere-

bildiği tartışmaya açıktır. Ancak, tespit etmek gerekir ki, bu açı-

dan esas olarak olumsuz bir değerlendirme yapmak yerinde ola-

caktır. 

Gerçekten de 5.Konferans sürecinin gerçekleştirdiği iki temel 

kazanım, o günkü koşullarda bir heyecan dalgası yaratmış; safla-

rımızda, yılların biriktirdiği sorunların artık aşılabileceği inancını 

doğurmuş; işlere dört elle sarılma coşkusunu hâkim kılmıştır. O 

günlerin olumlu havasının ağır ağır nasıl bugünkü noktaya geldi-

ğinin değerlendirilmesi bir bakıma bu raporun da konusunu oluş-

turmaktadır, 

5.Konferans ertesinde durumu değerlendiren MK, tüzüğümüz-

de belirlenen süre içerisinde olağan bir kongrenin yapılmasının 
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örgütsel bir görev olduğunu düşünüyor ve kongre, konferans gibi 

örgütsel platformların geleneğimizde sayısız örneklerine rastladı-

ğımız gibi, ertelenmemesi gerektiğini düşünüyordu.  

Ancak, bu konuda o gün geleceğe oldukça iyimser baktığımızı 

tespit etmek gerekmektedir. Yaşananlar bu iyimserliği karşılar ni-

telikte olmamıştır. Komitemiz kimi yoldaşların o günkü koşullarda 

bir kongre yapılması talebine karşı çıkarken, esas olarak kongre 

gibi bir platformun, canlı bir örgütsel hayatın içinde anlamlı olabi-

leceğini düşünmekteydi. İki yıllık bir sürecin de canlı bir örgütsel 

hayatın yaratılması için yeterli olacağı düşünülüyordu.  

Bu süre zarfında, toparlanma çabalarının hız kazanacağı; ör-

gütümüzün sosyalist hareket içinde oldukça önemli bir yer edine-

ceği; taraftarlarımızın önemli bir niceliğinin var olduğu hemen 

hemen tüm illerde örgütlenmenin gerçekleştirileceği; profesyonel 

devrimciler örgütünün inşası görevinin asgari ölçülerde başarıla-

cağının düşünüldüğü dikkate alınırsa, böyle bir ortam gerçekten 

de adına layık bir kongrenin gerçekleştirileceği zemini oluşturur-

du.  

Ancak yaşanan hayat ne yazık ki, böyle bir tabloyla yüz yüze 

gelmediğimizi ortaya koymaktadır. Bu açıdan da kongremiz, 

MK’nın göreve geldiği günlerde varsaydığı bir zemin üzerinde 

gerçekleşmemektedir. 

5.Konferans sürecinin ertesinde, üyelerimiz ve taraftarlarımız 

yukarıda varsayılan bir duruma doğru süratle yürünebileceği 

umudunu taşıyorlardı. Ancak, varsayılan yolun kolaylıkla yürü-

nemediği ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, umudun da 

ağır ağır yitirildiğine tanık olduk. İşte bu koşullarda, örgütümüzün 

içinde bulunduğu durumdan çıkması için düşünceler şekillenme-

ye başladı.  
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Sorunlarımızın bir kongrede çözümlenmesi gerektiği noktasına 

ulaşmak sanıldığı kadar kolay olmadı. Çünkü başlangıçta, MK, 

diğer yönetici komitelerimiz ve 5.Konferans kararlarını destekle-

yen üyelerimizin tümü, varsayılan görevlerin başarılacağına ve 

gerçekten de adına layık bir kongrenin gerçekleştirileceğine ina-

nıyorlardı. Bu inanç yitirilmeye başlandığında da ortaya sürülen 

düşünceler geniş bir çeşitlilik arz etti.  

Kuşkusuz örgütün bütününün hâkim olan anlayış dolayısıyla 

sorunlara ortak edilememesinden dolayı, içinde bulunduğumuz 

durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ileri sürülmesi 

sorunlara vakıf az sayıda yoldaş tarafından yapıldı. Tabii ki bu 

durumun kendisi başlı başına bir olumsuzluktur. Sorunlara vakıf 

az sayıda yoldaş tarafından tartışılan içinde bulunduğumuz du-

rum ve bu durumdan nasıl çıkılacağına ilişkin düşüncelerin ol-

dukça çeşitli olduğunu söylemiştik. 

5.Konferans kararlarının gerekliliklerini yerine getirebilecek bir 

nesnelliğe başlangıçtan beri sahip olmadığımız, bu yüzden 

5.Konferans kararlarının gözden geçirilmesi gerektiği; 

5.Konferansın ertesinde MK’nın süreci olumsuz yönetmesinden 

dolayı, gelinen noktada profesyonel devrimciler örgütünün inşa-

sının mümkün olmadığı, kongre, konferans gibi platformların bi-

zim derdimizi çözemeyeceği, bunun için de profesyonel devrimci-

ler örgütünün inşasından önce hareket örgütlenmesine yönelin-

mesi gerektiği; sorunlarımızın çözümü için az sayıda yoldaşla bir 

platform toplayarak bu platformdan çıkacak ortak ruh halini bir 

başlangıç olarak almak gerektiği; yaşanan sürecin, konferans 

tezlerinin gerçeğe uygun olmadığını teyit ettiği; içinde bulundu-

ğumuz durumdan çıkış için en kısa zamanda bir kongrenin top-

lanmasının gerekli olduğu, bu düşüncelerden bazıları olarak zik-

redilebilir. 
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Örgütümüzü kongreye taşıyan süreci değerlendirdiğimizde, 

sorunlara vakıf az sayıda yoldaşımızın arasında cereyan eden 

tartışmalarda birçok yoldaşın görüşlerinde sürekli değişiklikler 

olmuştur. Bu durum hem bir bütün olarak sürecin planlı bir şekil-

de yaşanamadığının göstergesidir, hem de sorunlarımız karşı-

sında yoldaşlarımızın istikrarlı fikirleri ile süreci motive etme be-

cerisini gösteremediklerini ortaya koymaktadır.  

Ancak bu durumun anlaşılamayacak bir yanı da yoktur. Var-

sayılan doğrultuda yürünemediğinin belirtileri ortaya çıktıkça, gö-

rüşler geliştirilmeye çalışılmış, ama sağlıklı bir kanala girileceği 

umudu da uzun zaman tüketilmemiştir. Bu durum düşünce deği-

şikliklerine neden olmuş ve çok daha önce gerçekleştirebileceği-

miz girişimlerin ileriye taşınmasına kaynaklık etmiştir. Örgütsel 

sorunlarımızın çözümü için nasıl bir yol alınması gerektiği üzerine 

düşünceler esas olarak geçen yılın ortalarına doğru şekil kazan-

maya başladı. Gerek MK, gerek A ili YK’sı, gerekse B ilinden so-

rumlu yoldaş tarafından sorun tartışılmaktaydı. Ancak ortada net-

leşmiş fikirlerin olduğundan bahsetmek mümkün değildir. 

Bu dönemde MK içerisinde sorunlarımızdan çıkış için bir "top-

lantının gerekliliği tartışılmaktaydı. Ancak MK üyeleri gerek "top-

lantının mahiyeti, gerek bileşimi, gerekse tanımı konusunda he-

nüz ortak fikirlere sahip değillerdi. Sadece bir "toplantının elzem 

olduğu fikri ortaktı. 

A ili YK’sı ise aynı dönemde (Haziran 93) yerel örgüt üyelerine 

bir yazıyla tartışma platformu sunmuştu.  

"Yoldaşlar" ibaresiyle başlayan ve mevcut örgütsel ve politik 

durumumuzun kısa bir değerlendirmesini yapan yazı ardından 

maddeler halinde "bir tartışma platformu sunmayı yararlı gördü-

ğünü" belirtiyordu. A ili YK’sının yazısı kısaca şu tespitleri yapı-

yordu: 
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"Örgütümüzün içinde bulunduğu dağınıklık, buna bağlı olarak 

en temel teorik görüşlerinin tartışılır olduğu durumdan çıkmak 

amacıyla örgüt iradesini şekillendirmesinin üzerinden iki yıla ya-

kın bir zaman geçmiş bulunuyor. Hiç de kısa sayılamayacak bu 

süre içerisinde alınan yol azımsanamaz. Ancak gelinen noktanın, 

önümüze koyduğumuz görevler açısından yeterli olup olmadığı 

da tartışmayı gerekli kılmaktadır. 

5.Konferans ve ardından yapılan seçimle örgütün programatik 

çerçevesinin netleştirilmesi ve bu çerçeveye uygun misyon üstle-

nen bir MK’nın seçilmesi, ardından da, belli başlı düzenlemelerin 

yapılması, bir önceki döneme kıyasla örgütsel yaşamda ilerleme-

yi beraberinde getirmiştir. 

Bu tedbirler, asgari düzeyde merkezi politik faaliyetin örgüt-

lenmesini, büyük kentlerle taşra arasındaki kopukluğun gideril-

mesini beraberinde getirmiş, politik faaliyetin örgütlenmesi çaba-

larının hızına bağlı olarak bazı yörelerde hareketin gelişmesine 

yol açmıştır. 

Politik faaliyetin merkezi bir tarzda örgütlenmesi çabaları, ör-

gütün sosyalizm alanında ciddiye alınmasını ve rol üstlenme ye-

teneğinin artmasını da beraberinde getirmiştir. 

Seçim ya da blok partisi önerisiyle sosyalist hareketinin gün-

deminin oldukça gerisine düşen birlik fikrinin yeniden canlanma-

sında önemli işlev görülmüştür. Örgütümüz bu çabasını salt fikri 

planda değil, 92 Newroz, 1 Mayıs, Yerel Seçim Platformu ve 93 1 

Mayısında pratik tutum alışlarıyla da sindirme gayreti içinde ol-

muş, bu alanda azımsanmayacak deneyim kazanmıştır. 

Sürecin başında şiddetle hissedilen maddi sorunun çözümü 

konusunda da sorunu radikal bir tarzda çözümleyememiş olmak-

la birlikte, önemli adımların atıldığı bir gerçektir." 
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Ardından, bu olumluluklarla yetinmenin sakıncalar üreteceği 

belirtiliyor ve bugün bu sakıncalarla yüzyüze olduğumuz vurgula-

narak, sorunlarımızı aşmada ortak çabaları geliştirmenin gerekli-

liğine değinilerek, tartışma platformu ortaya konuluyordu: 

" * Sürecin başında hedeflenen örgütlenmeye ilişkin adımları 

destekleyen bir örgütlülük ve kurumlaşmadan söz edilebilir mi? 

* Örgütün, muğlaklaştığı ifade edilen sınırları netleştirilmiş mi-

dir? 

* Örgüt olarak varsayılan çerçeve bugün nasıl bir gerçekliğe 

denk düşmektedir? 

* 5.Konferans kararlarında örgütlenme ve çalışma tarzı ve bir-

lik sorunu bölümünde belirlenen görevlerle, gelinen noktada ör-

gütün durumu örtüşmekte midir? Yoksa bir açı farkından söz et-

mek mi gerekir? 

* İki yıllık süreç içerisinde boğuşulan sorunlar karşısında, ör-

gütlü yapılara yaslanarak karşılıklı sorumluluk içerisinde çözüm 

arama konusunda bir sorun olduğundan söz etmek mümkün mü-

dür? Yüzyüze bulunulan sorunlar karşısında, örgüt ortak bir 

perspektife sahip midir? Bunu sınama mekanizmaları var mıdır? 

* Örgütlü ilişkilerde yaşanan muğlaklık sürdükçe bir yeniden 

şekillenme süreci planlanabilir ve demokratik mekanizmalar işleti-

lebilir mi? 

* Örgütün, sosyalist hareketin birliği konusunda önemli bir tak-

tik adım olarak planladığı “seçim ya da blok partisi” önerisi olumlu 

tepkiler almasına, sosyalist hareketin gündemine girmesine kar-

şın, bugün örgütün gündeminden dahi düşme noktasına gelme-

sinin nedenleri neler olabilir? 

* 5.Konferansın önümüze koymuş olduğu ulusal sorun konu-

sundaki tartışmayı, günümüze değin çözümleyememiş olmak, ül-



                KONFERANS VE KONGRELER            469 

 

 

kenin politik yaşamında merkezi konuma sahip bir konuda çok 

büyük bir boşluğa yol açmamakta mıdır? 

* Teorik politik faaliyetin örgütlenmesinde merkezi bir işleve 

sahip olması gereken yayının, faaliyetimizde giderek etkisi hisse-

dilmeyen bir konuma gelmesinin nedenleri nelerdir? 

* Yayının teorik ve siyasal faaliyetimizin ekseninde bulunması 

tespitinden ne anlıyoruz? Yayının bugünkü konumu böyle bir tes-

pite uygun konumlanışı yansıtmakta mıdır? "  

Aynı dönemde B ilinden sorumlu yoldaş da sorunlarımızın çö-

zümü için bir "plenum" toplanmasının gerekli olduğu düşüncesin-

deydi. 

Bu tartışma ortamında MK’nın tarihini saptadığı toplantının 

genişletilmiş MK toplantısı olması düşüncesi A ili YK tarafından 

önerildi. MK da paralel bir şekilde toplantının “Genişletilmiş MK 

Toplantısı” olmasında karar kılmıştı. 

Diğer yandan, “Genişletilmiş MK Toplantısı”na gidilirken, gerek 

MK, gerek A ili YK’sı, gerekse B ilinden sorumlu yoldaşın ortak 

bir fikre sahip oldukları düşünülebilir. Bu fikir, genişletilmiş MK 

toplantısından kongre toplanması doğrultusunda bir tavsiye kara-

rının çıkmasıydı. Gerçekleştirilen, genişletilmiş MK toplantısı ön-

görülere uygun olarak oybirliği ile kongre toplanmasında karar 

kıldı. 

 

III - SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Lenin, "Emperyalizm" adlı kitabının "Fransızca ve Almanca 

baskılara önsöz"ünü şöyle sonuçlandırıyor: 

"Emperyalizm, proletaryanın toplumsal devriminin önbelirtisi-

dir. Bu 1917’den beri dünya ölçüsünde doğrulanmıştır". 
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Bu satırlar 6 Temmuz 1920 tarihini taşıyor. Tarihsel olarak dü-

şünüldüğünde ne kadar uzak ve ne kadar yakın. Yakınlık da 

uzaklık kadar izafi. "Emperyalizm" başlıklı eserini yazarken, Lenin 

Çarlık baskısı nedeniyle Ezop dilini kullanmış olmaktan yakın-

maktadır. Bu dil nedeniyle kitap daha çok ekonomi anlatmakta, 

çıkarılması gereken siyasi sonuçları ayrıntılı bir tarzda anlatmak 

yerine belirgin noktalan öne çıkarmakla yetinmektedir. Bu bile tek 

başına emperyalist-kapitalist dünyayı bekleyen tehlikenin büyük-

lüğünü göstermeye yeterlidir.  

İşte bu evrede sorun olayların özünü ve gelişmeleri, kendi di-

yalektiği içinde, devrimci bir perspektifle ele alıp almamak soru-

nudur ve bu son tahlilde, Lenin'e göre, sınıf perspektifiyle doğru-

dan ilgilidir. Gerçekten kitabın sonunda, Kautsky ve benzerlerini 

eleştirirken, Lenin, Marksizmi devrimci özünden koparanların sı-

nıfsal konumlanışlarını kendi üslubuyla sergilemiştir. Çünkü yine 

Lenin'e göre:  

"Genel olarak devrimci proletarya hareketi, özel olarak da ko-

münist hareket, bütün dünyaya yaydan bu iki hareket, Kautskici-

lik'in teorik hatalarını tahlil edip ortaya koymadan edemez. Hele, 

hiçbir zaman Marksizmi önermeyen, ama tıpkı Kautsky ve takımı 

gibi emperyalizmin çelişkilerindeki derinliği ve meydana gelmesi-

ne neden olduğu devrimci bunalımın kaçınılmaz niteliğini örtmeye 

çalışan pasifizm ve ‘demokratizm’ akımlarının dünyanın her ya-

nında hâlâ çok yaygın olması bu durumu daha da geçerli kılmak-

tadır. 

Lenin'in hemen her satırında güçlü bir önsezi ve yine güçlü 

bir-devrimci iyimserlik görülmektedir. Üstelik bu devrimci tutum 

alış ve coşkuyu besleyen, emperyalizm üzerine yapılan tutarlı 

analizlerdir. Lenin, dünyayı paylaşanlar arasındaki çelişkilerin na-

sıl keskinleştiğini anlatırken, Kautsky aynı nesnellik üzerine "yeni 
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bir evre, bir ultra-emperyalizm evresi olanaklıdır" diyerek, artık 

kapitalist çerçevede "savaşların bittiği bir evre" hayali içindedir.  

Nitekim bugün rahatlıkla söylüyoruz ki, gelişmeler Kautsky'i 

değil Lenin'i doğrulamıştır. Tabii ki dünyanın paylaşımı ve bu pay-

laşım doğrultusunda verilen savaşlar, Lenin istediği için değil, 

dünya zenginliklerinin emperyalistler tarafından talanı sorunu ne-

deniyle çıkmıştır ve ardında da tekellerin kâr hırsı ve sömürgeci 

politikaları yatmaktadır.  

Buradan hareketle Lenin, yaşanan bunalımın doğurabileceği 

devrimci olanakları saptama çabasındayken, oportünizm yaydığı 

hayallerle proletaryayı pasifize etme çabası içindedir. İki ayrı tah-

lil, iki ayrı politikaya tekabül etmektedir; biri son tahlilde emperya-

list-kapitalist dünyanın takipçiliğini esas alan oportünizm, diğeri 

ise emperyalist-kapitalist dünyayı devirmeye azimli devrimci 

Marksizm. Sonuçta bu mücadelenin galibi Bolşevikler, dünyanın 

1/6’sında sosyalizmin zaferini ilan etmişlerdir. Üstelik yine II. Pay-

laşım Savaşı dünya coğrafyasında sosyalizm alanının daha da 

genişlemesi sonucunu doğurmuştur. Ve yine emperyalist dünya-

nın alanını daraltan bir başka etken de ulusal kurtuluş savaşları-

dır. 

Marksizm ve diyalektik; gelişimin, hiçbir zaman, düz bir çizgi 

olarak algılanmasını anlatmamıştır. Her ne kadar Marksizm soru-

nu böyle kavramasa da, Marksizm adına konuşanlar, tıpkı Ka-

utsky gibi geleceği, bir yığın kaçınılmazlıklar silsilesi art arda di-

zerek, "inşa etme" çabası içine girmişlerdir. Çok kısa bir süre ön-

cesine kadar, dünya analizleri "iki süper güç" varsayımı üzerine 

oturtuluyordu, oysa ortaya çıkan gerçekliğin tasarlananlarla uzak-

tan yakından bir benzerliği yoktur. Bu nedenle de gelişebilecek 

süreçleri öznelliğe düşmeden analiz etmeye çalışmak büyük 

önem taşımaktadır. 



472                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

20. yüzyıl başlarken savaşla gelen kara bulutlar, 1917 Ekim 

Devrimimle savrulmuş, yerlerini umuda terk etmişlerdir. Yine geli-

şen faşizm ve II. Paylaşım Savaşı, sosyalizm saflarında bir yığın 

umutsuzluğa neden olmuş ama, faşizme karşı kazanılan zafer in-

sanlığın önüne tekrar umudu yerleştirmiştir. Daha sonra yaşanan 

soğuk savaş aynı zamanda halkların sıcak mücadelelerinin ve 

kurtuluşlarının tanığı olmuştur ve artık 20. yüzyıl sona ererken 

dünya inanılmaz bir değişim yaşamaktadır. 

Adeta dünya dengeleri altüst olmuş, bugünden yarına, kalıcı 

belirlemeler yapabilme olanağı ortadan kalkmıştır. O kadar ki, er-

ken bir zaferin sarhoşluğu içinde emperyalizmin ideologları "tari-

hin sonu" nu getirmişlerdir. Yani gelişmenin, yani değişim ve di-

yalektiğin sonunu. Oysa onlar bunları yazar ve söylerken bile, 

yaşanan gerçekler onları yalanlamaktadır. Nasıl bugün nesnellik 

"tarihin sonu"nun gelmediğini anlatıyorsa, aynı şekilde sosyalist-

ler geçmişin doğrularını tekrarlamak yerine, günün gelişmelerine 

ve bu gelişmelere kaynaklık eden nedenlere eğilmek durumun-

dadırlar. Çıplak gözlerle görülebileceği gibi, gerçekliğin iddiaları 

yalanlaması yeterli olamamaktadır. Bunun yanında yoğun bir 

ideolojik savaş verilmedikçe, yitirilen hegemonyanın vülger bir 

yaklaşımla tekrar kazanılmasından söz edebilmek oldukça zor-

dur. Bu bir başka tarzda "emperyalizm"in "yeniden yazılması" an-

lamına da gelmektedir. 

Aslında "tarihin sonu", terminolojinin ötesinde pekiştirilmeye 

çalışılan hegomanyanın ideolojik arka planı olarak düşünülmeli-

dir. Emperyalistlere kapitalist dünyanın ideolojik hegomonya dü-

zeyinde ileri sürdüğü bir başka argüman da "Yeni Dünya Düze-

ni"dir. Tıpkı diğeri gibi bu da, muhteva da, oluşturulan hegemon-

yanın istikrarını korumaya yönelik bir saptamanın ürünüdür. En 

kısa ve özlü bir biçimde ifade etmek gerekirse, Yeni Dünya Dü-

zeni ABD'nin, gelişmeleri kendi isterleri doğrultusunda şekillen-
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dirme çabasıdır. Söylemeye gerek yok ki, aynı kavram bir başka 

yüzüyle, emperyalist dünyanın ilişki ve çelişkilerinin yeni tarzda 

ifadesidir. Bu tarzın oluşmasına neden olan belirgin öge sosya-

lizmde yaşanan belirgin çöküntüdür, yani sosyalizm tehlikesinin 

yakın bir tehlike olmaktan çıkmasıdır. Bu da doğaldır ki, varsayı-

lan tehdide göre, oluşan konumlanışların dönüşüme uğraması 

gereği anlamına gelmektedir. Bugün Amerika, Avrupa (Avru-

pa'nın kendi içinde), Japonya arasında, bu evrede oluşturulmaya 

çalışılan konsensüs ve denge arayışı dünyanın önemi yadsına-

maz bir bölümünün panoroması olarak düşünülmelidir. Ama ade-

ta konsensüs bir diğer yüzüyle farklı çıkar ve çelişkilerin keskin-

leşmesi anlamına gelmektedir. Bugün barış arayışları diğer yü-

züyle bir tarzda “savaş” pazarlarına ilişkin aranan uzlaşmalar, ya 

bir türlü oluşamamakta, ya da oldukça kısa ömürlü olmaktadırlar. 

Sadece gümrüklere, kotalara, faizlere ilişkin yapılan anlaşmaların 

ömürleri akla getirilirse somut durum çok daha anlaşılır olacaktır. 

Şüphe yok ki, emperyalist dünyanın ilişki ve çelişkileri kendini 

sadece ekonomik alanda göstermiyor, en çarpıcı biçimlerine si-

yasal girişimlerine ulaşıyordu. İki ayrı olay iki ayrı gelişimin so-

mutlanmasıdır. Körfez savaşı ve Somali operasyonu. Körfez sa-

vaşı arka bahçesini düzenlemiş Amerika'nın Ortadoğu bazında 

tüm dünyaya çekidüzen verme arayışı olduğu kadar, günün ve 

geleceğin tek Jandarması olduğunun tescili çabasıdır. Aynı za-

manda bu girişim Yeni Dünya Düzeni'nin oluşturulması yolunda 

bir adımdır da. Oysa gelişmeler hiç de beklentilere uygun olma-

mıştır. Sırplara yönelik yaptırımların etkisizliği bir yana, Somali'de 

yaşanan "bozgun" ortaya çıkacak muhtemel gelişmelerin haber-

cisidir. Gerçekten de ABD halen genelde sürecin yönlendiricisi 

görünümündedir, ama hemen gelinen her aşamada rolünün 

öneminden bir şeyler yitirmektedir. 
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Dünya planında bu evrede yapılacak bir değerlendirme, Yeni 

Dünya Düzeni'ni değil, düzensizliği, istikrarı değil, istikrarsızlığı, 

barışı değil irili ufaklı bir yığın savaşı anlatmaktadır. Yalnız böyle 

bir değerlendirme, Mao'dan oldukça az izler taşımakla birlikte, 

Çin Halk Cumhuriyetini de giderek etkisi artan bir faktör olarak 

ele almak durumundadır. Şüphesiz bu faktör, denge hesaplarını 

bir başka yönden zorlayan bir görünüm taşımaktadır. 

Çok kaba bir değerlendirmeyle dünya adeta ak ve kara gibi 

zenginler ve yoksullar dünyasıdır. Hiç bir söylem, hiç bir ciddi id-

dia bu görünümü değiştirme gücünde değildir. Sözde alternatif-

sizliği yaşayan emperyalizm, asalak ve çürüyen karakterini ya-

şamın her alanında göstermeye devam etmektedir. 

Geçmişin "belirgin" yüzü global planda bugün bir belirsizliğe 

yerini bırakmıştır. Dün; her şeye karşın, iki süper güce ve müca-

delesine ilişkin dengeyle bir "bilinebilirliğe" sahipti. Oysa bugün; 

geleceğe ilişkin öngörüler, baştan sona bir kestirilemezliğin ifade-

sidir, dünya adeta nirengisini yitirmiştir. Yukarıda ak ve karadan 

söz ettik, bugün BDT’de olan bitenler, gri tonların gözden kaçırıl-

masının, tahlilleri ne denli sakatlayacağını göstermesi bakımın-

dan yeterlidir. Gorbaçov’la içine girilen süreç genelde, oluşan 

yumuşamanın etkisiyle, bir yığın, belki de birbiriyle çelişen bek-

lentilere yol açtı. Ama herhalde en büyük sevinci, "Şeytanın İm-

paratorluğu"ndaki tepe taklak gidiş itibariyle emperyalist metro-

poller yaşıyorlardı. Bugün o büyük sevinç yerini şaşkınlık ve bir 

çaresizliğe bırakmıştır. Bütün elverişli koşullara karşın, BDTde bir 

çırpıda kapitalizme sıçrama olanağı bulunamamaktadır. Dünün 

iki süper gücünden biri olan BTD, taşıdığı potansiyeller nedeniy-

le, dünya planında yapılacak stratejik hesapların asli faktörü ol-

maya devam etmektedir. Bu nedenle de dünyanın bu parçasında 

olan bitenler, adeta genelin tasviri gibidirler. Bugün "emperyalizm 

proletaryanın toplumsal devriminin önbelirtisidir" diyebilmek ol-
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dukça güçtür. Yaşanan koşullar proletarya adına, hegemonya 

düzeyinde, bir gerilemeyi ve üst üste yenen maddi darbeler itiba-

riyle de bir bilinç bulanıklığını anlatmaktadır. Dünün komünist 

partilerinin hızla "sosyal demokratlaşması" da bunu anlatmakta-

dır. Dünün Kautsky’leri gelişen bir devrimci durumun korkusunu 

yaşıyorlarken, bugünün Kautksky'leri gerileyen devrimci dalganın 

sözcüleri gibidirler. Bu gerçeklik, dünya planında enternasyona-

lizmi esas alan proleterya sosyalistlerinin görevlerini de belirle-

mektedir. 

Asalaklığın ve çürümenin bugünkü boyutları, Lenin'in "Emper-

yalizm"i yazdığı koşullar düşünüldüğünde, inanılmaz derecededir. 

Çünkü yaşam çelişki, çelişki dinamizm, canlılık anlamına geliyor. 

Oysa geleceğe ilişkin umudu tüketilen kitleler söz konusu oldu-

ğunda, sistemin çıkışsızlığı tam boy bir çürümeye tekabül etmek-

tedir. 

Yeni Dünya Düzeni kavramını ortaya atan George Busch, tam 

da bu kavramla örtüşen bir operasyondan başarıyla çıkmasına, 

üstelik bu eylemi bir seçim yatırımı haline dönüştürmüş olmasına 

karşın, seçimleri Clinton'a kaptırmıştır. Bu sonuç bir yüzüyle 

Amerikan halkının Vietnam serüveninden çıkardığı derslerin ürü-

nüyken, özlenen hegomanyanın, öncelikle Amerikan halkından 

yeterli desteği alamadığının da göstergesidir. Fakat aynı olaya 

Ortadoğu bazındaki işbirlikçilerinin yaklaşımı çok daha "Kralın 

Soytarısı" tutumuna uygun olmuştur. Çok yakın bir fenomen olan, 

Ortadoğu'nun dengelerini sarsan, İran'daki dini devrim, Saddam 

adeta bir sopa gibi kullanılarak, frenlenmeye çalışılmıştır. Buna 

karşın, İran'ın etkileri, kısa sürede, tasarlanan sınırların oldukça 

ötesine taşmıştır. 

Saddam'ın Kuveyt'i işgali ise, adeta kucakta büyütülen cana-

varın zincirlenmesi gereğini emperyalist dünyanın karşısına bir 

görev olarak dikmiştir. Çünkü Emperyalizm "özgürlük eğilimi yeri-
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ne egemenlik eğilimi" anlamına gelmektedir. Bu görev, Sad-

dam'ın sadece dizleri üzerine çöktürüleceği bir savaşı değil, onun 

da ötesinde önlemleri ve senaryoları gerektirmiştir. Bu senaryolar 

karşısında kendine olmadık misyonlar biçen Turgut Özal, "bir ko-

yup üç alma" sevdasıyla, düşünüldüğü kadar olmasa da, TC’ye 

aktif bir rol oynatmıştır. Tam bu evrede Ortadoğu'da Filistin soru-

nu yanında, önemi bakımından onda hiç de aşağı olmayan Kürt 

sorunu da sahnenin önüne bir kez daha çıkı vermiştir. Üstelik pek 

sahneden inmeye niyeti olmadığını her adımda hissettirerek... 

Savaş sonrası Saddam, sarsılan otoritesini tekrar tesis etme 

çabası içine girdiğinde, Güney Kürdistan'a yönelik operasyonları 

emperyalist dünyaya senaryoyu tamamlatma olanağı doğurmuş-

tur. Sözde Kürtleri korumak üzere, TC sınırları içinde bir ‘Çekiç 

Güç’ oluşturulmuştur. Ortaya çıkan traji-komik olayı açıklayabil-

mek oldukça güçtür. TC sınırlan içindeki Kürtlerin mücadelesini 

ezebilmek için hiçbir fırsatı kaçırmazken, sınırları dışındaki Kürt-

leri "koruyabilmek" için ‘Çekiç Güç’ün oluşturulmasına izin ver-

miştir. Üç beş ayda bir siyasi gündeme giren ‘olağanüstü hal’in 

süresinin uzatılması hikâyeleri yanına, benzer bir şekilde "Çekiç 

Güç'ün görev süresinin uzatılması" da girmiştir. Tek başına bu iki 

olay düşünüldüğünde bile, Kürt Ulusal sorununun TC’nin günde-

minin ilk maddesi haline geldiği görülebilir. O kadar ki, adeta 

egemenler hemen hemen yüz yüze geldikleri tüm sorunların çö-

zümünü PKK’nın ezilmesine endekslemişlerdir. Doğaldır ki, ter-

sinden egemenlerin politikaları PKK’nin taktiklerine bağımlı hale 

getirilmiştir. 

Ortadoğu ve ülkenin koşulları yukarıda ifade edildiği gibi tasvir 

edildiğinde, belki de bir alışkanlıkla, akla öncelikle "askeri darbe 

olabilir mi?" sorusunu getiriyor. Gerçekten bugün, ‘dün darbe ge-

rekçesi olarak sayılan’ her türlü neden vardır. Ekonominin denge-

lerinden olumlu bir dille söz edebilme olanağı yoktur. Devletin ge-
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lirlerinin, giderlerini karşılayabildiğini, ihracatın ithalatı karşılaya-

bildiğini, artan iç ve dış borçların karşılıklarının olduğunu söyle-

yebilmek pek mümkün değildir. Her ne kadar Başbakan, Kürtlerin 

özgürlük mücadelesinin bahar aylarına kadar ezileceği vaatlerin-

de bulunuyorsa da, Genelkurmayın bütçesinin ulaştığı boyutlar, 

verilen savaşın hacmi hakkında oldukça çarpıcı bir kriter haline 

geliyor ve bu cesamete ulaşmış bir mücadelenin üç-beş ayda üs-

tesinden gelme iddialarının bir safsata olarak nitelenmesi de do-

ğal oluyor. 

Görüldüğü gibi geçmiş darbe gerekçeleri düşünüldüğünde bir 

çırpıda sayılan nedenler, bugüne kadar birkaç darbeyi gündeme 

getirmeliydi. Oysa, görünen o ki, ordu gerek dış gerekse iç kon-

jonktür itibariyle böyle bir göreve bugün talip değil. Zaten Kürt so-

rununun çözümü doğrudan doğruya orduya havale edilmiştir. Her 

ne kadar ordu, cuntaya yöneldiğinde “kardeş kanı dökülmesini 

engellemekten” söz ediyorsa da, bugün kendisi bol miktarda 

"kardeş kanı" akıtılmasına neden olmaktadır. Ayrıca yakınılan 

"terör"ün tohumlan Eylül döneminde atılmıştır. Bu anlamda da bir 

cuntadan söz etmek pek anlamlı olmayacaktır. Bu evrede, dar-

beyi anlamsızlaştıran bir başka olay ise, zaten parlamento ve hü-

kümetin MGK direktifleri doğrultusunda çalışıyor olmalarıdır. Bu 

nedenle de ordunun istekleri emir halindedir ve doğrudan değilse 

de, dolayımlı politikalara yön vermektedir. Zaten zımni "savaş sü-

rüyor" itirafları hemen her gün gazete manşetlerini süslüyor. Bu 

anlamda da, kısa erimde bir cuntadan söz etmek anlamlı olma-

yacaktır. Diyarbakır'dan dönen Milli Savunma Bakanı "cepheden 

dönüyorum" derken, Genelkurmay Başkanı "düşük yoğunluklu bir 

savaş"tan söz etmekte, Cumhurbaşkanı Demirel "bu kalkışma 

29. Kürt isyanı" tespitini yapmaktadır. Tüm bu ifadeler, zaten sü-

reci esas olarak ordunun sürüklediğinin göstergesidir. 
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Biliniyor ki, Eylül'den, bir seçimle Özal yönetimine geçiş, biraz 

görünürde olmuştur. Temelde amaç Eylül'ün devamıdır. Çünkü 

anayasasıyla olsun, Eylülcülerin dokunulmazlıklarıyla olsun, söz-

de Eylül muhaliflerinin uzlaşmalarıyla olsun, Eylül üstü örtülü bir 

tarzda sürmektedir. Zaten bu nedenlerle Özal dönemi yarı sivil 

olarak nitelenmektedir. Aynı perspektifle, yukarıda sözünü ettiği-

miz, Milli Savunma Bakanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın, Cum-

hurbaşkanı’nın söyledikleri, kuşkuya yer bırakmadan, dönemi 

"yarı askeri" olarak nitelememizde bir sakınca bırakmıyor. Bu 

bağlamda da kısa erimde bir cuntadan söz etme olanağı yoktur. 

Dünden bugüne devlet Kürdistan'daki savaşı üç beş eşkıyanın 

işi olarak lanse etmeyi tercih ediyor. Yani Kürtlerin özgürlük kav-

gasının ulaştığı boyutları kendi görmezden gelmeye çalıştığı gibi, 

başkalarını da kandırmaya çalışıyor. Bu nedenle kısa erimde bir 

cunta, içte ve dışta gelişen olayların samimi bir ikrarı olarak algı-

lanacaktır. Bu da Cuntanın bir çıkış olamayacağının bir başka gö-

rünümüdür. 

24 Ocak kararlarının mimarı Özal uluslararası finans çevrele-

rinin muteber adamıydı. Bunun için de, hemen attığı her adımda, 

bu merkezlerin izleri görülebilirdi. Özal'dan bu yana neredeyse 

parlamentonun tamamı Özal gibi düşünüp, Özal gibi davranmak 

sevdasındadır. Yani dünya bankasının, yani IMF'nin dümen su-

yunda politikalar üretmek egemenler düzeyinde siyasetin "olmaz-

sa olmaz"ı haline getirilmiştir. Bu nedenle nasıl çöken "sosyalizm" 

sonrası, ortaya dünya planında çıkışı belirgin olmayan bir durum 

çıkmışsa, aynı faktör sisteme entegre olmuş ülke için de geçerli-

dir. Emperyalist-kapitalist dünyanın yaşadığı bunalım bu evrede 

toplumun her zerresinde hissedilmektedir. 

Resmi açıklamalar Kürdistan'da sürdürülen savaşın, devlete 

yüz tirilyonluk bir külfet yüklediği yolundadır. Oysa insani veçhesi 

ile "külfet" sözü edilen rakamlarla ifade edilir gibi değildir. Yukarı-
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da sözünü ettiğimiz belirsizlik, aslında çaresizliğe denk düşen bir 

içerikle yüklüdür. Yoksa egemenler Kürt Ulusal Mücadelesini 

"ezme" olanağına sahip olsalar bu konuda aralarında bir problem 

çıkmayacaktır. Sorun artık olayın "ezme-ezilme" boyutlarının ol-

dukça ötesine taşmış olmasıdır. Bu nedenle her sözde kararlılık 

gösterisi özde çaresizliğin ifadesi olmaktadır.  

Ama bu aysbergin görünmeyen yüzüdür. Oluşturulmaya çalışı-

lan hegemonya kendini, belirgin bir tarzda "topyekûn savaş"ta 

gösterirken, yığınlar bazında yaratılmaya çalışılan bir halüsinas-

yonla at başı gitmektedir : "Yurdun bölünmesi ve bölücülük."  

Egemenler adeta tüm toplumu böyle bir muhtevada teçhiz 

edip "savaştırmak" arzusundadırlar. Zaten bu çerçeveyi baz alan 

ajitasyon ve propaganda Kürdistan'da dökülen kan üzerinde yük-

selirken, Türkiye'de bu kirli savaşın gölgesi altında bir karabasan 

yaşamaktadır.  

Onca yoğun demokrasi söylemine karşın, aslında demokrasiyi 

mumla aratacak koşullar yaşanmaktadır. Çünkü baştan sona si-

yasal ve toplumsal yaşamı belirleyen mücadeleyi görmezden ge-

lenler için her şey serbest ve demokratiktir. Oysa toplumun her 

zerresine sinmiş savaşı görmemek demek, son tahlilde insanların 

kendi kaderleriyle ilgilenmemeleri anlamına gelmektedir. Zaten 

demokrasi adına egemenlerin istedikleri bundan başka bir şey 

değildir. Bu gerçekler ışığında "daha demokratik bir toplumun yo-

lu, bu kirli savaşın bir an önce sonuçlandırılmasından geçmekte-

dir" demek hiç de durumun abartılması anlamına gelmeyecektir. 

Egemenler bu kirli savaşla adeta batağa batmış gibidirler. 

Kendi koydukları kurallar çerçevesinde attıkları her adım, sadece 

daha da batmalarından başka bir işe yaramamaktadır. Oluşturu-

lan hegemonya nedeniyle, egemenler bloğunda kısa erimde bir 

çatlama beklemek abesle iştigal olacaktır. Belki böyle bir çatlağın 

yolu da geniş kitlelerin demokratik girişimlerinde yatmaktadır. Bu 
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da sorunun örtülüp gizlenmesinden değil, bütün yüzleriyle açığa 

çıkarılmasından geçmektedir. Bu görev ise lafta demokratlara bı-

rakılmaz. Biliniyor ki, burjuvazinin devrimci barutu tükendiğinden 

beri "O"nun yarım bıraktığı görevleri tamamlamak tarihsel olarak 

proletaryanın omuzlarına yüklenmiştir. Bu yüzden proletaryanın 

bilinçli öncüleri bu momentte ağır bir sorumlulukla karşı karşıya-

dırlar: Ya çürüme, ya da toplumsal dinamikleri harekete geçirme. 

Sosyalistlerin uzun bir süredir yaşadıkları dağınıklık ve demo-

ralizasyon aşılmadan, bölük pörçük kadrolar ve örgütlenmeler bir 

araya getirilmeden bu kör gidişin durdurulabileceğini söylemek 

"Godoyu beklemek"le eş anlamlıdır. 

Eylül hemen hemen tüm yaptıklarıyla, güçlü bir depolitizasyo-

nu hedeflemiştir. Yani kitlelerin kaderleriyle ilgilenmelerinin yolla-

rının kesilmesi çabası içerisinde olmuştur. Ama her seçim döne-

mi işin ruhu itibariyle kitlelerin politikaya görünürde de olsa çeki-

lebilme uğraşıdır. 

Bunun yanında kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçim-

ler genelde siyasal dengeleri etkileyecek düzeyde sonuçları 

üretmeye adaydırlar. Çünkü yaşanan ağır sorunlar itibarıyla siya-

sal kompozisyon hemen her an değişebilir özelliğe sahiptir; Yani 

bu değişebilirlik istikrarsızlığın diğer adıdır. 

Birlik perspektifiyle bir Blok partisinin oluşumunda öznelerden 

biri olan örgütümüz geleceğe ilişkin umudun ancak ciddi, etkili ve 

özverili bir mücadeleden geçtiği bilinciyle, beklemek değil sürecin 

mevcut potansiyellerle sürüklenebilmesi çabası içerisine girmiştir. 

Bu günün bileşenlerinin yetersizliğinin bilinciyle atılacak adımlar 

ve alınacak mesafe yarının kazanılmasının ön şartıdır. Yarını ka-

zanma azmi bu günü kazanma kararlılığında yatmaktadır. 

 

IV- DÜNDEN BUGÜNE ÖRGÜTSEL DURUM 
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Örgütümüzün içerisinde bulunduğu durumu değerlendirirken 

süreci göz önünde bulundurmak ve böylelikle başarılanları ve ba-

şarılamayanları ortaya koymak daha doğru bir yol olacaktır. Böy-

le bir yöntem geçmişin ve bugünün sağlıklı değerlendirmek açı-

sından gereklidir. 

A- ) 5.Konferans sonrasında örgütümüz oldukça olumsuz ko-

şullarla yüz yüzeydi. Bunları alt alta sıralamak bile durumun va-

hametini göstermek açısından yeterlidir. Kısaca MK şöyle bir tab-

loyla yüz yüzeydi : 

" * Merkez çevresindeki üyelerin önemli bir kısmının örgütü-

müzle bağı üyelik tanımına uymayacak bir biçim taşıyordu. Bu 

yoldaşların tümü kısa bir süre içerisinde örgütümüzle bağlantıla-

rını kestiler. 

* Merkez çevresindeki uzmanlık organlarının tümü (yayın ha-

riç) işlevsiz organlardı ve örgütsel hayatımıza hemen hemen hiç 

bir katkıları yoktu. 

* A ve C ilinin dışında hiç bir il örgütümüzün yönetici komitesi 

bulunmamaktaydı. 

* Yönetici komiteye sahip olmayan B ilindeki üyelerimizin bir-

birleri ile dahi sağlıklı ilişkileri yoktu. 

"G, H, F illerinde üyelerimiz olmasına rağmen yönetici bir ko-

mite hiç bir zaman oluşturulmamıştı. 

"G ilinde o günün koşullarında üye sayısı, örgüt üyelerimizin 

yaklaşık %15'ini oluşturuyordu. MK'nın örgütlenme çabalarına bu 

yoldaşlar üyelikten istifa ederek karşılık verdiler. 

"H ilindeki üyelerin ..........'hıkları tartışmalıydı. Örgütümüzün 

açık alandaki adıyla dahi propagandasını yapmanın mahzurlu ol-

duğunu düşünüyorlar, her türlü örgütlenme çabasını reddediyor-

lardı. Bu yoldaşlar kısa bir süre içerisinde saflarımızı terk ettiler. 
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F ilindeki yoldaş ise hala saflarımızda bulunmaktadır.  

"Örgütümüze ideolojik-politik olarak bağlı olması gereken 

gençlik örgütlenmemiz .........'nın yönetici komiteleri gerek sahip 

oldukları siyasal görüşler, gerekse çalışma tarzı itibarıyla örgü-

tümüzle uyumsuzluk içerisindeydiler. Özetle söylemek gerekirse 

kâğıt üzerinde var olan ama fiiliyatta varlığı hissedilmeyen bir 

gençlik örgütlenmesi ile yüz yüzeydik. 

* Mali açıdan örgütümüz geçmiş MK'nın devrettiği paranın (ki 

bu ancak 2 aylık bir harcamaya karşılık geliyordu) dışında tek ke-

limeyle boş bir kasaya sahipti. 

* Mali sorunun çözümlenebilmesi için gerekli teknik olanaklar-

dan bahsetmek mümkün değildi. 

" Merkez çevresindeki hiç bir üye aidat ödemiyordu ve örgü-

tümüzün elde ettiği hiç bir düzenli gelir (bağış vb.,) yoktu. 

" Kitle örgütlenmelerinin hiçbirinde bir mevziye sahip değildik. 

" Son olarak, örgütümüz hemen hemen bir bütün olarak siyasi 

faaliyet yürütmekten uzaktı. 

Aynı dönemde olumluluk olarak zikredilebilecek bir kaç husus-

tan bahsedebiliriz. Bunları sıralarsak : 

" Üyelerimizin örgütsel sorunlara duyarlılığı bugünkü ölçülerle 

kıyaslandığında daha olumlu bir noktadaydı. 

" Organlar işlevsiz olmasına rağmen, karşılıklı denetim (yazılı 

ve sözlü) bugünkünden ileri düzeydeydi. 

" Merkezi yayın organımız düzenli olarak çıkıyordu ve bunun 

yarattığı olumlu hava saflarımızda moralin yükselmesine neden 

oluyordu. 
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" 5.Konferans sonrası süreçten üyelerinin önemli bir kısmını yi-

tirerek çıkmış ve yine üyelerinin bir kısmı ayak sürüyor olsa da, A 

il örgütü siyasal faaliyet yürütme çabası gösteriyordu. 

"Yayın alanında faaliyet yürüten yoldaşlar tarafından diğer 

sosyalist çevrelerle ve bağımsız sosyalistlerle kurulan ilişkiler 

olumlu bir durumdaydı. Bu durum hem yayının verimli olmasını 

sağlıyor, hem de açık alanın önemine uygun bir konumlanış için-

de olmamızı mümkün kılıyordu. Kısacası örgütümüz "içine kapa-

nık bir grup" görüntüsü sunmuyordu.  

Olumluluk ve olumsuzluklarıyla MK'nın göreve geldiği dönem-

deki durumumuz kısaca böyle özetlenebilir. 

Kuşkusuz MK, içinde bulunulan durumun farkındaydı ve göre-

ve talip olurken bu sorunları aşmayı da önüne hedef olarak koy-

muştu. Zaten 5.Konferans kararlarının gereklerinin yerine getiril-

mesi çabası dolaysızca bu sorunların aşılmasını bir görev olarak 

MK'nın önüne dikmekteydi. 

 

B) BUGÜNKÜ DURUMUMUZ  

MK'nın GMK toplantısına sunduğu raporda bu durum şöyle ta-

rif edilmektedir: 

"MK seçilmesinden kısa bir süre sonra örgüte, neler yapmak 

istediğini anlatan bir çalışma raporu sundu. Bu program MK ve 

örgüt önüne sırasıyla şu görevleri koyuyordu: Birlik, örgütlenmeyi 

pekiştirme (profesyoneller örgütü), dışa yönelik mücadele, ulusal 

soruna ilişkin konferans kararının gereğinin yerine getirilmesi, 

kongrenin gerçekleştirilmesi, kadın sorununa ilişkin adımların 

atılması, gençlik alanında sağlıklı bir örgütlenmenin inşası, yayı-

nın örgütlenmesi." 

Yine aynı rapor şunu ifade ediyordu: 
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"Ayrıntılar bir yana MK'nın gerçekleştirmekle yükümlü olduğu 

iki temel görev, örgütlenme ve birlik'ti". 

Gerçekten de MK bu görevleri gerçekleştirmek için göreve ta-

lip olmuştu. 

Bugün içinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimizde iki 

temel görevden birisinin, "örgütlenme" (ki bundan esas olarak 

profesyonel devrimciler örgütünün inşası anlaşılmalıdır) görevinin 

başarılamadığı net olarak ortadadır. Diğer temel görev olan "bir-

lik" konusunda ise, çok kısa bir süre önce önemli adımlar atılmış 

olmakla birlikte, MK'nın süreç içinde bu konuda gerekli perfor-

mansı gösterebildiğini söylemek mümkün değildir. 

Diğer görevler açısından ise şöyle bir durum ortaya çıkmakta-

dır :  

"Dışa yönelik mücadele": Yer yer olumlu bir ivme izlense de 

bir bütün olarak başarılamamıştır;  

"Ulusal soruna ilişkin konferans gereğinin yerine getirilmesi": 

Yerine getirilmemiştir;  

"Kongrenin gerçekleştirilmesi": 2 yıl önce gerçekleştireceğimizi 

düşündüğümüz koşullarda gerçekleşmemektedir;  

"Kadın sorununa ilişkin adımların atılması": Önemli bir mesafe 

alınamamıştır;  

"Gençlik alanında sağlıklı bir örgütlenmenin inşası": Bir gençlik 

örgütlenmesine sahip olunmakla birlikte, henüz istenilen örgüt-

lenme düzeyinde değildir;  

"Yayının örgütlenmesi": Tam anlamıyla başarısızlıkla sonuç-

lanmıştır. 

Temel başlıklara ilişkin böyle bir değerlendirme yeterli olmakla 

birlikte, bir de MK'nın görevi devraldığı koşullardaki diğer kriterler-
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le bir karşılaştırma yapmak, durumumuzun aslına uygun bir fo-

toğrafının verilebilmesi için gereklidir. 

* Bugün merkez çevresinde, üyelik gereklerini yerine getirme-

yen yoldaş bulunmamaktadır. (Yurtdışı ayrı değerlendirilmelidir). 

* Merkez çevresindeki organlar (yayın hariç) işlevli organlar 

olarak faaliyet yürütmektedirler. Ancak bu durum, M’Knın süreç 

içinde işlevsiz organ kurmadığı anlamına gelmez. 

* A, B, C, D, F illerinde yönetici komiteler bulunmaktadır. Yö-

netici komiteye sahip olamayan hiçbir il kütüğünde üyemiz bu-

lunmamaktadır. 

" Örgütümüze ideolojik-politik olarak bağlı bir gençlik örgüt-

lenmesi oluşturulmuştur ve "bizim gençliğimiz nerede ?" diye bir 

soru sorabilmenin koşulları ortadan kaldırılmıştır. 

* Mali açıdan son birkaç aylık dönemde bir kriz içine girilmiş 

olmakla birlikte, geçmiş dönemle kıyaslanamayacak imkânlar ya-

ratılmıştır. Bu imkânlar vasıtasıyla A ili YK'sına ve gençliğe des-

tek olunmuş, yine bu imkânlar vasıtasıyla bir dizi kampanya ger-

çekleştirilmiştir. Ancak yaratılmış olan imkânlar ihtiyaçlar karşı-

sında çok cılız kalmıştır. 

* Mali sorunun çözümü için gerekli teknik olanaklar yaratılmış-

tır. 

* Kitle örgütlerinde azımsanmayacak mevziler elde edilmiştir. 

Dört sendika merkezinde önemli bir konumda bulunulmakta-

dır. Kısa bir süre içerisinde ise 3 sendikada önemli mevziler ka-

zanılması mümkündür. 

B ilinde 8 sendika ve kitle örgütünün yönetiminde yoldaşları-

mız bulunmaktadır. 
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D ilinde ise çok yakın bir zamanda bir sendika şube yönetimi-

nin tümünü, bir diğerinin ise önemli bir ağırlığını yoldaşlarımızın 

oluşturması muhtemeldir. 

5.Konferans’ın ardından 92'nin başında örgütü yönetmeye 

başlayan MK'nın yaklaşık 2 yıllık süre zarfında gerçekleştirebil-

diklerini ve gerçekleştiremediklerini yukardaki tablo ortaya koy-

maktadır. Genel bir değerlendirme olumlu öğelerin yanında 

olumsuz öğelerin ağır bastığını göstermektedir. 5.Konferans'ta 

özellikle altı çizilen profesyonel devrimciler örgütünün oluşturul-

ması görevi ise başarılamamıştır. 

 

C) SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 

Bugün gelinen noktada yaşanan iki yıllık süreyi değerlendir-

menin bir gereklilik olduğu ortadadır. MK'nın gerçekleştirmekle 

yükümlü olduğu görevlerin kimilerinin yerine getirilememesini, 

kimilerinin yeterli ölçülerde yerine getirilememesini belirleyen bir-

den çok faktörden söz etmek mümkündür. Bu faktörlerin önem 

derecelerine göre sıralanması pek mümkün görünmemektedir. 

Çünkü bir dönem belirleyici bir rol oynayan bir faktör, bir başka 

dönem eski önemini yitirmiş, bir dönem oldukça önemli görünme-

yen bir faktör ise, bir başka dönem örgütsel hayatımız üzerinde 

önemli etkilerde bulunmuştur. Bu durumu göz önünde bulundur-

duğumuzda, içinde bulunduğumuz koşulları hazırlayan faktörleri 

bir bütün olarak değerlendirmek önem kazanmaktadır. Kuşkusuz 

bu faktörlerin birbiriyle koparılmaz bağlara sahip oldukları gerçeği 

de bu tespiti doğrulamaktadır. 

Süreci olumsuz etkileyen faktörleri şöyle açıklamak mümkün-

dür : 
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- Sosyalizmin Günümüz Koşullarındaki Durumu: 

1980’lerin sonlarına doğru reel sosyalist ülkelerin içine girdik-

leri durum ve ardından birbiri ardına yıkılmış olmaları zaten uzun 

yıllardır gittikçe prestij yitiren sosyalizmin, işçi ve halk sınıfları na-

zarında son kredisini de tüketmesine neden oldu. 

Bu durum hem işçi ve emekçilerin arasında, hem de sosyalist-

ler arasında, sosyalizmin istenilir ve gerçekleştirilebilir bir siyasal 

ve toplumsal düzen olduğu fikrinin ciddi şekilde zedelenmesine 

neden oldu. Bunun dolaysız bir sonucu olarak da, işçi ve emekçi 

yığınlarla ilişki kurma güçlükleri; sosyalist hareketin saflarının ter-

kedilmesi gerçeği ortaya çıktı. Bu durum, sosyalist hareketin geli-

şebilme kanallarını tıkamaktan öte tahammül edilemez bir kan 

kaybını doğurdu. Bu durumdan örgütümüzün fazlasıyla nasibini 

aldığını söyleyebiliriz. 

 

- 12 Eylülün Etkileri :  

12 Eylül Askeri Diktatörlüğünün tesis edilmesinin ardından 

Türkiye sosyalist hareketi ciddi bir yenilgiyle yüzyüze kaldı. Ye-

nilgi döneminin yarattığı tahribatın izlerini bugüne değin kaldıra-

bilmek olanaklı olamadı. Sosyalist hareket yığınlarla bağlarını, bı-

rakalım geçmişteki ölçüleri, ona yakın bir düzeyde bile tesis etme 

imkânını bulamadı. Sosyalist hareketin kendisi ise ciddi bir kadro 

kaybı yaşadı ve hala yaşamaya devam ediyor. 

12 Eylülün sosyalist hareketimiz ve halk yığınları arasında ör-

gütlü olma düşüncesini önemli ölçülerde tahrip ettiğini düşündü-

ğümüzde sorunlarımızın nedeni olarak bunun önemli bir faktör 

olduğu ortaya çıkar. 

 

- Geçmişten Bugüne Taşınan Anlayışın Etkileri :  
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GMK Raporunda da belirtildiği gibi, "Kurtuluş’un oluşumundan 

kısa bir süre sonra tartışma gündemine sınırlı bir şekilde giren ve 

giderek artan ölçülerde örgütsel yaşamı etkileyen ama günümüze 

değin esas olarak çözümlenememiş bir sorun" bugün içinde bu-

lunduğumuz durumu ortaya çıkaran faktörlerden birisidir. 

Bu sorun, örgütün ortaya çıkışını şekillendirmiş olan "doğal 

önderliğin" uzun bir dönem örgütsel denetimden uzak konumlanı-

şı içinde kendini göstermiştir. Hareket örgütlenmesine tekabül 

eden bu dönemde sosyalist demokratik işleyişin gereği olan ör-

gütsel platformların bulunmayışı, örgütsel demokrasiyi zaafa uğ-

ratmış ve bugünlere kadar uzanan bir anlayışın yerleşmesine yol 

açmıştır. Doğaldır ki, karşılıklı denetimin bulunmadığı bir ortamda 

örgütsel sorunların aşılması da bu sorunların bilgisine sahip olan 

"doğal önderliğin "yetenekleriyle sınırlı kalmıştır. 

Bu anlayış, 12 Eylül sonrası örgütsel platformlar, tüzük, prog-

ram vb. imkânlarla aşılmaya çalışılmış, bu dönemde örgütün so-

runlara bir bütün olarak ortak edilmesi için adımlar atılmış ve kol-

lektif bir hayat kurma çabası içinde olunmuş, ancak süreç çeşitli 

nedenlerle kesintiye uğramıştır. Bu döneme özgü tartışmalar ve 

çeşitli demokratik örgütsel mekanizmalarla (tüzük, rapor alışveri-

şi, karşılıklı denetim, seçimler vb.) "doğal önderliğin" etkisi belli 

ölçülerde geriletilmesine karşın, örgütsel ve siyasal hayatımızı 

şekillendiren anlayış esas olarak aşılamamıştır. Nitekim örgütsel 

mekanizmalar o günden bugüne hayatımızın içerisinde yer tut-

masına karşın sosyalist demokratik bir örgütsel yaşam bu anlayı-

şın da etkisiyle kurulamamıştır.  

" 5.Konferans öncesi yaşanan derin bunalımdan ve buna bağlı 

olarak yaşanan örgütün tasfiyesine uzanan çöküşten çıkış yani; 

programatik görüşlerin formülasyonu ve yeniden teyidi; sosyalist 

hareketin bunalımdan çıkış ve meşruiyet arayışına yanıt olabile-

cek siyasal projelerin karar altına alınması; tasfiye olmuş örgütsel 
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yapıyı yeniden inşa görevlerinin başarılması, örgütün bir bütün 

olarak birikimini temsil edebilecek az çok hesaba katılabilir azın-

lıkta kadroların -örgütlü yapıların kollektif üretimine- dayanarak 

aşılması yerine geçmişin olumsuz mirasına yaslanarak aşılmak 

istenmesi, hesaplaşılmaktan kaçınılan tarihsel zaafın sonuçlarına 

katlanmayı beraberinde getirmiş bulunuyor. Geçmişten ders al-

mayarak sürecin bu mecraya sürüklenmesi, bunun yaratacağı so-

runları, gerilimleri görmezden gelerek özel misyonlar üzerinden 

çıkış aranması dün olduğu gibi bugün de yaşanan bunalımın baş-

lıca nedenlerinden biridir". 

GMK Raporu'nda söz edilen bu anlayışın bir bütün olarak ör-

gütsel yaşamımız üzerinde etkide bulunduğu söylenebilir. Bu so-

run, kimi yoldaşlarda daha belirgin olarak görünüyor olsa bile, 

üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun davranış biçimlerini belirle-

mektedir. Son iki yıllık süreç içerisinde, örgütsel sorunlarımızın 

çok dar bir çerçevede az sayıda yoldaşın katılımıyla çözümlen-

meye çalışılması ve üyelerimizin hemen hemen tümünün bu bi-

çime esas olarak karşı durmamış olmaları dikkate alındığında, bu 

anlayışın yukarıdan aşağıya örgütümüzün her düzeyinde benzer 

biçimler içerisinde yaşandığını algılamak mümkün olur. 

Sürecimizi olumsuz olarak etkileyen bu anlayıştan bir bütün 

olarak çıkış tümümüzün çabalarıyla olanaklı olacaktır. 

 

- Mali İmkânların Yeterli Ölçülerde Yaratılamaması :  

Bir önceki dönemle kıyaslandığında, mali açıdan MK’nın belirli 

ilerlemeleri sağladığı bir gerçektir. Ancak profesyonel devrimciler 

örgütünün yaratılabilmesi için mali imkânların ne ölçüde gerekli 

olduğu düşünülürse ortaya farklı bir gerçeklik çıkar. MK, 

5.Konferans kararlarında belirtilen profesyonel devrimciler örgü-

tünün inşasını mümkün kılacak mali olanakları yaratamamıştır. 
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Bunun nedeni MK’nın soruna gereken önemi vermemiş olması 

değildir. Hatta tam tersine bu soruna verilen önem esas olarak 

diğer sorunların çözümleri konusunda duyarsız kalınmasına ne-

den olmuş, yapılabilecek olanlar her şeyin bu soruna bağlı olarak 

kavranıyor olmasından dolayı yerine getirilememiştir. MK’nın 

GMK toplantısına sunduğu raporda "şaşı bakmak" olarak değer-

lendirilen bu tutumun hayatımızı olumsuz etkilediğini söylemek 

mümkündür. 

Kuşkusuz MK bu sorunda bir bütün olarak benzer eğilimlere 

sahip olmamış, bu soruna verilen önemin gerçekleştirilmesi gere-

kenlerin önünü kapatacak bir mahiyete sahip olmaması gerektiği 

MK’daki kimi yoldaşlarca dile getirilmiştir. Ancak MK’nın tutumu-

nu belirleyen bu soruna gereken önemi vermekle birlikte her türlü 

sorunun çözümünde anahtar olarak görülmüş olmasıdır. 

Profesyonel devrimciler örgütünün oluşturulması için mali so-

run gerçekten de çok önemlidir. Ama mali sorunun çözümünün 

kendiliğinden bir şekilde sosyalist demokratik bir yapılanmaya, 

kollektif faaliyete neden olmayacağı da ortadadır. Başka faktörle-

rin yanı sıra, mali soruna ilişkin yanlış bakış açısı kolektif bir faa-

liyet yürütebilmemizi engelleyen önemli faktörlerden biri olmuştur. 

Hatta yer yer bu sorun zorunlu siyasal faaliyetleri yürütüp yürüt-

meyeceğimizi bile belirleyen bir önem taşımış, mali sorunlar çö-

züldüğünde her şey hallolur düşüncesiyle bazı görevlerin yerine 

getirilmesinde gerekli duyarlılık gösterilmemiştir. 

 

- Diğer Sorunlarla da Bağlantılı Olarak Amatör Çalışma Alış-

kanlığı : 

Bu durum GMK toplantısına sunulan MK raporunda şöyle ifa-

de edilmektedir: 
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"Tüm çalışmalarda amatörlük hâkim olmuş, dolayısıyla hayatı 

kollektif olarak örmek mümkün olmamıştır. 

Merkezden başlamak üzere, yapılan faaliyetin gerektirdiği iş-

bölümleri çerçevesinde bir çalışma yürütülememiş, dolayısıyla 

organlı çalışma hayata geçirilememiştir. 

Yerel örgütlerle düzenli bir ilişki içine girilememiş (rapor, top-

lantılar vs.) bunun sonucu olarak yerel örgütler kendi sorunlarıyla 

baş başa bırakılmıştır. 

Yürütülen siyasal faaliyete bağlı olarak örgütsel sorunların çö-

züldüğü, merkezi politik bir otoritenin oluşturulduğu izlenimi dışa 

yönelik olarak ortaya çıkmakla birlikte; bunun örgütsel hayatımız-

da karşılıkları yoktur. 

Bu eksiklikleri daha da çoğaltmak mümkündür. Ama sorunun 

özü yukarıda belirttiğimiz gibi bütün faaliyetlerimizin amatör tarz-

da yürütülmesidir.  

MK'dan başlamak üzere, örgütümüz bir bütün olarak bu sorun-

la yüzyüze kalmıştır. Düzenli toplantıların yapılmadığı, rapor alış-

verişinin neredeyse durma noktasına geldiği, karşılıklı denetim-

den yoksun bir örgütsel hayatın amatörlük olarak değerlendirilebi-

leceği açıktır. 

Bu sorun da MK içerisinde tartışmalara neden olmuştur, 

MK’dan başlamak üzere, düzenli toplantıların bir gereklilik oldu-

ğu, rapor alışverişinin düzenliliği kimi yoldaşlar tarafından savu-

nulmuştur. Ancak gerek MK'nın kendisi gerekse örgütün bütünü-

nü amatörlük belirlemiştir. 

 

- Devrimcilik Anlayışında Erozyon : 

Yaşadığımız sorunları belirleyen bir diğer faktör de, devrimcilik 

anlayışındaki kimi problemlerdir. 
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Gerek dünya sosyalizminin içinde bulunduğu durumun, gerek 

12 Eylül'ün gerekse başka faktörlerin etkisiyle sosyalist hareketi-

mizin saflarında yanlış bir devrimcilik anlayışı egemen olmuştur. 

Bunu örgütsel görevlere göre yaşam kurmak değil, kişisel yaşam-

lara uygun örgütsel görevler almak eğilimi olarak değerlendirilebi-

liriz. 

Örgütümüz bu durumun yarattığı sorunlarla ciddi şekilde yüz-

yüze kalmıştır. Kimi üyelerimizin yasal alanda yürütülen siyasal 

faaliyetlerinde bile bu durumun izlerini görmek mümkündür. En 

geri noktada, yasal alanda bile riskleri göze alamamak olarak şe-

killenen bu durumun en çarpıcı örneğini ...x.... için bir sorumlunun 

uzun süre bulunamayışı oluşturmaktadır. Gerçeklik bilindiği halde 

hukuki koşulları uygun üyelerimizin bile böyle bir göreve talip ol-

mamaları devrimcilik anlayışında ciddi bir sorun olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bundan da öte, bu sorun kimi zaman, kişisel koşullara uygun 

olmayan görevleri reddetme ya da yönetici organların kişisel ko-

numlar nedeniyle reddedileceği düşüncesiyle görev önermemesi 

şeklinde de belirmiştir. 

 

- Teorik Canlılığın Yitirilmesi : 

Geçmişte örgütümüzü belirleyen en önemli özelliklerden birisi 

sosyalizmin sorunlarına olan duyarlılığı ve bu temelde var olan 

teorik performansıydı. Bu durumda 12 Eylül ile birlikte bir tıkanık-

lık yaşanmış olsa bile, bu kısa sürede aşılmış, 1984 yıllarıyla bir-

likte örgütümüzün gerek "sosyalist demokrasi", gerekse "kadın 

sorununu"nda ortaya koyduğu teorik açılımlarla tekrar itibarlı bir 

yer elde etmiştir. 

Bu durum, 1991 yılıyla birlikte, olumsuz bir seyir izlemeye baş-

lamıştır. MK, bu açıdan olumsuz konumlanış içerisinde olmuş, 
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deyim yerindeyse teorik canlılığı teşvik edecek entellektüel çaba-

yı ne kendisi gösterebilmiş, ne de örgütü bu konuda yönlendire-

bilmiştir. 

Sosyalizmin içine düşmüş olduğu olumsuz koşullar, bu soruna 

özel önem vermeyi gerektirmektedir. Taraftarları, sempatizanları 

ve üyelerini entellektüel olarak besleyemeyen bir örgütün, dur-

gunluğa yönelmesi kaçınılmazdır. 

Öte yandan, teorik durgunluğun da bir sonucu olarak örgütü-

müz son iki yıllık süre içerisinde politika üretme yeteneği göste-

rememiştir. Siyasal faaliyet esas olarak pratik faaliyetlerin yürü-

tülmesi şekline bürünmüş, yeni yönlendirici politik perspektiflerin 

yokluğu koşullarında siyasal faaliyetimizin sağlıklı bir rotada yürü-

tülmesi mümkün olmamıştır. 

Yukarıda kısaca özetlediğimiz süreci belirleyen faktörlere baş-

kalarını da ekleyebilmek mümkündür. Ancak saydıklarımız duru-

mumuzu ortaya çıkaran esaslı faktörler olarak değerlendirilmeli-

dir. 
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KONGRE'DE KABUL EDİLEN ÖNERGELER 

 

ÖNERGE 1.  

Ulusal sorunla ilgili önerge.  

Kurtuluş'un şekillenişine karakterini veren yaklaşım, her türlü 

soruna eleştirel bakışı olmuştur. Gerçekten 71 yenilgisi koşulla-

rında geçmişe yönelik değerlendirmesi, salt mücadele biçimi ve 

örgütlenmeyle sınırlı kalmamış, sınıflar mevzilenmesi bağlamın-

da, ulusal sorunu da içermiştir. Nitekim bu yaklaşım sonucu Kur-

tuluş kendisini çokuluslu bir yapı olarak tarif etti ve aynı zamanda 

örgüt sorununa yaklaşımı da bu anlayış temelinde oldu. Ayrıca 

belirtmeye gerek yok ki, bu bizim özelimizde, Kemaliz'min etkile-

rinden sıyrılmak, sosyalizmi enternasyonalizm bağlamında inşa 

etmek çabası olarak da düşünülmeliydi. 

"Kurtuluş'un ulusal sorun bağlamında Kürdistan'a yaklaşımı 

sömürge tespitiyle öne çıkmıştır" demek pek yanlış olmayacaktır. 

Her ne kadar bir ulusal sorundan söz edilse de, onun bizim so-

mutumuzda ne anlama geldiği Kürdistan'ın nasıl niteleneceğiyle 

doğrudan bağlantılıdır. Sömürge saptaması, bir değişik yüzüyle, 

Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüşlüğünün de ifadesidir. Buna 

bağlı olarak verili koşullarda; sosyal ve ulusal devrimin birlikte ge-

lişme olasılığı yine bu konjonktürde örgütlenmenin makul bir 

adım olduğu sanılıyordu. Yine bunun yanında, konjonktürde orta-

ya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak ayrı örgütlenmenin yolu 

ayrı tutuluyordu. Bu görüşleri o günkü anlatımıyla buraya aktar-

mak yararlı olacaktır. 

"Ya mücadelenin başını işçi sınıfının öncülüğündeki Türkiye 

devrimci hareketi çekecek, emperyalizmin ülkeden kovulması ve 

oligarşik diktanın yıkılmasıyla, Kürt ulusunun kurtuluşu da ger-

çekleşecektir; Ya da Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi, kendi ba-
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ğımsızlık mücadelesini, özgücüyle ve ayrı mücadeleyle (aynı za-

manda ayrı örgütlenmeyle) başarıya ulaşacaktır. 

Açıktır ki, Türkiye ve Kürdistan'ın somut tarihi koşullan, bu ko-

nudaki genel ilkelerin hayata nasıl uygulanacağı konusunda çok 

dikkatli adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Eğer Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ve gerçekten mücadeleye ön-

derlik edebileceğini eylemleriyle ispatlamış devrimci bir partinin 

varlığı olsaydı o zaman Kürt Ulusal Sorunu, Türkiye devrimci ha-

reketinin başarısına bağlı da dememiz ve sorunu böyle değerlen-

dirmemiz doğru olacaktır. 

Tersi bir durum için yani Kürt Ulusal Mücadelesi, ileri aşamada 

bulunsaydı ve Kürdistan'ın bağımsızlık hareketinin başarısı sağ-

lanmadan Türkiye işçi sınıfı hareketinin güçlenmesi olanaksız ol-

saydı, o zaman da Kürt ulusal sorununun çözümü ayrı bir müca-

deleyle gerçekleştirilecektir diye görüşlerimizi belirtmek en doğ-

rusu olacaktır" 

Kurtuluş'un sömürge tespitinin yanında, Kürdistan'da gelişen 

sosyalist akımlar da aynı tespiti yapıyorlardı. Bu gelişmeler, yuka-

rıda da sözünü ettiğimiz gibi, enternasyonalizmi kavrayamamış 

bir sosyalizm anlayışının ürünleri olarak tepkiyle karşılanıyordu. 

Bu tepkiyi sosyal-şovenizm özlü olarak nitelemek pek yanlış ol-

mayacaktır. Bunlar Kurtuluş'un bu yaklaşımını nesnelliğin analizi 

sonucu değil, Kürtleri kandırmaya yönelik bir anlayışın ürünü ola-

rak görüyorlardı. Çünkü onlara göre, Kürdistan sömürgeyse ayrı 

örgütlenme kaçınılmaz olmak durumundadır. İlginçtir bu mantık 

tersten Kürt devrimcilerinde de hâkimdir. Onlar da sömürge tespi-

tiyle, ayrı örgütlenme arasında doğrudan bir bağ kuruyorlardı. 

Oysa Kurtuluş, sömürge tespitiyle ayrı örgütlenme anlayışının 

birbiriyle çelişmediğini, bu iki perspektifin Türkiye ve Kürdistan 

arasındaki somut ilişkiyi ve tarihsel bağları içerdiğini söylüyordu. 
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Ama bunun yanında, nasıl ayrı örgütlenmenin mutlaklaştırılması-

na karşı çıktıysa, ortak örgütlenmenin mutlaklaştırılmasına da 

aynı şekilde karşı çıktı. Çünkü Kürdistan'ın parçalı yapısı ve par-

çaların birbirini etkileme olanağı genelde ezen ulus hareketinin 

sosyal söven izler taşıması ve bunun ektiği güvensizlik tohumlan 

gibi bir yığın nesnel-öznel etmenin ayrı örgütlenmeyi de gündeme 

getirebileceğini göz ardı etmemek bilimsel bir bakış açısının ge-

reğiydi. Zaten yukarıda yaptığımız kısa alıntı da bu anlayışın ifa-

desidir. 

Bu evrede artık Kurtuluş'un, Kürt ulusal mücadelesi ve komü-

nistleriyle ilişkilerini, kabaca yaptığımız alıntıda da görünen gö-

rüşler bağlamında, ortak örgütlenme bazında kurması, ne enter-

nasyonalizmle ne de devrimci bir tutum alışla bağdaşabilir. Dün 

tüm nesnellik analizlerine karşın henüz ne sınıf hareketinin, ne de 

ulusal hareketin dominant bir görünümünden söz edilemezdi. 

Belki bu nedenle de ayrı ve ortak örgütlenme tartışmalarının bir 

anlamı olabiliyordu. Bırakalım günümüz koşullarını, bundan iki yıl 

önce gerçekleştirilen 5.Konferans ulusal sorunu baz alan kara-

rında sorduğu sorularla, hâlâ ortak örgütlenmeyi savunuyor ol-

manın anlamsızlığını anlatıyordu. Sorulara gerçek içeriğiyle veri-

lebilecek her cevap, biraz ciddi bir bakışla da görünebildiği gibi, 

ayrı örgütlenmenin gerekçesi haline gelecektir. Ama yaşanan iki 

yıllık süreç, bu sorulara cevapları da adeta anlamsız hale getir-

miştir. Daha doğrusu, soruları artık yaşam yanıtlamıştır. Bu an-

lamda, ayrı örgütlenme yönünde alınacak bir karar, nesnelliğin 

tescili olacak, örgütün isim değişikliğine yön verecek biçimsel bir 

içerik taşıyacaktır. Çünkü Kurtuluş zaten uzun bir süredir tüm faa-

liyeti ile böyle bir konumlanış içerisindedir. Yine bu doğrultuda 

atılacak bir adım, prosedürün tamamlanması anlamına gelecek-

tir. 
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Kürt ulusal mücadelesinin ulaştığı boyut da genelde, toplumun 

daha da demokratikleşmesi olanaklarını sunmaya adaydır. Fakat 

mücadelenin daha sancısız bir gelişiminin yolu, egemen ulus 

komünistlerinin ciddi ve etkili enternasyonalist dayanışmalarından 

geçmektedir. Buradan öteye Kurtuluş, bir "mücadele birliğinin" 

yaratılması çabalarının, öznesi olmak durumundadır. Bugüne ka-

dar sosyalizmi enternasyonalist bir içerikle donatan Kurtuluş, bu-

radan öteye de yürüyüşünde atacağı adımları aynı anlayışla sür-

dürecektir. 

 

ÖNERGE- 2  

Hareketin oluşumundan günümüze değin, bütünüyle aşılama-

yan yapısal zaaf, yani demokratik geleneklerin oluşturulamamış 

olması en temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

ülke ve dünya sosyalizminin sorunlarının, ekonomist-dogmatik 

sapmayı aşmaya çalışarak sosyalist-demokratik bir perspektifle 

ele alınmaya başlandığı '84 ve sonrasında da teorik açılımların 

sunduğu imkânlara karşın, radikal tarzda aşılamamıştır. Geçmi-

şin olumsuz örgütsel mirasıyla sağlıklı bir hesaplaşmanın ya-

şanmamış olması ve bundan kaçınma, geçici canlanmaların ar-

dından uzun dönemleri kapsayan çöküntü ve iç çatışmaları do-

ğurmuştur. 

Bu yapısal sorunlar, kendisini, demokratik merkeziyetçiliğin iş-

letilememesi, kollektif çalışmanın hayata geçirilememesi, amatör 

çalışma alışkanlığının sürüp gitmesi, örgütsel zeminde sorunlara 

çözüm arama yerine, özel platformlar yaratarak, küçük bir azınlık 

içinde konsensüs aranması ve benzeri biçimlerde ortaya koymuş-

tur. 

Bunalımın, örgütlü yapıların kolektif üretimi yerine, geçmişin 

olumsuz mirasına yaslanarak aşılmak istenmesi, hesaplaşmak-
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tan kaçınılan tarihsel zaafın sonuçlarına katlanmayı beraberinde 

getirmiştir. Bunun örgütsel karşılığı da ortaya çıkan metinlerde 

ifade edilen olumsuzluklar manzumesi olmuştur. 

Öyleyse ortak sorumluluğun güçlendirilmesi, yani her kadro-

nun özneler olarak katıldığı politik yaşam, demokratik denetim 

mekanizmalarının yaratılması ve işletilmesi, öz disiplinin gelişti-

rilmesi gecikmiş, ama daha fazla geciktirilemeyecek bir görev 

olarak ele alınmalıdır. 

Böyle bir yaşam ancak sınırları netçe çizilmiş çerçevede şekil-

lenen işlevli, örgütlü yapılar aracılığıyla kurulacaktır. Bu aynı za-

manda, yeni bir sosyalist militan kimliğini oluşturma mücadelesini 

önümüze görev olarak koymaktır. Sosyalist-demokratik bir toplu-

mun kuruluşuna hazırlananların, o topluma ait düşüncelerini, de-

ğer yargılarını oluşturmaya ve en azından ona yaklaşan bir prati-

ği hemen şimdiden şekillendirmeye girişmeleri zorunludur. 

 

ÖNERGE- 3 

Kongremiz, seçilecek yeni MK’ya kitle örgütleri ve sendikal 

alandaki olumlu gelişmeleri yönlendirip, kazanımları pekiştirecek, 

teorik ve politik hattımızı geliştirip, istikrarlı kılacak özel organları 

oluşturmayı ve mali sorunun çözümünde gerekli organizasyonu 

yapmayı; bu perspektife bağlı olarak, yerel örgütlerin inşasının 

gerçekleştirilmesini, çalışma programının esasları olarak ele al-

mayı tavsiye eder. 

Kongremiz, kitle örgütlerinde ve sendikalarda ortaya çıkabile-

cek sendikalist eğilime karşı doğru bir perspektifle politik faaliyet 

yürütmek kin işyerlerini temel alan bir örgütlenmeye yönelmek 

gerekmektedir. Bunun için bütünlüklü faaliyetimizin bir parçası 

olarak işyeri esasına dayalı, doğrudan örgüte bağlı organlar ya-

ratmak, bu organlar aracılığıyla propaganda ve örgütlenme faali-
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yeti yürütmek; kendilerine bağlı Çevrelerle birlikte, örgütün yürüt-

tüğü mahalli ve kültürel çalışmalara, toplantılara, gösterilere ka-

tılmak, örgüte maddi katkıda bulunmak, alana ilişkin görüşler üre-

tip önermek, örgüt yaşamının şekillenmesine aktif bir unsur ola-

rak katılmak, ayrıca örgüte bağlı organların oluşturduğu çerçeve-

lerin dışında yaygın bir tarzda gevşek ilişkiler ağı yaratmasını, 

buna uygun yapılar yaratılmasını önlerine temel görev olarak 

koymak biçiminde saptar. Bir alanda ortaya çıkmış özgül örgüt-

lenmenin süreç içinde bu perspektife uyumlu hale getirilmesini 

tavsiye eder. 

 

ÖNERGE- 4 

Birlik sürecine ilişkin, gelinen noktada ciddi bir adım atılmış 

bulunmaktadır. Bundan böyle süreci sağlıklı bir şekilde derinleş-

tirmek temel görevimizdir. 

Kongremiz; örgütümüzün, sosyalist hareketin etkin kesimlerin-

den biri olarak bugüne değin kendisinden beklenen performansı 

gösterememesinin, çevresinde ve dışında oluşan beklentileri bü-

yük oranda erozyona uğrattığını; örgütümüzün başlıca görevle-

rinden biri olan sosyalist  hareketin  birliği ve  bunun  önemli  ara-

cı blok ......... oluşturulması çabalarının kesintiye uğratılmasının 

örgütümüzün sorumluluğunda olduğunu saptar. 

Yukarıda ifade ettiğimiz olumsuzluklara ve iç çatışmalara rağ-

men, bu adımın atılmış olması siyasal bir olgunluk işaretidir. Bu 

siyasal olgunluk ve sağduyu hem iç problemlerimizi, hem de içine 

girmiş olduğumuz ortak süreçte çıkacak gerilimleri aşmada ciddi 

bir imkândır. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte bir ayağımızın 

aksadığı unutulmamalı, yaşadığımız örgütsel zaaf acilen aşılmalı 

ve birlik sürecine örgütümüzün güç ve imkânları rasyonel şekilde 

yansıtılmalıdır. 
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Politik faaliyetlerimizin ağırlıklı olarak bu zemin içinde sürdürü-

leceği düşünülecek olursa, bundan böyle örgütümüzün çalışma 

tarzı bu süreçle uyumlu hale getirilmelidir. 

Kongremiz, seçilecek MK’ya içine girilen süreçle bağıntılı ola-

rak ortak politik bir yayın çıkarılması için çaba harcamayı, ortak 

yayın çıkarılıncaya kadar kendi politik yayınımızın çıkarılmasını, 

yine teorik bir yayın için gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye 

eder. 

Örgütümüz sosyalist hareketin birlik sorununun komünist bir 

program temelinde çözümleneceğini düşünmektedir. Bu sürecin, 

komünist programatik temelde bir birlik sürecine hizmet edeceği, 

bu zeminin, (Blok .......) buna imkân tanıdığı unutulmamalı ve sü-

reç bu anlayışla ele alınmalıdır. 

 

ÖNERGE- 5  

Kongremiz, seçilen yeni MK'ya, yurtdışında bulunan üyelerin 

durumunu, GMK toplantısının üyelerle ilgili tanımlamasına uygun 

bir biçimde yeniden düzenleyerek, var olan eşitsizliğe son ver-

mesi ve işlevli organ biçimine dönüştürmesini, 6 ay içinde sorunu 

çözüme kavuşturmasını tavsiye eder.  

 

ÖNERGE- 6  

Kongremiz,..............yerel örgüt delegelerinden bir kısmının 

hangi nedenle olursa olsun, Kongre’ye gelmemelerini ve demok-

ratik bir mekanizmaya karşı takındıkları tutumları hoş karşılama-

maktadır. Seçilen MK’ya her iki durumu ivedilikle çözüme kavuş-

turulmasını tavsiye eder. 

Kongremiz, Kongrenin örgütlenmesi ve planlanması sorununu 

sağlıklı bir biçimde çözümlemeyen MK nın tutumunu eleştirir. 
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ÖNERGE- 7 

GMK Raporu’nun yayınlanması hakkında.  

 

ÖNERGE- 8 

5.Konferansta çıkan problem ve 2.Kongre’nin bileşimi dikkate 

alınarak, kadın sorununa ilişkin görüşlerin geliştirilmesi ve belir-

lenmesi amacıyla, tüm kadın üye yoldaşlar Kongreye çağrılmak, 

Kongre kadın yoldaşların oy hakkını savunmalıdır.  

 

ÖNERGE- 9  

Tüzük değişikliğinin örgütün adının değişmesi ve GMK oluştu-

rulması maddeleriyle sınırlı ele alınmaması, 80’li yılların başında 

verili koşullarca belirlenmiş bulunan tüzüğün, günümüz nesnelli-

ğini içerecek tarzda, bir bütün olarak tartışılıp karara bağlanması 

amacıyla kongre toplanması karar altına alınmıştır.  

 

ÖNERGE- 10  

Kongremiz, MK’nın her iki konuda da en geç 6 ay içerisinde 

taslak ve materyaller sunup tartışılmasını sağlayarak 2. Kongre 

delegeleri üzerinden bir kongre toplanmasını karar altına almıştır. 

 

  



502                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

KONGREYE SUNULAN YAZILAR 

 

YAZI 1)  Aralık -1993.   H. YAVUZ 

 

BİZE NE GEREK?  

 

Örgütümüz, Genişletilmiş Merkez Komite toplantısı sonrası 

yeni bir sürece yönelmiştir. Bir plan dahilinde örgütün içinde bu-

lunduğu sorunları örgütün demokratik mekanizmalarında tartışıp, 

çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Genişletilmiş MK toplantısı 

tartışmaların önünü açan bir çerçeveyi ortaya koymayı başardı. 

5.Konferans sonrası oldukça büyük iddialar ortaya atıldı Bu 

iddialar saflarımızda umut, canlanma, siyasallaşma yarattı. Ayrı-

ca sosyalist hareketin önemli bir kesiminin yüzünü Kurtuluş'a 

dönmesine ve yakın takibine neden oldu. Birçok örgütle eylem 

birliği vb. işbirliğinin 5. Konferans sonrasına rastlaması tesadüf 

olmasa gerek. 

Ancak iddialı olmanın yetmediğinin, bu iddiaya uygun, sürekli 

canlılığını koruyan, yol gösterici teorik üretimin, teoriyi yaşama 

aktarmanın aracı politikalara, politikaları ete kemiğe büründüre-

cek, gerçeklik haline getirecek örgütlenmenin yaratılması gerekti-

ğini, geçen süreç bir kez daha gösterdi. Aslında bu iddialara denk 

düşen bir yaşamın kurulmadığı çok zaman geçmeden görüldü. 

Sorun çeşitli düzeyde sözlü ve yazılı dile getirildi. 

Bu noktada tıkanabileceği görünen sürecin önünü açabilecek 

tartışmaları yerleşik politika tarzının bir ayağı halini alan pozisyon 

savaşına doğru yöneldi. Tartışmaları önemli bir biçimde etkileyen 

bir unsur oldu. Kişiler yürütmeye çalıştığımız tartışmalarda kendi-
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lerince örgüt içindeki konumlanışlarına denk düşen pozisyonu 

tutmayı uygun bulur oldu. 

Bu durum, bugünün bir problemi olarak ortaya çıkmış değildir, 

politik mücadeleden uzaklaşmaya başladığımız ve örgütsel prob-

lemlerimizin bizlerin haleti ruhiyesini belirleyen unsurlar haline 

geldiği dönemden bugüne geldi. Dışa yönelik politik mücadelede 

gerileyişimize paralel bir biçimde bizi etkisi altına aldı. 

Kurtuluşçular, bu durumu parçalayan bir konumlanışla tartış-

maları sürdüremezlerse bugünkü çerçeveden ileri bir çerçeveyi 

ortaya çıkarabilmeleri mümkün olmayacaktır. 

5.Konferans öncesi Kurtuluş’u kaosa doğru sürükleyen temel 

problemlerimizden ikisini aşmış olduğumuzun altını çizmek gere-

kir. Bunlardan biri Kurtuluş’un programatik görüşlerinin formülas-

yonu oldu. Bu sorun dahil, süren tartışmaların yönü, daha çok bu 

formülasyonun geliştirilmesine yöneldi. Ancak, bu yönde 

5.Konferans sonrası hiç bir adım atılamadı. Aksine Kurtuluş tari-

hinde teorik duraklama dönemine girildi. 

İkincisi, yaşanan kaosun aşılmasının önündeki temel engeller-

den biri olan, yurtiçinde konumlanmış MK'nın yokluğuna son ve-

rildi. MKnın oluşturulması kaosa son verirken, aynı zamanda iler-

leyebilecek bir sürecin tıkanmasının temel unsuru oldu. 

MK, başta 5.Konferansın olmak üzere teorik zeminimizin ka-

zanmalarına basarak örgütsel yaşam oluşturmak yerine, geriye 

savrularak, çoktan aşılmış bir zemine basarak yaşam oluşturma-

ya çalışmıştır. Buna karşı duruşlar ise kayda değer bulunmadı. 

Bugün, sürecin tıkanmasının belirleyici öğesi, bu geriye savru-

luşun "benimsenmiş" olmasında yatmaktadır. 

Teorik zeminimizin zenginliğinin ulaştığı boyut Kurtuluş’un ilk 

oluşum yıllarına ait örgütsel çerçeveyi tamamen parçalayıp yeni 



504                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

bir çerçeve ortaya koymuştur. Örgütsel zeminimizin gelişimi, 

kendine ait çalışma tarzı, işleyiş, alışkanlıklar ve mekanizmalar 

yarattı. Sosyalist-demokrasi görüşlerimize uygun olarak, yeni mi-

litan tipiyle oluşan örgütsel yapı eskiye dair birçok şeyin terkini 

zorluyordu. Tam da bu noktada, yaşanan çatışmada eskiye ait 

olanların süreçte öne çıkması, egemen görünmesi ve buna karşı 

duruşların yarattığı gerginlik ileriye doğru yürüyüşü tıkadı. Bu ça-

tışma da, Leninist örgüt anlayışının farklı kavranışına denk düş-

mektedir. 

Kurtuluş’un ilk oluşum yıllarında örgütlenmenin önünde duran, 

THKP-C’den gelen unsurlarına özel misyon düşmüştür. Bunun 

böyle olması doğaldır. Bu dönem daha çok Kurtuluş’un siyasal 

yapı olarak kendisini ifadelendirmesi biçiminde tanımlanabilir. 

Yani bir çevre veya hareket dönemidir. 

Hızla gelişen örgütlenme ve mücadelenin baştaki ihtiyaçları, 

öncülerin daha çok güven ve dengelere dayalı ilişkiler sistemati-

ğini yaratır. Bireylerin uyumlulukları, yetenekleri, çabaları, per-

formansları ilişkileri belirleyen unsurlar olurlar. Bu nedenle, birey-

lere dayalı mücadele, örgütlenme, ‘hareket’ tarzı oluşur. 

Örgütlenmenin ve mücadelenin gelişimi bir başka çerçevenin 

oluşmasını ve tarzın ortaya çıkmasını sağlar. Süreci böyle de 

kurgulamak gerekmektedir. 

Başta oluşan ‘bireyci’ hareket tarzı, yerini, kollektif örgütsel 

tarza bırakmak durumundadır. Sürecin başında yaşananlar alış-

kanlık olarak daha sonraki evreye taşındığında çatışma kaçınıl-

maz olur. 

Bizde ilk döneme ait ilişkiler, kadrolarda 'benmerkezci' bir an-

layışın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günlük yaşantıdan politik 

ilişkilere kadar yansıyan benmerkezci yaklaşım Kurtuluş kadrola-

rını ‘aristokrat’ bir yapıya büründürdü. 
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Böyle bir çerçevenin üretebileceği “demokratik” işleyişin ve 

mücadelenin sosyalist-demokrasi görüşlerimizle örtüşebilmesi 

söz konusu olamaz. Savunduğumuz teorik çerçevenin gerektirdi-

ği ilişkiler sistematiğinin ve mücadele çizgisinin oluşturulamaması 

bizi kendi zeminimizden uzaklaştırdı ve tarihimizle çatışan bir ko-

numa savurdu. 

Tasfiye noktasına gelmiş örgütü yeniden inşa etmeye yönelen 

MK, hareket tarzını öne çıkararak süreci yönlendirmeye çalıştı. 

Kendisi de dâhil olmak üzere, hiçbir yapısını kollektif işleyiş üze-

rine oturtmaya uzun süre yanaşmadı. Örgütün kollektif tarzda ça-

lışmasını sağlayacak kurumun bundan şiddetle kaçınması buna-

lımı derinleştirici bir tutum oldu. 

Giderek Kurtuluş’u sarıp sarmalayan bu bunalım, kendi kökle-

rinden kopması için yeterli oldu. Teorik, politik, örgütsel her türlü 

dinamizmini yitiren, karamsarlığın, kendine güvensizliğin, şevk-

sizliğin egemen olduğu insan topluluğuna dönüştü. Politik arena-

da ne türden iddiamız olduğu, bizzat kendi saflarımızda tartışılır 

oldu. 

Gelinen noktada, sosyalist-demokrasiyi benimsemiş örgüte ait 

ilişkilerden ve çalışma tarzından söz etmek neredeyse mümkün 

değil. 

Kurtuluş'un önüne koymuş olduğu temel görevleri gerçekleşti-

rebilmesinin faktörlerinden biri olan mali sorunun çözümüne iliş-

kin yaklaşımımız olumsuz tabloda önemli pay sahibidir. 

Örgütün mali sorunun çözümünü belli yoldaşlar kendilerine 

biçtikleri misyon gereği üslenirken buna karşı çıkılmadığı gibi çö-

zümüne ilişkin yaklaşımlardan uzun süre kaçınılması yoldaşlarda 

kendi misyonlarını güçlendiren bir unsur oldu. Yani bu yoldaşların 

mali sorunun çözümünü sahiplenmelerini, hem de bunu kişisel-

leştirerek yapmalarını Kurtuluşçular zımnen kabullendiler. Diğer 
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yanlış tutum ise, örgütsel hayatımızın geleceğinin ve politik faali-

yetlerimizi doğrudan mali sorunun çözümüne endekslemek oluş-

turdu. 

Sorunun beklenen biçimde çözümlenememesi nedeniyle, hızla 

en alt düzeye inmiş bulunan devrimci dinamizm, yerini moral bo-

zukluğuna atalete bıraktı. 5. Konferansla oluşan umutlar karam-

sarlığa dönüştü. 

Devrimci dinamizmini yitirmiş durağanlaşmış, atalet içinde bu-

lunan örgütlenmenin içinde bulunduğu problemleri çözebilmesi 

mümkün olamaz. Devrimci dinamizm siyasal mücadelede ısrarlı, 

kararlı politik bir çizgi ile ve eylemlilik temelinde tutulan yerle sağ-

lanabilir. Kurtuluş önünde çığ gibi büyümüş problemleri aşabil-

mek için arkasına eylemlilik zemininde gelişmiş devrimci dina-

mizmin rüzgârını almak durumunda... 

Kurtuluş'un kendi teorik, politik, örgütsel, kadrosal birikimi ile 

politik mücadelenin gereklerini yerine getirebileceğini artık kimse 

ileri sürebilecek durumda değil. Bunun başarısı Kurtuluş'tan daha 

geniş bir zemini zorunlu kılmaktadır. Bu zeminin nasıl bir zemin 

olabileceğini örgütümüz 5. Konferans'ta ortaya koydu. 

Ancak birlik konusunda gerekli performansı gösteremeyen ör-

gütümüzün son birkaç yıldır yaşananlar ile birlikte  Blok ...... yara-

tılması konusundaki tutucu ve yanlış yaklaşımları örgüt içinde ge-

rilimlere neden olurken sosyalist çevreler nezdinde birlik nokta-

sındaki yaklaşımlarımız kuşkuyla karşılanır hale geldi ve güven-

sizliğe neden oldu.  

Sürecin başında Kurtuluş, kendisine kısmen projenin sahibi 

olması nedeniyle esas olarak da tarihsel etkinliğinden dolayı ol-

dukça abartılı ve kendi nesnelliğine denk düşmeyen misyon yük-

ledi. Ancak bir anlamda sosyalist hareketin diğer kesimleri de 
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Kurtuluş'a farklı misyonlar biçiyorlardı. Bu bir yanılsamaydı ve 

Kurtuluş bu yanılsamanın uzun süre sürmesine göz yummuştur. 

Bu durum, sosyalist hareketin diğer bileşenleriyle eşit bir ilişki-

nin kurulamamasına yol açmıştır.. Tarihsel 'farklılığa' yaslanarak 

eşit olmayan ilişki kurulmaya çalışılması demokratik bir tutum 

olamaz. 

Boşa geçmiş iki yıllık bir süreden sonra, blok ......... projesinin 

ilk orijini gibi gerçekleşebilme şansının tümüyle ortadan kalktığı 

açıktır. Bugün sosyalist hareketin etkin çevrelerini yanyana geti-

rebilmenin zemini yoktur. Bu çevreler kendi yollarında yürümeyi 

yeğlemiş durumdalar. Bu nedenle de biraraya gelebilecek güçler-

le 'anlamlı' bileşen oluşturabilmek söz konusu olamaz. 

Biraraya gelebileceklerin öne çıkarmaları gereken; sürecin 

sosyalist hareketin saflarında belli dinamizm yaratabilecek biçim-

de planlanmasıdır. Blok ...... fikrinin ana ekseni, her çevrenin 

kendi siyasal kimliği ile parti içinde yer alırken, aynı zamanda 

sürdürülecek ideolojik, teorik, politik hegemonya mücadelesiyle 

yeni siyasal kimliğin şekillenmesinin zemini olmasıdır. Bu durum-

da parti içinde yer alan her siyasal kimlik sahibinin ortak hedefe 

yönelik kendi yapısının argüman ve yaklaşımlarıyla propaganda, 

ajitasyon yaparak eylemliliği gerçekleştirirken, ortak çatı kimliğiyle 

yapılacak ajitasyon ve propaganda ortak mutabakatlara dayalı 

yapılmalıdır. Ortak çatı içindeki kimliklerin ortaklaşmasına paralel 

biçimde bunlar da ortaklaştırılabilir. 

Blok ........ kitlelere ortak siyasal kimlik olarak değil, ortak çatı 

örgütü olarak sunabilmek gerekir 

Blok ….... yaratma çalışmalarımız, örgütsel birliğin gerçekleş-

me şansı olan örgütlerle ilişkileri geriye çekmelidir. Her ikisi birbi-

rine paralel olarak yürütülmelidir. Bu açıdan ortak bir sürece gir-

diğimiz TKEP ile ilişkilerimiz buna uygun kurulmalıdır. Uzun za-
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man dilimine yayılan istikrarlı ilişkilerimiz ve geçmişte yarım kal-

mış girişimler de dikkate alınarak, örgütsel birliğe yönelik çabalar 

tüketilmelidir. Birçok soruna ilişkin teorik-politik, örgütsel yakla-

şımların ortaklaştığı görülmelidir. 

Kurtuluş, sosyalist hareketin birliğinin önünü açan projeler ve 

örgütsel birlik gerçekleştirme süreçlerinde kendini politik olarak 

üretip aşabilir. Bütün bunları eylemlilik temeline dayalı devrimci 

dinamizm ile gerçekleştirebilme şansına sahiptir. 

 

Aralık - 1993  
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YAZI  2 )  K. GÜNGÖR  

 

Bilindiği gibi örgütümüz iki yıl önce içine düşülen bunalımdan 

çıkabilmek amacıyla bir dizi tartışma ve çatışmaların içinden 

geçmek zorunda kaldı. Bunalımdan çıkış önerileri ve hareketin 

geleceğine ilişkin yürütülen mücadele ve bunun sonucunda orta-

ya çıkan ayrışma; tarafımızdan bugün, yani iki yıl sonra bir kez 

daha değerlendirildiğinde, yaşanması zorunlu ve meşru bir ay-

rışma olarak görülmektedir. Bu, iki yıl içerisinde yaşanan tüm 

olumsuzluklara karşın tanıtlanmış bir gerçeklik olarak karşımızda 

durmaktadır.  

Sosyalist hareketin yeniden şekillenme sürecinde, bulunulan 

geri noktadan ileri doğru hamle, her yapının politik-örgütsel plan-

da örgütlü bir pozisyon tutarak üzerine düşen misyonu gerçekleş-

tirmek amacıyla bir direnç oluşturması gereğinin altını bir kez da-

ha çizmiş bulunuyor. Yaşananlar en “kötü” örgütlülüğün, örgüt-

süzlükten daha anlamlı bir duruş olduğunu göstermektedir. Ör-

gütlü bir duruşu, direnişi seçmeyenlerin savruldukları konumlar 

oldukça öğretici dersler sunmaktadır.  

Ancak tamamen meşru olan bu ayrışmanın ardından, benim-

sen zemin ve taktikler üzerinden hayat kurmaya girişen çoğunlu-

ğun prensipte tutarlı, fakat ulaşılan mutabakat temelinde bir plana 

bağlı olarak örgütsel sınırlar içerisinde gerçekleştirilecekken, bu 

görev ajitatif içeriğe indirgenerek, hem yeni gerilimlere yol açmış, 

hem de esasa ilişkin bir sapmaya neden olmuştur. Örgütlülük ve 

örgütlenme çoğunluğun elinde meşru bir argüman olarak salt aji-

tatif düzeye indirgenip somut bir içeriğe büründürülmediği ölçüde 

anlamlar ağırlığını yitirmişler ve çoğunluk içinde de gerilimlere 

kaynaklık etmişlerdir. 
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Böylece, örgütlenme ve ilişkisi yavaş yavaş kopmuş, pek kısa 

sayılmayacak bir süre, günü kurtarma biçiminde parça başı çıkış-

larla yaratılmaya çalışılan heyecanlar üzerinden heba edilmiştir. 

Her iki temel konuda, üzerinde çalışılmış, tartışılmış bir plandan 

yoksun yürüyüş hattı ısrarla sürdürülmek istenmiştir. Tutarlı bir 

plandan ve perspektiften yoksunluk tali bir sorun olarak gösteril-

miş, maddi imkânsızlıklar sorunun esası olarak öne çıkarılarak 

temel görevlerin çarpılmasına neden olunmuştur. Öne konulan 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan zaaf, örgüt soru-

nunda zaten karşı duran ve kafası karışık yoldaşların yanlış tu-

tumlarını güçlendirdiği gibi, onlarla giderek kopuşmayı ya da iliş-

kilerin en az düzeyde sürmesini beraberinde getirmiştir. Bu, zaten 

var olan bunalımı derinleştirerek hareket saflarında sürekli bir 

kargaşayı beslemiştir.  

Anımsanacağı üzere, neredeyse iki yıl öncesinin kaotik orta-

mını yeniden yaşar bir konuma sürüklenmiş durumda olunduğu-

nu iddia edebilmek günümüzde pek tuhaf karşılanmayacaktır. 

Bir tek fark var ki, o da bizi dünden köklü bir şekilde ayırmak-

tadır. Artık bugün hareketimizi karakterize eden kollektif bir teorik 

zeminin yokluğundan kimse söz etmemektedir. Bu hala üzerine 

bastığımız önemli kazanımımızdır. Ancak burada bir sorun olma-

dığı anlamına gelmemelidir. Çünkü iki yıldan bu yana, ortaya ko-

nan programatik çerçeveyi zenginleştirmek amacıyla bir tek taş 

konmamıştır.  

Söz konusu programatik çerçeve; hareketimizin teorik serüve-

ninin bir özeti ve özgün kimliğinin çerçevesinin esnek bir şekilde 

ortaya konulusu olarak sosyalizmin sorunlarına yanıt arama ça-

basının küçümsenmeyecek bir mecrasını temsil etmesi ve bu ba-

kımdan hem iç tartışmalara, hem de ulusal ve uluslararası planda 

tartışmalara açık bir tarzda formüle edilmesiyle hareketimize 
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azımsanmayacak işlev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Ortaya ko-

nan performans ise koskoca bir hiçtir ne yazık ki.  

Öyleyse görünürde bir teorik mutabakattan söz edebilmek 

mümkün olmasına karşın, bir tartışma yürütmemenin tartışmayı 

çoktan gündem dışı bırakmanın beraberinde getirdiği bir rahatlık 

olsa gerek. Çok açıktır ki, bu durum ciddi bir sağlıksızlığa işaret 

etmektedir. Zaten bu yüzden sosyalist hareket içindeki en özgün 

niteliğimizi yitirdiğimizi kolaylıkla öne sürebiliriz. Yaratıcı faaliyetin 

bu denli dışına düşmekle uzunca süredir yaşadığımız izolasyon 

arasında doğrudan bir ilişki kurmak zorunludur.  

Tartışmalarda gündem belirleyecek bir performans ve etkili 

yayıncılık, bir hareketin dışa açılmasında vazgeçilmez öğelerin 

başında gelir. Bugüne değin böyle bir yaklaşımın varlığından söz 

etmek, yine ne yazıktır ki, olanaksızdır. Tüm eleştirilere karşın bu 

böyle olmuştur. 

Açıktır ki, en temel görevlerin çarpılmasının; bir sosyalist ha-

reketin en ayırt edici yanını oluşturan düşünce üretiminin en alt 

düzeye düşmesinin örgütlenme sorunuyla çok yakından bir ilişkisi 

vardır. Yine anımsanırsa, iki yıl önce “Marksist-Leninist bir hare-

ket olarak son yıllarda içerisine girilen dağınıklık durumundan çı-

kış en acil sorunumuzu oluşturmaktadır. Hareketin profesyonel 

yapısı tasfiye olmuş, uzmanlık örgütleri gerçek bir faaliyet zemi-

nine oturmamakta, hedefleri bulanık bir faaliyet biçimi, kimin ne 

yaptığını belirsiz hale getirirken birçok yerel yapı bir yığın halinde 

bulunmaktadır” denilerek bir durum saptaması yapılmıştır. İki yıl 

sonra tariflenen bu durumu aştığımızdan söz edebilmek olanaklı 

değildir. Yani örgütlenme sorununda bir arpa boyu yol almadığı-

mız açıktır. 

İki yıl önce örgütlenme sorunu tartışılırken, içinde bulunulan 

koşullar dikkate alınarak dal budak salmış kapsamlı bir örgütlen-

me hedeflemenin sakıncaları ve imkânsızlığı üzerinde durularak, 
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işlevli bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Konum-

lanışları nedeniyle etkin olmayan, sistemli çalışma yürütmeye ye-

tenekli olmayan atıl kadrolara yaslanarak işlevsiz yapılar oluştu-

rulması geçmişin deneyiminin sunduğu bir imkân olarak değer-

lendirilecek, her şeyden önce hareketin yönetimi sorunu yetki 

kargaşasına yol açmaksızın meşru bir tarzda çözülecek ve etkin 

bir yayıncılıkla, maddi sorunun çözümüne bağlı olarak örgütlen-

me derinleştirilecekti. Hareketin inşası, işlevli örgütlü yapılara 

yaslanarak tedricen gerçekleştirilecekti. Böyle bir çerçeve üzerin-

de mutabakat olmasına karşın tartışılıp, geliştirilerek bir plana 

bağlanmamıştır. Bu yüzden de süreç içerisinde spekülatif bir ko-

nu haline gelmiştir. Geçmişin örgütlenme konusundaki olumsuz 

deneyimlerinden yola çıkan MK'nın "örgütcülük oynamaya" karşı 

geliştirdiği duyarlılık giderek her türlü örgütlülüğe kuşkuyla bak-

mayı, bu nedenle kollektifin meşru zeminlerine hesap verme so-

rumluluğundan kaçınmasını beraberinde getirmiş, işlevsel müda-

haleler yapılamadığından bu durumun sürmesine izin verilerek 

yaşanan kargaşalara olanak hazırlamıştır. Ortaya çıkan tablo, 

herkesin, her yapının hesap vermek zorunda olduğu ve hesap ve 

bilgi vermeyen bir MK'nın belirlediği örgütsel yaşam olmuştur. Üs-

telik MK da iç hayatında kollektif bir şekillenişi gerçekleştireme-

miş, söz konusu eşitsizlikleri kendi içinde de yeniden üretmiştir. 

Örgütlenme üzerine yapılan bunca vurguya ve bu sorunun ör-

güt içi demokrasi sorunuyla doğrudan ilişkisinin altının çizilmesi-

ne karşın, ciddi hiç bir adımın atılamamış olması düşündürücü, 

düşündürücü olduğu denli öğreticidir de. 

GMK Raporunda ifade edildiği gibi, hareketin oluşumundan 

günümüze değin bütünüyle aşılamayan yapısal zaaf, yani de-

mokratik geleneklerin oluşturulamamış olması en temel sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu zaafın yaşamımızı günümüzde çok çarpıcı bir şekilde belir-

lemiş olması örgütün bütününü kesen bir zaafa işaret etmekte ve 

yapısal olarak ne denli geriye savrulduğumuzu göstermektedir. 

Ortaya çıkan tablodan her şeyden önce kollektif olarak sorumlu 

olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yapılan işin doğası gereği, üst-

lendiği misyon itibariyle MK'nın sorumluluğu her şeyin önünde ol-

sa da, içine düşülen durumu MK'nın ya da MK içindeki bir bölüm 

yoldaşın ‘kötü niyet’inin eseri olarak yorumlamak, sorumlulukla-

rımızdan kaçmak anlamına gelecektir.  

Şu çok açık ki, yapılan tüm eleştirilere, uyarılara karşın de-

mokratik-merkeziyetçiliğin işletilmemiş olması, örgütsel plana sıç-

ratılan bir mücadele-etkileme sürecinin yaşanması yerine, özel 

platformlar yaratarak, küçük bir azınlık içinde konsensüs arama, 

meşru platformların işletilmesinden duyulan korku ya da güven-

sizlik, ilişkilerin giderek tahrip olmasına ve örgütün amorf bir top-

luluk haline dönüşmesine yol açmıştır. ( 5 )  Olan bitenin bilgisine 

sahip olmayan, olmaya da pek istek göstermeyen, işlerin kendili-

ğinden düzeleceği beklentisini taşıyan yapı ve kadrolar da bu 

olumsuzluğun pasif destekçisi olmuşlardır. 

Bu noktada sözü edilen anti-demokratik anlayışın, "eski tarz"ın 

çeşitli düzeylerini bir arada görmek olanaklıdır. Ve bu anlayış bir 

biçimde her düzeyde üretildiğinden böyle bir konuma düşülmüş-

tür. Böyle bir nesnellik doğal ki, kendine uygun tipolojiyi de yeni-

den üretmiştir. Üstelik bu durum, "sosyalizme öncülük etme iddi-

asında olan bir örgüt, yaşanan pratiklerin ortaya çıkardığı sonuç-

ları gördükten sonra, demokrasi sorunu üzerinde on kat daha 

dikkatle durmak zorundadır. Demokrasi konusunda amaçla ara-

cın uygunluğu tam bir zorunluluktur" diyerek sağlam bir teorik 

zemin kurmaya çalışan yapıda ortaya çıkmışsa daha da düşün-

dürücüdür. ( 6  ) 
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MK'nın oluşturulması süreci ve oluşan MK, yaşanan problem-

lere fazlasıyla kaynaklık etmiştir. Arada kalan on yılın deneyimin-

den neredeyse habersiz, teorik gelişmenin geçirdiği evreleri izle-

yememiş, Çoğu cezaevlerinden yeni çıkmış kadrolardan oluşmuş 

bir MK’nın önüne, ulusal ve uluslararası planda tarihsel bir dö-

nemin çöküntüsünün getirdiği problemlerle boğuşmak görevi ko-

nulmuştur. Eski ve yeni sürece ilişkin deneyimi içerecek, kopuk-

luğun problemlerini asgariye indirecek bir bileşim oluşturulama-

mış olması, daha o günden problemli bulunmasına ve öneri ya-

pılmasına karşın pek önemsenmemiştir.  

Önceki MK’dan bir yoldaşın görev kabul etmemesi anlaşılır 

olmadığı gibi, bu konuda ciddi bir örgütsel baskının oluşturulma-

mış olması da anlaşılır değildir. Ya da anlaşılmaması için bir ne-

den yoktur. Çünkü süreci kurgulayanların tutumları yaşanan bu-

nalımdan ancak geçmişten taşınan misyona dayanarak çıkılabi-

leceğine ilişkin bir yanılsamaya yol açmıştır.  

Yaşanan sürecin kesintiler ve darbelerle karakterize olması 

teorik-örgütsel deneyimin ve birikimin içerilmesindeki eşitsizlik ve 

belki de daha doğrusu bu olgunun hafife alınması, yaşanan düş 

kırıklıkları böyle bir yanılsamayı benimsetmiştir. Buna kısa süre-

de politik planda sıçrama yapma imkânlarına duyulan güven de 

katkıda bulunmuştur. Bir başka nesnellikte anlamlı olabilecek bu 

tutum, söz konusu koşullarda daha baştan birçok problemin ya-

şanmasını beraberinde getirmiştir.  

Sonuçta on yıl boyunca yaşanan deneyim ve kazanmaların 

ürünleri işlevsiz bir düzlemde kalmış, yaşam bir başka düzlemde 

akmıştır. Kollektif hayat tam bir şizofrenik bölünmeye uğramıştır. 

Bunalımdan çıkış misyonunu üstlenen MK’nın, sorunların ağır-

lığı karşısında güçsüzlüğünü kavramasıyla, bir önceki dönemi 

hedef alarak "enkaz" devraldık tutumunu geliştirmesi yapabile-

ceklerinin sınırını göstermiştir.  
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Oysa misyon sahiplerinin doğrudan sorumlu oldukları "en-

kaz"a ilişkin tartışmalar henüz tüm canlılıklarını korumakta ve 

geçmişten taşınan misyona dayanarak ve salt buna yaslanarak 

sorunların üstesinden gelmekte inat yerine, örgütün imkanlarına, 

güçlerine yaslanarak bir çıkış aramaktı. Ancak bu noktaya gel-

mek çok zaman aldı. Günümüzde bu noktaya gelinmiş olması, 

uğradığımız kayıpları ve tahribatı unutturmamalıdır. 

Kurgu böyle olunca ve bu tasvip görünce, örgütsel yaşam ye-

rine 70’li yılların hareket geleneğine uygun bir "ahbap-çavuş "1ar 

topluluğu haline dönüşmek pek uzun zaman almadı. Örgüt, "do-

ğal önderleri" etrafında - buna MK’nın çoğunluğu da dâhil - bir 

amorf yapıya dönüştü. Oysa iddia tam tersiydi. Bilinen, hep yapı-

lan, kolay olan yaşama egemen oldu. "örgütçülük oynama"ya 

karşın panzehir bulunmuştu!  

Daha baştan bu duruma yöneltilen eleştirilere karşı dikilen ar-

güman ise karşı karşıya bulunulan durumun vahametini ortaya 

koymaktaydı: "Bu görevi bizden başka yüklenecek kimse yok!" 

Sorunu bu koyuş tarzı bile, tek başına hayatı yorumlayış, sosya-

lizm yorumu, demokratik merkeziyetçilik konularında ciddi farklı-

lıklara işaret etmektedir. Etmemesi de mümkün gözükmemekte-

dir. 

Ancak tartışmadığımız, tartışmayı bir kenara koyduğumuz için 

yaşanan bunalım ve gelinen noktanın yarattığı sorunlar tehlikeli 

bir biçimde özelleşmiş bir görünüme bürünmektedir. Bu yaşanan 

süreçten çıkışı zorlaşmaktadır. Oysa sorunların çözümüne ilişkin 

yaklaşımlarda farklılıklar olduğu telaffuz edildiğine göre, bu farklı-

lıklar formüle edilmelidir. Böylesi doğal bir tutum alıştan kaçın-

mak, belirsizlik ortamını beslemeyi ve çürümeyi beraberinde ge-

tirmektedir.  

Sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı platformlarda şekil-

lenen görüşlerin -GMK raporu- altına imza atıp, sonra bunları tar-
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tışmanın, çözüm değil, çözümsüzlük üreteceği açıktır. Öyleyse 

bu tutumu terk etmek ve durduğumuz noktayı tartışmaya açmak, 

eğilimleri belirginleştirip, bu zemin üzerinde mutabakatlar yarata-

rak yürütmek için çaba sarf etmek zorunludur. Çözüm ancak böy-

le açık bir zeminde üretilebilir ve yanılsamalara son verilebilir. 

Belirlenmiş gündem maddelerine ilişkin bir tartışma yürütmek 

hedef olarak saptanmasına karşın, bugüne değin tek bir dokü-

manın tartışmaya sunulmaması vahimdir. Hayatımızı felç eden 

bir bunalım yaşanmasına rağmen, söz konusu "sessizlik" nasıl bir 

vurdumduymazlık içinde olduğumuzun göstergesidir. Bu durum 

örgütsel sorunlar karşısındaki ilgisizliğin her düzeyde sürdüğünün 

en yeni örneğini sunmaktadır. Böylesi bir tutum alışın sürdüğü 

koşullarda örgütlü bir hayatın kurulması olanaksızdır. 

Örgütsel yaşamı karakterize eden şizofrenik bölünme aşılma-

dan bir adım dahi atabilmek olanaksızdır. Bu bölünme, geliştiril-

miş olan teorik-programatik platformla uyumlu bir hayatın kurul-

masıyla aşılabilir. Teorinin geliştirilmesi, politik yaşama tercüme 

edilmesi; teorik-pratik ilişkisinin karşılıklı etkileşiminin yaratıcı bir 

tarzda kavranmasıyla önümüzdeki karmaşık ve zorlu süreçten bir 

çıkış yolu bulabiliriz. Yoksa salt deneyime ve kişisel yeteneklere 

bağlı çıkışlar bizi yeniden çıkmaza sokacaktır. 

Öyleyse ortak sorumluluğun güçlendirilmesi, yani her kadro-

nun özne olarak katıldığı politik yaşam, demokratik denetim me-

kanizmalarının yaratılması ve işletilmesi, öz-disiplinin geliştirilme-

si, gecikmiş ama daha fazla geciktirilemeyecek bir görev olarak 

ele alınmalıdır.  

Böyle bir yaşam ancak sınırları netçe çizilmiş çerçevede şekil-

lenen işlevli, örgütlü yapılar aracılığıyla kurulacaktır. Amorf yapı-

larla değil! Yeni bir sosyalist militan kimliğini oluşturma mücade-

lesini önümüze koymaktır, bu aynı zamanda. İşe, söz konusu 

çerçevenin inşasına kendini hazır hisseden kadrolarla hemen 
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başlanmalıdır. Sosyalist-demokratik bir toplum biçiminin kurulu-

şuna hazırlananların o topluma ait düşüncelerini, değer yargıları-

nı oluşturmaya ve en azından ona yaklaşan bir pratiği hemen 

şimdi şekillendirmeye girişmeleri zorunludur. Geçmişin olumsuz-

luklarına bürokratik-sekter yapılarına, dogmatizmine inandırıcı 

yanıt ancak böyle bir zeminin üretilmesiyle verilecektir. 

Örgütün birikimini, deneyimini azami ölçülerde içerecek bir 

MK'nın ve yayın kurulunun oluşturulması; proletarya ve kamu ça-

lışanları alanındaki olumlu gelişmeleri yönlendirip, kazanından 

pekiştirecek iki grubun ve mali sorunun çözümünü gerçekleştire-

cek bir grubun kurulması temelinde yerel örgütlerin inşasının ger-

çekleştirilmesi çalışma programının omurgasını teşkil etmelidir. 

Bu yapılar profesyonel örgütün iskeleti olacaktır. Profesyonel ör-

gütün genişlemesi ise bu adımların atılmasına ve içine girmiş bu-

lunduğumuz ortak süreç(lerin) gelişimine bağlı olarak şekillenme-

lidir. 

Gündem olarak, birlik sürecinin somut bir plana bağlanması 

sorunu, hayat tarafından bir plana bağlanarak esas olarak çö-

zülmüş bulunuyor. A ilinin kongre deklarasyonunda sunulan plan-

la ve temel perspektifimizle uyum içerisinde, ama başlangıç ol-

manın eksikleriyle gerçekleşmiş girişimin, henüz bir adım niteli-

ğinde olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenle, süreci sağlıklı bir şekilde derinleştirmek temel gö-

revimizdir. Yaşanan olumsuzluklara ve iç çatışmalara rağmen bu 

adımın atılması siyasal bir olgunluk işaretidir. Bu siyasal olgunluk 

ve sağduyu, hem problemlerimizi, hem de içine girmiş olduğumuz 

ortak süreçte çıkacak gerilimleri aşmada ciddi bir imkandır. 

Ancak unutulmamalı ki, paralel süreçler olarak tasarladığımız; 

örgütlenme ve birlik doğrultusunda atılacak adımlar, tasarladığı-

mız gibi atılamamıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte bir ayağımı-

zın aksadığı gözden ırak tutulmamalıdır. Örgütsel birliğin sağ-
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lanması ve örgütlenmenin pekiştirilmesindeki zaaf acilen aşılmalı 

ve birlik sürecine örgütümüzün güç ve imkânları rasyonel şekilde 

yansıtılmalıdır. Bunu başaramadığımız takdirde demiyorum, di-

yemiyorum, başarmalıyız! 

Siyasal olgunluğumuz ve sağduyumuzla başarabileceğimize 

inanıyorum! 

 

K. GÜNGÖR.  
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KURTULUŞ ÖRGÜTÜ TÜZÜĞÜ  

 

1- Marksist-Leninist bir örgüt olan KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'nün 

tüzüğü, koşulların ve örgütün durumuna bağlı olarak kongre tara-

fından değiştirilir. 

Tüzük değişikliği 2/3 oy çokluğuyla yapılır.  

2- ÜYELIK: KURTULUŞ Örgütü’nün programatik görüşleri 

doğrultusunda faaliyet yürüten; proletarya davasına bağlılık ve bu 

yolda fedakârlığa katlanmak konusunda örgüte gereken güveni 

veren; örgütün organlarının birinde düzenli ve gizli faaliyet yürü-

tebilecek konumda olan; düzenli aidat ödeyen herkes üyeliğe ka-

bul edilir. 

ÜYELİĞE KABUL: Yukarıdaki niteliklere sahip herkes iki üye-

nin önermesi ve MK’nın veya Yerel Komitenin 2/3 oy çoğunluğu 

ile örgüte üye kabul edilir. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Tüm 

üyeler seçme seçilme hakkını kayıtlı oldukları yerel örgütler ara-

cılığıyla kullanır. Örgütün bütün sorunlarının çözümüne katılmak 

her üyenin görevidir. Her üye görüşlerinin tüm örgüte duyurulma-

sını istemek, taleplerini bir üst organa ya da MK'ya iletmek hakkı-

na sahiptir. Bu hakkın kullanılmasının gereklerini yönetici komite-

ler yerine getirmek zorundadır. 

3- Üyelik maddesindeki niteliklerinden birini kaybeden üye ilgili 

komite tarafından üyelikten düşürülür. Üyelik niteliklerini aksatan-

lar uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma ile cezalandırılır. Her üye 

üyelikten çıkarma ve cezalandırılma konularında üst organlara ve 

kongreye başvurabilir. 

4- Örgüt içinde pozitif ayırımcılık uygulanır. Örgüt kabul ettiği 

pozitif ayırımcı politikanın gereği organ seçimlerinde kadınların 
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temsil edilmesini bugünkü koşulları dikkate alarak esas alır. Ge-

lişmelere bağlı olarak bu politikayı somut esaslara bağlar. 

5- MERKEZ KOMİTESİ (MK): 

A) MK: örgütün işleyiş ve yönetiminden, ideolojik ve teorik ge-

lişiminden sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesi için koşul-

lara bağlı olarak kendi içinde işbölümü yapar. 

B) MK, kurduğu yerel komitelerin ve gerekli özel ve uzmanlık 

organlarının ve fraksiyonların kurulup kaldırılmasına, bunlara üye 

atanma ve çıkarılmasına 2/3 oy çoğunluğuyla karar verir. MK içi 

organların durumu için de aynı oran geçerlidir. Diğer kararlarını 

salt çoğunlukla alır. 

6- YEREL ÖRGÜTLER: İl ve bölgedeki organların tümünden 

oluşur. 

A ) YK: Yerel örgütün yönetici organıdır. Gerekli koşullarda 

kendi yürütme organını seçer. MK ile bağlantıyı sekreter kurar, 

gerekli özel ve uzmanlık organları ve fraksiyonların, bölge ve fab-

rika/işyeri komitelerinin kurulup kaldırılmasına bunlara üye atan-

ma ve çıkarılmasına 2/3 oyla karar verir. Aynı oranda oyla kendi 

bileşimini değiştirebilir. 2/3 oranı kendi iş bölümü içinde gereklidir. 

Diğer konularda salt çoğunlukla karar verir. Yerel komiteler kuru-

luşlarından 6 ay sonra üye alabilirler. 

B ) Alt Bölge Komitesi: Büyük şehir ve bölgelerin alt yönetici 

organıdır.  

C ) Örgütümüzün temeli fabrika hücreleridir. Fabrika komitesi 

fabrika hücresinin yönetici organıdır. Mahalli hücreler de kurulabi-

lir. 

7- KONFERANS 

Örgüt sorunlarının çözümünde tavsiye niteliğinde kararlar alır. 

Kongre toplanmasına çoğunlukla karar verir. MK’nın çoğunluğu 
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tarafından toplantıya çağrılır. Üyelerin 1/3’ü veya yerel Komitele-

rin yarıdan fazlasının isteği üzerine toplanır. 

Konferans, MK, uzmanlık organları ile Yerel Komitelerin tem-

silcilerinden oluşur. 

MK, gerekli kişileri oy hakkı olmaksızın konferansa çağırabilir. 

8- KADIN KONFERANSI: 

Kadın sorunu alanında tavsiye niteliğinde kararlar alır. Merkezi 

kadın grubu, Yerel örgütlerin kadın grubu temsilcilerinin katılımıy-

la toplanır. Konferansa oy hakkı olmaksızın gerekli kadınlar çağı-

rılabilir. 

9-YEREL ÖRGÜT KONFERANSI: 

Yerel Komite'ye tavsiye niteliğinde karar alır. YK çoğunluğu 

veya YK’ya bağlı organların yarısının, üyelerin l/3’ünün isteği ile 

toplanır. Yerel Komite ve yerel organların temsilcilerinden oluşur. 

YK gerekli gördüğü kişileri oy hakkı olmaksızın çağırabilir. 

10- KONGRE: 

Örgütün en yetkili organıdır. Yerel örgütlerin kongrelerince 

MK’nın belirlediği oran içinde seçilen delegelerden ve MK’dan 

oluşur. 

Kongre 2 yılda bir toplanır. Olağanüstü olarak üyelerinin 

1/3’ünün 7 ya da MK’nın 2/3’ünün isteği üzerine en geç 4 ay içe-

risinde toplanır. Yerel örgüt kongresi ise YK ve kendilerini seçen 

üye sayısı kadar oy hakkı olan delegelerle toplanır.  

11- YURTDIŞI ÖRGÜTÜ: Yurtdışındaki organların tümünden 

oluşur. 

A) Yurtdışı Komitesi: Yurtdışının yönetici organıdır. Yurtdışı 

Komitesi çalışmalarında MK’sine karşı sorumludur. Yurtdışı örgü-

tüne 2/3 oranıyla üye alır. Yurtdışı üyeleri örgütün kongre ve kon-
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feranslarında oy hakkına sahip değillerdir. Ancak bu hak ülkeye 

dönüşle kazanılır. 

B ) Yurtdışı Konferansı: Yurtdışı örgütünün sorunlarının çö-

zümünde tavsiye niteliğinde kararlar alır. Yurtdışı Komitesi ve ül-

ke komitelerinin temsilcilerinden oluşur. Konferansa yurtdışı ko-

mitesi gerekli kişileri oy hakkı olmaksızın çağırabüir. 

C) Yurtdışı Kongresi: Yurtdışı örgütünün en yetkili organıdır. 

Ülke örgütlerinin kongrelerince Yurtdışı Komitesinin belirlediği 

oran üzerinden seçilen delegelerden ve Yurtdışı Komitesinden 

oluşur. 

Yurtdışı Kongresi yılda bir toplanır. Olağanüstü olarak ise, bir 

önceki kongre ve konferansa katılan ülke örgütlerinin yarıdan bir 

fazlasının, üyelerin 1/3'ünün ya da Yurtdışı Komitesinin 2/3'ünün 

isteği üzerine toplanır. 

12- MK, MK yedekleri ve YK sekreterleri ile, YK'lar ise YK ye-

dekleri ve organ sekreterleriyle yılda en az iki kez Genişletilmiş 

Yerel Komite (GYK) toplantıları yapar. GMK, MK çalışmalarını 

GYK'lar ise YK'ların çalışmalarını değerlendirir ve oy çokluğuyla 

Konferans toplanmasına karar verebilir.  

 

  



                KONFERANS VE KONGRELER            523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN 

KURTULUŞ  ÖRGÜTÜ 

(TKKKÖ) 

 

(2. Olağan Kongre Kararı Doğrultusunda  

Gerçekleştirilen)  

 

1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE 
1995   
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2. OLAĞAN KONGRE KARARI DOĞRULTUSUNDA 

1. OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZ  

 

1-Kadın sorunu,  

2- Tüzük değişikliğini içeren gündemle toplandı. 

Pozitif ayırtma görüşümüz gereği birinci gündemle ilgili tüm 

üye kadın yoldaşlar oy hakkı ile kongreye çağrılı katıldılar. 

 

1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARLARI 

 

CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCADELE 

Uluslar, sınıflar, zümreler, ırklar vb. olarak bölünmüş olan in-

sanlık bütün bunları bir de içinden kesen bir biçimde cinsler ola-

rak da bölünmüş ve bin yıldır dişi cins bütün bunların içerisinde 

altta kalan tarafı oluşturmuştur. 

Eşitlik dünyası mücadelesi veren sosyalistler, uzun yıllar mü-

cadeleleri içerisinde ezilen cinsin eşitliğini kabul ettiklerini iddia 

edip bu doğrultuda birtakım mücadeleler vermişlerse de, ne oluş-

turdukları örgütler içerisinde ne de sosyalist toplumlarda kadınlar 

eski toplumun belirlemiş olduğu statülerin fazla dışına çıkma 

şansını bulabilmişlerdir. Zira her durumun kadın çıkarları açısın-

dan ele alınması ve düzenlenmesi gündeme getirilmemiştir. 

Bütün bunlardan dolayı gelinen koşullarda kadının kurtuluşu 

temel prensipleri arasında bulunmasına rağmen sosyalizmin bu 

açıdan ciddi bir sorgulamaya alınması ve kadınların gerek örgüt 

içerisinde ve gerekse toplum içerisindeki statülerinin değişimine 

olanak sağlayacak durumun yaratılması sosyalizm amaçları açı-

sından zorunluluk haline gelmiştir. Böyle bir statü değişikliğinin 
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yaratılmasının bir bileşeni kadınların değişik biçimlerde örgütlü 

hale gelmeleri ise, diğeri de erkeklerin elde tuttukları iktidar po-

zisyonlarını kadınlarla paylaşmayı benimsemelerinden geçmek-

tedir. 

Sorun, var olan nesnelliği ile doğrudan doğruya demokratik bir 

mücadelenin zorunlu gereğidir. Demokrasi düşüncesini her türlü 

baskıya temelden karşı çıkmayı kadar genişletmeyen kişilerin 

komünist olmalarından bahsetmek elbetteki olanaklı değildir. Bur-

juva düzenin her türlü anti-demokratikliğini reddeden komünistle-

rin, başka demokratik haklar için sürdürdükleri güncel mücadeleyi 

kadının kurtuluşu mücadelesine kadar genişletmedikleri takdirde, 

bunu yapacak kadar demokratikleşemedikleri ölçüde sosyalizme 

ilerleyebilmeleri olanaksızdır. Yaşanan deneyimler bunu kanıtla-

dığı gibi, anti-demokratik düşünce ortaya çıktığı alanla sınırlı 

kalmaz, yaşama olanağı bulduğu takdirde bulunduğu alanlardan 

başka alanlara da hızla yayılma eğilimi gösterir. 

Bu anlamda kadın sorunu kadınların kurtuluşu sorunu değil, 

insanlığın kurtuluşu, baskının ve kaba kuvvetin simgesi haline 

gelmiş olan erkeğin kurtuluşu sorununa dönüşür. 

Mücadelede birlikte olabilmek, yerleşik cinsiyetçi ilişkilerin Ka-

dınlar aleyhine yaratmış olduğu statülerin bozulmasıyla olanaklı 

olabilecektir.  

Bu nedenle örgütümüzün, erkeklerin kadınlar karşısında sahip 

oldukları haksız avantajları terk ettirecek kadınlar lehine ayırımcı 

bir politika sürdürmesi, sorunu aktüel kılabilmek ve eksik bırakıl-

mış olanı tamamlamak için öne çıkmış bir mücadele vermesi zo-

runluluktur.  

Cinsler arasındaki çatışmanın örgütümüz içerisindeki etkisi al-

tında geçekleşecek bu mücadelenin, birikimlerini koruyabilmesi 

ve ileriye gidebilmesi ancak kurumsallaşmayla mümkün olabilir. 
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Kadınların kendilerine ait bağımsız örgütlenmelerinin yanında ör-

güt içerisinde de bu kurumsallaşmanın ifadelerinin yaratılmış ol-

ması gerekir. Bu kurumsallaşma toplum düzeyindeki her alanda 

eşitlenme hedefiyle birlikte öncelikle örgüt içerisinde de gerçek-

leştirmeyi amaçlamalıdır. 

Marksist-Leninist bir örgüt yapısı tek bir hiyerarşi altında her 

düzlemde uzmanlık örgütlerinin varlığını verilen mücadelenin ge-

reği olarak kabul eder. Cins ayırımcılığına karşı mücadelenin de 

böyle bir uzmanlık alanı olarak tanınması ve üretilecek olan poli-

tikaların temel aygıtlarının bu uzmanlık organları (kadın grupları) 

olması gerekir.  

Her düzeydeki kadın gruplarının temsilcilerinin gerçekleştire-

cekleri kadın konferansları, deneyimin birleştirilmesinin ve ortak 

sentezlerin ortaya çıkarılmasının bir diğer alanını oluşturur. Böyle 

üretilen politikalar örgütün tümünün benimsemesiyle ortak eylem 

alanında etkin bir güç haline gelirler. 

İki cinsten oluşan örgütümüzün cinsiyetçiliğe karşı mücadele-

sinin kurumsal araçlarından biri de örgüt hattının belirlenmesine 

eşit katılımı sağlayacak olan bir statünün yaratılmasıdır. Bu sta-

tünün yaratılabilmesi için örgütümüz kadın alanındaki faaliyetin 

yoğunlaştırılmasını, kadın üyelerin nitelik ve nicelik olarak geliş-

melerinin gerekli tedbirlerini almak zorunda olduğunun bilincinde-

dir. 
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1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE BELGESİ 

 

Tarihin ve toplumun bu aşamasında sosyalistler ve sosyalist 

örgütlenmeler cinsiyetçilikten arınmış değildir. Tüm toplumsal 

egemenlik biçimleri gibi erkek egemenliği de bireylerin iyi niyetle-

riyle aşılamaz. 

Çünkü, erkek egemenliği bireylerin niyetlerinden bağımsız, sı-

nıfları, ulusları, ırkları da kesen toplumsal nesnel bir olgudur. 

İnsanlığın özgürleşmesi ve emeğin kurtuluşu için mücadele 

eden sosyalist yapılanmaların erkek egemenliğini aşması doğrul-

tusunda yapısal ve kurumsal önlemler alıp, bu köklü egemenlik 

biçiminin parçalanması ile ilgili ciddi bir mücadeleyi önüne koy-

ması gerekmektedir. 

Sosyalist toplumlarda da cins ayırımı uygulamalarının devamı, 

sosyalizmin tek başına kadınların kurtuluşunu sağlayamadığı, 

kadınların, kadın bakış açısıyla kurtuluşları doğrultusunda bir 

mücadeleyi de örgütleyip yürütmeleri ve bir güç olmaları zorunlu-

luğu kendini dayatmıştır. 

Bireyler ve toplumsal gruplar birden çok kimliğe sahip olabilir. 

Sömürülen sınıflar işçi ve emekçi kimliği ile sömüren sınıfa karşı 

sınıf mücadelesi yürütür, bunun adı sosyalizm mücadelesidir. 

Sömürge uluslar, ulusal kurtuluş mücadelesi yürütür.  

Bu mücadele kapitalizme karşı da olmayabilir. Ancak kapitalist 

devletin çözemediği ulusal sorunu çözmek sosyalistlerin demok-

ratik devrim programına dahildir. Cins olarak ezilen kadınlar cins 

egemenliğine karşı kadın kurtuluş mücadelesi vermelidirler. Bu 

mücadelenin adı feminizmdir.  

Ancak kadınların cins baskısına uğramaları ve devamı kapita-

lizmin çıkarıdır. Kadınların toplumsal grup olarak ezilmelerinden 
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kapitalizmin sayısız çıkarı vardır. Yeniden üretim sürecinde 

ödenmemiş emekleri dolayımlı olarak sermayenin büyütülmesine 

katkıda bulunmaktadır. Kadınlar çalışma yaşamına başladıkların-

da, evde yaptıkları işlere benzer mesleklerde çalıştırılmakta, bu 

deneyimlerini ücretsiz gelenek ve görenekler yoluyla edindikleri 

için, kalifiye işçi sayılmamakta ve ücretleri düşük tutulmakta ge-

nel işçi ücretlerinin geriye çekilmesine temellik etmektedir.  

Kapitalizmin kadınların ezilmesinin başladığı düzey olarak ai-

lenin korunması, yüceltilerek güçlendirilmesinden çıkarı olduğu 

sürece kadınların kurtulmaları olanaklı değildir. 

Kadınların cins olarak kurtuluşunun koşullarını oluşturacak 

sosyalizmdir. Bu nedenle kadınlar sosyalizm mücadelesinde yer 

almaktadırlar. Kadın kurtuluş mücadelesinde yer almaktadırlar. 

Kadın kurtuluş mücadelesini zorunlu kılan ayrı bağımsız bir kadın 

örgütlenmesi yaratmak durumundadırlar. Bu mücadelenin ekseni 

kurtuluş ve özgürlük perspektifi olmalıdır. 

Örgütümüz kadın sorunu-cins ayırımına, cinsiyetçi politikalara 

karşı ciddi görünen tartışmaları yürütmüş, ülke genelinde dikkat-

leri kendisine çeken bir söylem edinmiş; ancak yapısı içinde ka-

dın yoldaşların istihdamı, yönetsel mekanizmaları eşit paylaşma-

ları konusunda yeterli önlemleri alamamış ikameci sosyalistlerin 

bile gerisinde bir konumda kalmıştır. 

Tarihimiz içinde en nitelikli kadın yoldaşların kopuşunu engel-

leyecek ciddi önlemler alamamış, onların medya içindeki üretken-

liklerine seyirci olma durumuna düşmüştür. Bu kan kaybını "yıl-

gınların kaçışı" olarak açıklamak, inandırıcılıktan hayli uzaktır. 

Kadın çalışması örgütün öncelikli görevlerinden değil de, ka-

dınların yan görevi, özel bir çalışma alanı olarak görüldü.  

Kadınlara yöneticilik görevi vermedeki isteksizlik; yetenekli, 

deneyimli ve yeterli kadın bulunamadığı gibi dışlamalar kadınlara, 
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güvensizlikler, kadınların politikalarının ve söylemlerinin feminist-

çe olduğu gibi görüşler saflarımızda egemen oldu.  

Kadınların yapamadıkları üzerinden, yapacakları tartışılmış, 

güvensizlik ekseninde olan politikalarına dair değerlendirmeler 

yapılmış, bunun sonunda kadınların inisiyatifsiz davranmaları 

"bekle - gör" tavrı, gerilimli ve dayatmacı ilişkileri doğurdu. 

5.Konferanstan sonra doğrudan seçimle görev alan irade, ko-

ordinasyon döneminde oluşturulan kadın grubunu, grubun görü-

şünü almadan, kendilerine haber verme gereği bile duymadan 

lağvetmiş, üyeleri bunu raporda okumuşlardır.  

Hatta en diri duran kadın yoldaşlarını, yıllardır beklenen, özle-

nen kongreden haberdar etmeyi unutabilmiş, ayrımına varıldığın-

da yazılı özeleştiri yapmayı da zamanlamanın unutturulmuşluğu-

na terk etmiştir. 

Saflarımızda az sayıda bulunan kadın yoldaşlar da cılız bir 

çabanın içinde olmuş, yazımsal ve politik olarak kayda değer bir 

faaliyeti ortaya koyamamışlardır. Bu tıkanıklık çeşitli alanlarda sı-

kıntılar yaratmış, kadın yoldaşlar, perspektif eksikliğinden ve tü-

züksel engellerden adım atamaz hale gelmişlerdir. Bu durum biz-

leri mecalsiz bırakmıştır. Kadın alanındaki bu zaafların hesabını 

ve geçmişin değerlendirilmesini kim, neresi yapacaktır? 

Yıllardır cinsiyetçilikle baş başa giden mevcut statüdeki bu ko-

numlanışı değiştirecek koşullar, partinin birikimleri olarak tüm 

alanlara dair uygulayacağı ayırımcı uygulamaları kadınlar lehine 

uygulaması ve bunun tüzüksel güvenceleri ile sağlanmalıdır. 

İlk yapılması gereken, merkezi bir kadın grubunun oluşturul-

masıdır. Kadın grubunun oluşturduğu politika ve talepleri örgüt 

benimser. Propagandasını yapar. 
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Örgüt, kadın yoldaşların önlerinin açılması ve ideolojik, siya-

sal, kültürel düzeylerinin yükseltilmesi için kadınlar lehine ayırım-

cı uygulamalara geçmelidir. Kadınlar için eğitim çalışmaları, ola-

nakların kullanılmasında kadınlara öncelik, propaganda ve ajitas-

yon araçlarında sayfa açma, yayını destekleme şeklinde olmalı-

dır. 

Kadın grubu bağımsız kadın hareketinin örgüt içindeki bir kolu 

olamayacağı gibi kadın grubu, BKFT’nin örgüt içine taşıyacak bir 

misyona da sahip olmamalıdır. Ancak cins ayrımcılığında örgütün 

samimi ve ciddi faaliyeti BKHT’ne bir çekim merkezi olabilir, gü-

vence noktasında kitleselleşmesinin zeminini oluşturabilir. 

“uygulanır" ilkesi konulmalıdır. (Cümle aynen böyle yarım bı-

rakılmış. Hzn Notu)  

2) Eşit temsiliyete kadar her birim için üye kadın sayısı ora-

nında gönüllülük temelinde kadınlar yer alır.  

3) Örgüt, kadın konferansında, kadınlar tarafından kadın gru-

buna seçilecek adayları önerir. Kadın grubu kadınlar arası çalış-

ma üzerine genişletilmiş plenumları yerel kadın grupları temsilci-

leriyle yaparlar.  

4) Örgüt profesyonellikte kadınlara öncelik tanır.  

 

Şerh 1. Feminizm tanımına katılmıyorum. (Reyhan, Güneş, Sev-

gi, Zoza.) 

Şerh 2. Metnin içindeki verili örnekleri; yaşamadığımız ve o dö-

nemi paylaşmadığımız için taraf değiliz. (Reyhan, Zeynep, Çiğ-

dem, Güneş, Sevgi, Zoza.) 

Şerh 3. "Merkezi kadın grubunun politika ve taleplerini MK be-

nimser" maddesine katılmıyoruz. (Zoza, Sevgi) 
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Selma, Pınar, Zeynep, Reyhan, Güneş, Zoza, Sevgi, Çiğdem. 

NOT: Metin üzerine tartışmalar sonucunda önceden metne 

şerh koyan Zoza ve Sevgi, metnin tümünden imzalarını çekmiş-

lerdir. 

 

(Kongreye sunulan tüzük maddesi taslağı) 

 

TÜZÜK: 

1) " örgüt üyeleri eşit haklara sahiptir "....... Eşitsiz koşullardan 

gelenlerin eşit konumlara sahip olmaları, eşitsizliğin giderilmesi 

süreciyle bağlantılıdır. Örgüt, eşitsizlerin bu durumunu güvence 

altına almalıdır. Eşitsiz konumdan gelen kadınların örgütte he-

men eşitlenmesi istenilmekte ve eşitmiş gibi davranmak da ka-

dınların gelişmesini değil, gerilemesini getirmektedir. Eşit olma-

yanlar arasındaki eşit haklara sahiplik, eşitsizliği daha da derin-

leştireceğinden, cinsiyetçi eşitsizliği aşmanın bir adımı olarak, 

"ezilen cins lehine pozitif ayırımcılık …  
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TKKKÖ 

6. GENEL KONFERANS  

 
 (Gençlik hareketi sorunları üzerine toplanmıştır.)  
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TKKKÖ 6. GENEL KONFERANS BELGELERİ 

 

I -  6.Konferans, gençlik örgütlenmesi ve örgüt arasındaki iliş-

kiyi ve gençlik hareketinin yönelimi üzerine tartışarak aşağıdaki 

kararları almış ve "Komünist Gençliğin örgütlenmesinde Bazı 

Noktalar" yazısındaki perspektifi benimsemiştir. 

Konferansın almış olduğu bu kararlar dikkate alınmalı, arka-

daşlar tutumlarını gözden geçirmeli, demokratik platformlar kulla-

nılarak aranmakta olan çözüm çabaları paylaşılmalıdır. 

 

II - Gençliğin örgütlenmesi sorununda iki şeyi birbirinden önce-

likle ayırmak gerekmektedir. Birincisi Komünist gençlerin örgüt-

lenmesi; ikincisi gençliğin kendi sorunları etrafında örgütlenmesi. 

Komünist gençlerin örgütlenmesi sorunu, ister istemez bu 

gençlerin, politik hattını benimsedikleri parti ile ilişkilerini günde-

me getirir, ideolojik-politik bağımlılığın varlığı, komünist gençler 
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ayrı bir örgütlenme kurarak örgütsel bağımsızlıklarını tesis etmiş 

olsalar da kendi varoluş nedenleri olan partinin politik çıkarlarını 

önde tutmalarını zorunlu kılar. Gençlerin komünist örgütlenmesi 

partiden ayrı bir yapı olarak bağımsız olsa da, amacı, bu partinin 

görüşlerinin gençlik içinde yaygınlık kazanması, gençliğin bu doğ-

rultuda bir mücadele içerisine girmesinin sağlanmasıdır.  

Partinin gençlik alanındaki etkinliğinin yaygınlaştırılmasını 

amaç olarak önüne koymuş bağımsız bir komünist gençlik örgüt-

lenmesi çelişkilerin çözümünde esas sorumluluğu taşımak duru-

munda olmalıdır. Uyum parti tarafından sağlanacak olursa, orta-

da bağımsız bir örgütlenme değil, partiye bağlı bulunan bir çevre 

vb. örgütlenmesinden söz etmek gerekir. Tüm bunlarla birlikle 

çözümsüzlükler yaşanmaması için TKKKÖ, çift üyelik vb. statü-

lerle gençliğe ideolojik, politik: hattı taşıma duyarlılığında olmalı, 

bunun sorumluluğunu taşımalıdır. 

Belli bir politik hattın belirlemesi altında oluşmuş ve bu hattın 

gençlik içerisindeki etkinliğini yaygınlaştırma görevini üstlenmiş 

olan örgütlenmenin bilinçli bir biçimde kendisini bu çizginin çıkar-

larına tabi kılması kendi zorunluluğudur. Aynı hat üzerinde duran 

iki örgütlenmenin bağımsızlık ilişkisi içerisinde bulundukları koşul-

larda ortaya çıkabilecek olan çelişkileri o hattı benimseyecek olan 

gençlik örgütlenmesinin, hattın çıkarlarını kararlılıkla savunmaya 

devam ederek en aza, birlikte var olmaya olanak sağlayacak dü-

zeye indirmesi ancak, kendi programını oluştururken, partinin 

programını esas alması ve partinin programı etrafında sürdürdü-

ğü kampanyanın bir unsuru olmayı sürekli kurmasıyla mümkün 

olur. Böyle bir durumun benimsenmediği, partinin faaliyetine sü-

rekli destek olma ön veri olarak benimsenmediği durumda aynı 

çizgiye bağlı olarak bir örgütlenmenin oluşturulmuş olduğundan 

söz etmek olanaklı olmadığı gibi, oluşturulması da gerekli değil-

dir. Bu açıdan da komünist gençlik örgütlenmesi partinin merkezi 
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ve yerel politik önderliklerine (Program, taktik, politik direktifler) 

bağlı kalmalı ve ortak devrimci davaya partiyle birlikte katılmalı-

dır. 

Ancak, parti ile komünist gençlik örgütlenmesi arasındaki iliş-

kiler, komünist gençlik örgütünü bir çevre örgütlenmesine indir-

meyecek biçimde sürdürmelidir. Komünist gençlik örgütlenmesi-

nin kendi tüzüğü çerçevesinde kurduğu örgütlenme bağımsızlık 

konusunda yeterli güvenceyi verir. Gençlik geleceğine ilişkin söz 

söyleme hakkına sahiptir. Siyasi geleceği olan TKKKÖ ve onun 

ideolojik, politik hattına ilişkin üretimini, eleştirilerini TKKKÖ'ye ak-

tarmasının önü bir yanıyla iki üyelikle sağlanırken, diğer yönüyle 

konferans, yerel komiteler ve MK'ne bu aktarımın olanaklarını 

sağlamak görevini verir. 

 

III - TKKKÖ'nün gençlik örgütlenmesini teşkil eden GKB yak-

laşık 10 yıl önce örgütümüz tarafından teşkil edilmiştir. GKB yak-

laşık 10 yıldır yüzyüze geldiği polis operasyonlarına rağmen var-

lığını kesintilerle de olsa sürdürebilmiştir. Ancak hiçbir zaman 

için GKB örgütlenmesi bir gençlik hareketliliğine yaslanamamış 

ve ondan güç alamamıştır.  

Bu durum önemli bir zaafa kaynaklık etmiştir ve etmeye de-

vam etmektedir. Arkasından kitle hareketliliği bulunmayan her 

komünist gençlik yapılanması, giderek kendi iç hayatını mutlak-

laştırır ve bunu temel varlık nedeni haline getirir. Bizde de böyle 

olmuş, GKB bir kitle hareketliliğine dayanmıyor oluşundan ötürü, 

bir araç olmaktan çıkmaya başlamış, yapması gerekenler tali bir 

konum kazanmıştır. 

Bugün örgütümüz TKKKÖ'nün ihtiyacı olan şey, gençlerin mili-

tan hareketliliğidir. Ancak böyle bir hareketlilik üzerinden yürüne-

rek sağlıklı bir bağımsız gençlik örgütlemesi inşa edilebilir. Uzun 
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yılların tecrübesinin ortaya koyduğu, böyle bir hareketliliğin üze-

rinde yükselmeyen gençlik örgütlenmelerinin süratle kendi varlık-

larım her şeyin önüne geçirmesi ve mücadelenin gereklerini bir 

yana itme eğilimi içerisine girmesidir. Örgütümüz saflarında da 

dönem dönem var olan bu eğilimler zaman içinde geliştirdiğimiz 

görüşlerimizin ve 1986’dan itibaren savunduğumuz dönemin ko-

şullarına uygun çalışma tarzının da etkisiyle zaman içerisinde et-

kisini yitirmiş, bir hareketliliğin yaratılabilmesinin önündeki 

imkânlar açılmıştır. Örgütümüzün sahip olduğu bu anlayışa uy-

gun bir gençlik örgütlenmesi bugün acil ihtiyaçlarımızdan biridir. 

Bu örgütlenme ise, hareketlilik zemininin sağladığı olanaklarla 

zaman içerisinde örgütlenebilir. Kuşkusuz ki, bu görev Kurtuluşçu 

gençlere düşmektedir. Böyle bir gençlik örgütlenmesine ulaşa-

bilmek için öncelikle gözlerimizi uzak ve yakın geçmişe çevirmek 

zorundayız. Geçmişte bugüne ışık tutacak olumlu ve olumsuz bir 

yığın deney yaşanmıştır. Buradan öteye yürüyüşümüzde geçmi-

şin mekanik bir tekrarı yerine somut koşulların diktirdiği adımların 

atılması her şeyden daha da önemlidir. Bugün somut koşulları-

mız kestirme çözümlere yer vermemektedir. Bugün öncelikle Kur-

tuluşçu gençlerin önünde bir gençlik hareketi oluşturma görevi 

durmaktadır. Gençlik hareketinden bağımsız gençlik örgütlenme-

sine giden yolda Kurtuluşlu gençlerin hareketini örgütleme, pekiş-

tirme ve yönetme çalışmasını Kurtuluşçu gençler bağımsız olarak 

sürdürmelidir. 

 

IV - GENÇLİĞİN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 

Toplumu oluşturan bütün sınıf ve tabakaların belirli yaştaki un-

surlarını içermesi dolayısıyla heterojen bir toplumsal grup olan 

gençlik, genellikle sosyalizmin dile getirdiği özlemlere ve ideallere 

açıktır ve sosyalizm uğruna mücadeleye kitlesel bir biçimde ka-
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tılmakta duraksamadığını birçok kez göstermiştir. Birçok ülkede 

olduğu gibi, Türkiye'de ve Kürdistan'da da, sosyalistlerin yürüttü-

ğü militan mücadelenin dayandığı ve beslendiği kesimlerden biri, 

genellikle de birincisi, gençlik olmuştur. Değişen koşullarla birlikte 

devrimci mücadelede ve örgütlenmede ortaya çıkan ve çıkacak 

olan değişiklikler ne olursa olsun, gençliğin bu konumu esas ola-

rak değişmeyecektir. Yapısı ve niteliği itibariyle gençlik, bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da, sosyalist hareket açısından 

önemli bir toplamsal güç olmaya devam edecektir. 

Başka ülkelerin olduğu kadar, Türkiye ve Kürdistan'daki mü-

cadelenin deneyleri de göstermektedir ki, genel olarak gençlik 

üzerinde bir etkinlik kuramayan ve gençlik hareketini kendisine 

bağlayamayan bir sosyalist hareketin, militan bir mücadele örgüt-

lemesi ve yürütmesi son dere zor, hatta olanaksızdır. Bugün sos-

yalist hareketin devrimci kanadını oluşturan örgütlenmele-

rin/grupların hemen hepsinin arkasında 60'lı yılların ilk Dev-

Genç'in bulunması ve yine 70'li yıllarda sosyalist hareketin kendi 

tarihi içinde en ileri noktalara gelirken, gençlik hareketi ile sıkı bir 

ilişki ve bağlılık üzerinden bu gelişmeyi gerçekleştirmesi bir rast-

lantı değildir. Aynı zamanda birçok zaafın ve yanlış eğilimin de 

kaynağı olduğu unutulmaması gereken gençlik, militan ve kitlesel 

bir mücadele ve örgütlenme açısından vazgeçilmez unsurdur. 

Dolayısıyla gençliğin bu durumu, öteden beri, onun örgütlen-

mesine ilişkin sorunları da sık sık komünistlerin gündeminin ilk 

sıralarına çıkarır ve çeşitli tartışmalara yol açar. Bu tartışmalar 

da parti (veya siyasi örgüt) ile genç komünistlerin örgütlenmesi ve 

gençliğin kitle örgütü arasındaki ilişkiler en önemli yeri işgal eder-

ler ve gerçekten de bunların tanımlanması veya bunlara ilişkin or-

tak perspektiflere sahip olmak, ortaya çıkan sorunların çözümü 

için her zaman ilk ve en önemli adım olmak durumundadır. 
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Yukarıdaki saptamalara bağlı olarak TKKKÖ'nün bu sorunlara 

ilişkin perspektifini şöyle ifade etmek mümkündür; 

Bir örgütü belirleyen onun eyleminin muhtevasıdır. Parti/siyasi 

örgüt, genç komünistlerin (kendi özelimizde Genç Kurtuluşçula-

rın) örgütlenmesi ve gençliğin kitle örgütü, eylemlerinin muhteva-

ları itibarıyla birbirinden ayrılan ve bu muhtevalara göre şekille-

nip, aralarındaki ilişkileri düzenleyen örgütlenmelerdir. 

Proletaryanın öncüsü olduğunu iddia eden parti/siyasi örgüt, 

toplumsal devrim mücadelesinde proletaryaya yol göstermeye 

çalışırken, her alanda süren mücadeleleri örgütlemeye ve koor-

dine etmeye çalışır. Her alanda çok çeşitli biçimler ve doğrultular 

içinde cereyan eden mücadelelerde belirleyici olan, her hangi bir 

alandaki sorunun nihai olarak çözümünü sağlayacak olan, siyasi 

mücadeledir; yani sistemin tümden değişikliğe uğratılmak üzere 

bir sınıfın elinden başka bir sınıfın eline geçmesidir. İşte bu mü-

cadelenin örgütleyicisi ve yürütücüsü olarak partinin/siyasi örgü-

tün eyleminin muhtevası diğer her türlü örgütten farklı olmak, çok 

daha geniş ve kapsayıcı olmak zorundadır ve bu niteliğiyle de 

parti/siyasi örgüt daha ileri ve üstün bir örgütlenme olmak duru-

mundadır. Ancak, hemen önemle belirtmek gerekir ki, bu ileri ve 

üstün olma nitelikleri, ancak ve ancak, ikna yoluyla, gerçek bir yol 

gösterme yeteneği ve gücüyle kazanılabilir, başka her hangi bir 

biçimde (baskı ve tehditle, yasa zoruyla vb.) değil. TKKKÖ, bu-

gün kendisini böyle bir parti olarak görmemekle birlikte, mücade-

lesini ve her türlü ilişkisini buna uygun bir şekilde yürütmek duru-

munda olduğunu bilmektedir. 

TKKKÖ, gençliğin esas olarak iki farklı örgütlenmeye sahip 

olması gerektiğini düşünmektedir; birincisi, belirli bir siyasi hattı 

benimsemiş gençlerin örgütlenmesi, ikincisi ise, gençlerin kendi-

lerine ilişkin sorunlar temelinde örgütlenmeleri. İlki, başka siyasi 
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akımların yanısıra, Kurtuluş'un gençlik içindeki örgütlenmesini, 

Genç Kurtuluşçuların örgütlenmesini kapsar; diğeri ise, doğal ve 

kaçınılmaz bir şekilde çeşitli siyasi görüşlere ve doğrultulara sa-

hip olan gençlerin tümünün (aslında burada, mümkün olduğu ka-

dar geniş bir kesiminin demek daha doğru olacaktır, çünkü genç-

liğin tümünü tek bir örgüt içinde toplamak hiç bir zaman mümkün 

olmayacaktır) kitle örgütünü kapsar. 

Gençlerin kendilerine ilişkin sorunlar temelinde örgütlenmeleri 

ortaya demokratik bir kitle örgütünü çıkarır. Fiilen gençliğin tümü-

nü kapsamasa bile, programı ve ileri sürdüğü talepler itibariyle 

gençliğin tümüne hitap etme ve kapsayabilme durumunda olması 

gereken gençliğin kitle örgütünün mücadelesi, genel olarak de-

mokratik bir muhtevaya sahiptir ve dolayısıyla kısmidir; yani doğ-

rudan doğruya siyasal iktidarın ele geçirilmesini içermemesi ne-

deniyle siyasi mücadelenin kendisiyle bütünüyle örtüşmez, onun 

karşısında kısmi kalır. Kısmi kalması demek sadece düzen sınır-

ları içerisinde gerçekleşecek taleplerden oluşması anlamına gel-

mez kuşkusuz. Düzen içerisine sığabilenler olduğu gibi, düzen 

dışına taşan demokratik talepler de söz konusu olur. Ama siyasi 

mücadeleden farklılaştığı nokta, sistemin tümden bir değişikliğe 

uğratılmak üzere bir sınıfın elinden bir başka sınıfın eline geçme-

sini içermemesidir. 

Böylesi bir kısmilik taşıyan mücadelenin yürütücüsü kitle örgü-

tünün, mücadelenin tümünü kucaklamak durumundaki öncü ör-

gütle (parti/siyasi örgüt) ilişkisini düzenlemek nispeten kolaydır. 

Aynı siyasi doğrultuyu benimsememiş oldukları halde, aynı talep-

ler etrafında bir araya gelen yığınların oluşturdukları kitle örgütle-

ri, örgütsel olarak bağımsızdırlar. Kendilerine ait bir yapı çerçe-

vesinde, kendi programlarını gerçekleştirmek üzere mücadele 

eden kitle örgütleri, bir başka ve daha bütünlüklü bir program et-

rafında mücadele eden parti/siyasi örgütün mücadelesi ile çakış-
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tığı ölçüde ideolojik ve siyasi bir bağlanma da ortaya çıkar. Her 

siyasi akım mensubunun doğal doğrultusu da çoğunluğu kaza-

nıp, eyleme götürmektir. Gençliğin böylesi bir kitle örgütünün ya-

ratılması görevi hem Genç Kurtuluşçuların, hem de diğer sosya-

list ve ilerici gençliğin önünde durmaktadır ve her halde uzun sü-

reli bir mücadeleyi gerektirmektedir. 

Öte yandan, belirli bir siyasi hattı benimsemiş gençlerin, kendi 

özelimizde Genç Kurtuluşçuların örgütlenmesinin amacı, Kurtu-

luş'un görüşlerinin gençlik içinde yaygınlık kazanması ve gençli-

ğin bu doğrultuda bir mücadele içerisine girmesini sağlamak ol-

malıdır. Bu amaç doğrultusunda TKKKÖ'den ayrı bir yapı olarak 

var olması gereken bu örgütlenmenin bağımsızlığı sözde bir şey 

değildir ve bu örgütün eyleminin muhtevasından kaynaklanır. Ya-

ni bu gençlik örgütü TKKKÖ'nün basit bir kolu veya aygıtı değil, 

program ve eylemi TKKKÖ'den farklılıklar gösteren ya da bir baş-

ka deyişle, gençlik gibi özel bir toplumsal kesim ve alanda geliş-

tirmek durumunda olduğu örgüt ve mücadele biçimleriyle var ol-

mak zorundaki bir örgütlenmedir. Ancak yürüteceği mücadelede 

Kurtuluş'un görüşleri ve siyasi çizgisi belirleyici olacağından, ayrı 

bir örgüt olarak ortaya çıkmış olması örgütsel bağımsızlığı içerse 

de, kendi varoluş nedeni dolayısıyla, bilinçli ve gönüllü bir şekilde 

kendisini Kurtuluş'un siyasi hattının çıkarlarına tabi kılması gere-

kir. Böylesi, aynı siyasi hat üzerinde duran iki örgütlenmenin ba-

ğımsızlık ilişkisi, içerisinde bulundukları koşullarda ortaya çıkabi-

lecek çelişkilerin çözümü, karşılıklı olarak bulunması gereken bir 

siyasi güvene dayanmalıdır. Bunun pratikteki ifadesi ise, bir yan-

dan, siyasi örgütün yürüttüğü kampanyalara gençlik örgütünün en 

geniş bir şekilde katılması, örgütün yürüttüğü genel siyasi müca-

delenin aktif ve sürekli bir unsuru olabilmesi, öte yandan da, 

gençlik örgütünün yürüttüğü kampanyalara ve genel mücadelesi-

ne siyasi örgütün en geniş desteği vermesi, onun mücadelesine 

her açıdan en büyük katkıyı yapmasıdır. Böylece karşılıklı olarak 
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en sıkı işbirliği ve dayanışma koşullarında oluşacak siyasi güven, 

doğabilecek sorunların çözümü için de gereken zemini ve anlayı-

şı sağlar. 

Partiyle/siyasi örgütle genç sosyalistlerin örgütünün mücade-

lesi arasındaki uyum bizzat parti/siyasi örgüt tarafından sağlana-

cak olursa, bu durumda bağımsız bir örgütlenmeden söz etmek 

değil, partinin doğrudan hiyerarşisi altında duran bir çevre vb. ör-

gütlenmesinden söz etmek gerekir. Oysa bu uyumun gençlik ör-

gütünün bizzat kendisi tarafından bilinçli ve gönüllü bir şekilde 

sağlanması gerekir ve örgütsel bağımsızlık keyfi veya yanlış bir 

şekilde siyasi hattan da bağımsızlık ya da siyasi örgütle sınırlı bir 

paralellik olarak anlaşılmamalıdır. Eğer böyle anlaşılırsa, bu 

gençlik örgütü varlık nedenine ters bir konumlanma içerisine sü-

rüklenerek bizzat kendisi (başka) bir siyasi örgüte veya gençliğin 

kendisine ilişkin sorunlar temelinde örgütlenen bir gençlik örgütü-

ne dönüşür ki, her iki durumda da olması gerekenin dışında bir 

şeye ulaşılmış olur. 

Gençlik örgütünün bilinçli ve gönüllü olarak partinin/siyasi ör-

gütün yürüttüğü genel siyasi mücadelenin aktif ve sürekli bir un-

suru olmayı benimsemesi ve bu durum üzerinden ortaya çıkan bir 

tür ortak mücadele ya da bağlanma, onunla bir tür alt-üst organ 

ilişkisi kurulmasına yol açmalıdır. Çünkü böyle bir ilişki içerisine 

girilmesi, bağımsız bir gençlik örgütünün varlığını ortadan kaldırır 

ve gençlerin bir tür çevre örgütüne dönüşmesi sonucunu doğurur. 

Gençliğin örgütlenmesine ilişkin esas olarak bu görüşleri be-

nimseyen Konferans, gençliğin örgütlenmesine bu doğrultuda 

destek olmasını MK'ya tavsiye eder. 

 

V.  Konferansımız MK'nin GKB İstanbul Komitesinin bir üyesi-

nin GKB üyeliğinden istifa etmesi talebini GKB'nin örgütsel ba-
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ğımsızlığına müdahale olarak değerlendirir ve MK'ni özeleştiri-

ye çağırır.  

 

VI - Örgütümüzün üzerinde hareket edeceği zeminin muğlak-

laştığı ve büyük oranda kollektif davranma yeteneğini yitirdiği 

momentte gerçekleştirilen 5. Genel Konferans, almış olduğu ka-

rarlarla üzerinde yürünecek genel bir teorik çerçeve ve buna yas-

lanan politik taktikleri belirlemiştir. 

Bu atılan adımla zeminimize atfedilen "muğlaklık" aşılmış, oto-

rite boşluğu yapılan seçimlerle çözülmüştür. Konferans başta 

merkezi organ olmak üzere tüm örgütlerin belirlenen çerçevede 

faaliyetlerini sürdürecekleri alanı somutlamıştır. 

Örgütün genel iradesinin alınan kararlarla cisimleşmesine kar-

şın, birçok yoldaş itirazlarını bir biçimde sürdürerek ya örgütlü 

yaşamın dışına düşmüşler, ya da kendilerini sınırlama yolunu 

seçmişlerdir. (Bugün hâlâ çözülemeyen ve örgüt nosyonuyla 

çelişen bir tutum olarak önümüzde durmaktadır.) 

Ortaya çıkan tüm olumsuzluklara karşın, belirlenen çerçevede 

yürüyüş başlatılmış ve azımsanmayacak mevziler kazanılmıştır. 

Ancak, bu süreç kendini bir biçimde örgütün bütünü üzerinde 

hissettirmesine karşın, GKB yöneticileri sürecin başından bu ya-

na Konferansça belirlenen hatta tutum almışlar ve çeşitli biçim-

lerde (daha çok spekülatif) davranışlar sergilemişlerdir. Kendi ta-

banlarında bu karşıt tutumu egemen kılmaya çalışmışlardır. 

MK bu duruma uzun bir süre seyirci kalmış, ortak doğrultunun 

GKB'ce de benimsenmesinin imkânlarını zamanında yaratama-

mıştır. Örgütün belirlediği zeminle ortaklaşa bir hat izlemesi gere-

ken GKB, tam aksi bir tutumu 5. Genel Konferanstan, bunalımın 

patlak verdiği ana kadar sürdürme imkânı bulmuştur.  
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Oysa bu durumu önceden görerek GKB'nin örgüt olarak Genel 

Konferans karşısındaki tutumunu resmi olarak (konferans) belirle-

mesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve uyarıcı işlevini yerine 

getirmek MK'nin vazgeçilmez görevlerinden olması gerekirdi. 

MK bunu yapmayarak bunalımın patlak vermesine ve speküla-

tif bir ortamın doğmasına yol açmıştır.  

Yaşanan süreçten ders çıkaran konferans MK'ne sorunların 

çözümünde daha enerjik davranmasını ve demokratik platformla-

rın en gerekli olduğu anlarda devreye sokulması gerektiğini vur-

gular. 
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ÖNERGELER  

 
Konferansa sunulup oylamada kabul edilmeyen önergelerdir.  

 

I - GÜNCEL DURUM ÜZERİNE      (A. ORHAN) 

"Gençliğin Örgütlenmesi Üzerine" başlıklı karardaki görüşler 

temelinde güncel durumu ve sorunları değerlendiren Konferans, 

şu noktaları belirtmekte yarar görür; 

1- Uluslararası gelişmelerin de etkisiyle, ama sadece buna da 

bağlanmamak koşuluyla, kendi tarihi içinde en geri noktalara sav-

rulmuş bulunan sosyalist hareketin bu durumundan, gençlik ha-

reketi de şiddetle etkilenmiş ve o da kendi tarihi içinde en geri 

noktalara savrulmuş bulunuyor. Bu durumda henüz gerçek bir 

gençlik hareketinin üzerinde yükselmeyen ve bu bağlamda genç-

liğin mücadelesinden güç alarak kendisini kurmaktan henüz uzak 

olan GKB de, sahici bir gençlik örgütü olmaktan çok, yaşı nispe-

ten daha genç Kurtuluşçuların oluşturduğu bir örgütlenme özelli-

ğini taşımaktadır. Bir gençlik yayınından çok genel bir siyasi ya-

yın niteliğindeki dergilerin içeriğinden de açıkça görülen bu objek-

tif gerçeklik, bir yandan GKB'yi zaafa sürüklerken, öte yandan da 

yine bu gerçekliğin farkında olan MK'yı GKB yönetimi ile olan iliş-

kisinde gerekli duyarlılıktan ve titizlikten uzak davranmaya sürük-

lemiştir. 

2- Böylesi bir zeminde, MK ile mevcut GKB yönetimi arasında 

çıkan sorunlarda iki tarafında içine sürüklendiği hatalı davranışlar 

söz konusudur. Bir yandan GKB yönetimi, en açık olarak kendisi-

ni 1 Mayıs kampanyasında ortaya koyan "örgütsel bağımsızlık" 

konusunda bir belirsizlik ve belki de bir kafa karışıklığı sergiler-

ken, öte yandan MK da bu durumun üzerine hoşgörüyle ve sabırlı 

bir yaklaşımla gidememiş, "örgütü hızla toparlamak için militan bir 
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mücadeleyi bir an önce örgütlemek" gibi bir gerekçeyle aceleci ve 

ikna yöntemlerinden çok İdari yetki ve müdahalelerin ağır bastığı 

bir tutum sergilemiştir. Bunun en somut ve en ciddi sonucu ise, 

ikinci bir yayının çıkarılmasının teşvik edilmesi ya da bu doğrultu-

da bazı genç yoldaşlardan gelen isteğe ve baskıya boyun eğil-

mesidir. Bunun sonucunda, belki de örgüt içi tartışmalarla çözüm-

lenebilecek bir sorunun kamuoyuna yansıtılması ve dolayısıyla 

sağlıklı bir şekilde aşılmasını zorlaştıracak bir tırmandırmadır.  

3- Sorunların MK ile GKB yönetimi arasındaki görüşmelerle 

çözümlenemeyeceği ortaya çıktığında, MK sorunu örgüte malet-

mek üzere, örneğin bir konferans toplamayı düşünmek yerine, 

mevcut GKB yönetimini tanımadığını ilan etmekle kalmamış, yeni 

bir yayın kurulunun uluşturulmasını teşvik ederek ve ikinci bir ya-

yının çıkması için her türlü desteği sağlayarak fiilen alternatif bir 

gençlik örgütlenmesi yaratmıştır. Bu sürece İlişkin adımlar atıldık-

tan sonra örgütten gelen konferans önerisini benimsemiş olması 

bir olumluluk olmakla birlikte, fiilen atılmış olan adımlar konfe-

ranstan beklenecek olumlu sonuçları tehlikeye atmıştır.  

4- Bütün bunlardan dolayı ve "Gençliğin Örgütlenmesi Üzeri-

ne" kararda yer alan görüşler ışığında, Konferans, MK'yı TKKKÖ 

ile GKB'nin yürütmekte oldukları "mücadelelerin arasındaki uyu-

mu bizzat kendisi sağlamaya çalışmakla", GKB ile ilişkisini "bir 

çevre örgütü ile ilişkisine indirgeyerek ve alt-üst organ ilişkisi içine 

girerek" davranmakla eleştirir. GKB yönetiminin, Kurtuluş'un si-

yasi hattını gönüllü bir şekilde benimsemediğine ilişkin "iddia" ve-

ya "gerçeklik" MK'nın bu tarz davranışına haklı gerekçe olamaz. 

Sorunun boyutu ne olursa olsun, MK, bir yandan siyasi ve mane-

vi otoritesinden güç alan ikna yöntemlerini temel almalı, diğer 

yandan da örgütü sorunun çözümüne ortak eden demokratik me-

kanizmalara dayanan bir yol izlemeliydi. 
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5- Gelinen noktada, MK, fiili davranışları ve bunların ortaya çı-

kardığı sonuçlarla mevcut gençlik örgütlenmesini bir "çevre örgüt-

lenmesi" konumuna sokmuştur. Mevcut siyasi koşullar ve gençlik 

hareketinin durumu bugün için böyle bir örgütlenme biçimini uy-

gun kılabilir. Ancak yaşanan olayların yarattığı duyarlılıkları ve si-

yasi güvene ilişkin tahribatı dikkate alan Konferans, bu konudaki 

kararın ve tercihlerin Genç Kurtuluşçuların bizzat kendileri tara-

fından ve onların bugün var olan örgütü GKB tarafından verilme-

sini doğru bulur ve onlar tarafından alınacak bu karara MK'nın 

saygı göstermesini bekler. 

  

II. ÖNERGE  (K.TAN) 

Örgütümüz ile GKB arasındaki ilişkinin nasıl bir boyuta ulaştı-

ğını, MK'nın "Kurtuluşçu Gençlere" yaptığı çağrı ile öğrenmiş bu-

lunuyorum. Örgütümüz üyelerinin GKB ile TKKKÖ arasındaki iliş-

kinin boyutunu GKB'nin içinde 'çoğunluğu oluşturduğu' varsayılan 

üçüncü şahıslara MK'nın yaptığı çağrı ile öğrenmesi çok daha 

vahim bir durumdur. Örgütümüz, nedenleri ne olursa olsun GKB 

ile bir süreç yaşıyor (yazıdan da anlaşılacağı gibi oldukça prob-

lemli bir süreç) değişik zaman kesitlerinde değişik pozisyonlar 

almıyor, nihayetinde MK'mız GKB ile her türlü ilişkilerini koparı-

yor, kendince yeni bir 'gençlik hareketi' yaratmak üzere örgütü-

müzün "ideolojik-politik hattına sahip çıkacak gençlere" üzerlerine 

düşen tarihsel görevleri yerine getirmeleri için çağrı yapılıyor! 

MK'mız sürece ilişkin örgütümüze rapor vermiyor, (üçüncü şahıs-

lara veriyor). Gelişen sürece ilişkin ne daha önce ne de daha 

sonra TKKKÖ üyelerine tek bir açıklama yapılmıyor! Üstelik GKB 

ile her türlü ilişkilerin kesildiğinin bilgisini TKKKÖ üyeleri yapılan 

çağrıdan öğreniyorlar. Aslında açıklama yapılmıyor demek hak-

sızlık olur. Herkesin gözü önünde tartışılan, toplantılar yapılan 

mekanlara gidenlerin, o mekanlarda yaşayanların anlattıklarını 
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duymasaydınız eğer, sorun 'önderliğin' değil, sizin o mekanlarda 

bulunmayışınızındır!  

Yoldaşlar; 

Anlatmak istediğim, yapılan tartışmaların içeriğine ilişkin değil. 

Kaldı ki yapılan 'çağrı'dan tartışmaların nasıl bir seviyede yürütül-

düğünün ipuçlarını bulabilmek de mümkün. Sorun, örgütlü haya-

tımıza ilişkin yaşanan vahameti gösteriyor. Gelinen noktada 'ön-

derlik', örgüt üyelerini GKB ile ilişkilerin düzeltilmesine ya da var 

olan tartışmalara çağırmıyor. MK'nın aldığı karar üzerinden nasıl 

bir 'gençlik hareketi' yaratılması üzerine üyelerin görüşleri alını-

yor. Hiç bir platform MK'ya kullandığı ilişki kesme 'yetkisi'ni vere-

mez. Problem kurumlar arasında çözümlenemeyecek noktaya 

geldiği an'da ancak ilişkiler dondurulabilir ve bunun üzerinden tar-

tışmalar başlatılarak uygun bir platform toplanabilir. Platformun 

kararlarına göre yeni bir 'gençlik hareketi' için çağrı yapılabilir.  

Kaldı ki yoldaşlar, GKB ile problemlerimizin aşılamayacak gibi 

olduğunu da düşünmüyorum. Eğer iddia edildiği gibi GKB'li yol-

daşlarımızı, örgütümüzün siyasi-ideolojik hattına ilişkin eleştirileri 

var ise; bunu dinlemek ve ciddi boyutlarda tartışmak gerekirdi. 

Böyle bir tartışmanın olmadığı (sadece kurumlar arasında değil, 

bütün örgüt içerisinde) yerde MK'nın yaptığı çağrıdan da anlaşı-

lacağı gibi hep 'niyetler' ve spekülasyonlar devreye girer. Eğer 

iddia edildiği gibi GKB'miz örgütümüzün ideolojik-siyasal hattına 

karşı 'yasalcı zemine sürüklendiği' gibi iddiaları varsa gerçekte 

GKB'li yoldaşlarımızla bunu ciddi boyutlarda tartışmamız icap 

eder, onlarla ilişkileri kesmeyi değil! Bu böyle bir iddia olsa bile 

MK'mız tarafından böyle değerlendirilmese bile, bu, gurur duyu-

lacak bir şeydir! 

Üstelik yoldaşlar, bunca yıldan ve bunca tartışmalardan sonra 

sahip olduğumuz sosyalizm anlayışımız itibari ile, gerçekte böyle 

bir durum olsa bile (üstelik tartışılmamış bir süreç bu) MK'mızın 



548                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

almış olduğu karar Kurtuluş'un mentalitesine uygun değildir. Plat-

form çağrısı geç kalmış bir çağrıdır. MK sorunu 'kendince çöz-

müş’ bir bütün olarak örgütü, çözdüğünü sandığı soruna 'ortak' 

etmeyi ve yeni bir 'gençlik hareketi' yaratmayı amaçlamaktadır. 

Sorunun kendisine ait ortak etmediği örgütümüzü 'Kurtuluşçu 

Gençler'e yaptığı çağrıya ortak etmeyi düşünmektedir. 

Bir platform gerekli ama öncelikle; 

a- GKB yöneticileri böyle bir zemine çağrılmalı, 

b- GKB hakkında alman karar kaldırılmalı, 

c- MK tarafından yapılan 'Kurtuluşçu Gençler' çağrısı geçersiz 

sayılmalı. 

Ancak bu koşullar yerine getirildiği takdirde sağlıklı bir tartışma 

ve eleştiri-özeleştiri ortamı sağlanabilir. 

Bunların ve yoldaşça iknanın gerçekleşmediği bir platform so-

nucunda ve kararları doğrultusunda kuşkusuz bir 'gençlik hareketi 

yaratabiliriz. Tartışmayan, dinleyen, iş yapan, eleştirmeyen, örgü-

tümüzün ideolojik-politik hattına sahip çıkan (yanlış olsa bile, 

çünkü yanlışları görmeye sadece Örgütümüzün hakkı vardır, Kur-

tuluşçu gençlerin değil). Böyle bir 'gençlik hareketi' ve gençlik 

'önderleri' bulunabilir elbette. Ama yoldaşlar, yaratılan bir gençlik 

hareketi değildir aslında. Olsa olsa kendimize ait yanlış bir zihni-

yetin kötü bir kopyası olur; o kadar... 

Ama ben gene de bütün inancımla, örgütümüzün var olan so-

runu aşmakta -bütün problemli dönemlerde olduğu gibi- gösterdi-

ği teorik-ideolojik performansla ve iyiniyetli çabalarla göstereceği 

gayretten bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterebi-

leceğini ummak istiyorum. 
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Platform gündemine ilişkin düşüncelerime gelince; aslında be-

lirttiklerim sosyalizm anlayışım itibariyle gündemin kendisinden 

de önemli!  

 

III. ÖNERGE -  "GENÇLİK”, KOMSOMOL VE PARTİ 

(VECDİ-DİLEK)  

Bugüne kadar, Kurtuluş, gençlik komsomolunu tanımlarken, 

temel olarak örgütsel bağımsızlık, politik ve ideolojik bağımlılık 

kavramlarını kullandı. Ancak, bu kabuller, teorik planda, alana, 

burjuvazinin tanımladığı kavramlarla çıkarım yapıldığından, pra-

tikte hiçbir zaman var olamadı. Teorik plandaki bu yanlış pers-

pektif, pratikte farklı anlamlandırmalara yol açarak, karmaşa ve 

tartışmalara neden oldu.  

Komsomol - Örgüt ilişkilerimizin tarihine bakılırsa, pratikte ta-

nımlanma güçlüğünün farklı algıları doğurduğuna, bu farklı algıla-

rın üzerinde "resmiyet" (Komünistlerin "resmi" görüşlerinin değil, 

ortak görüşlerinin olabileceğini atlamamak önemlidir) tartışmala-

rın yapıldığını tanık olunabilir. Oysa tüm farklılıklarına rağmen, 

dayandıkları temel algılar burjuvadır. 

 

"GENÇ" VE "ÇOCUK" 

"Genç" ve "Çocuk" kavramları kapitalist toplumlarda, sadece, 

insanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği sürenin belirli bir 

dönemini anlatan kavramlar değildir. Bu kavramları kapitalist top-

lumlarda kategorikleşmiş durumları anlatırlar. 

Daha önceki toplum tiplerinde olmayan, sadece, kapitalist top-

lum tipine ait olan bu kavramlar, insanın yaşamının belli bir dö-

neminde kapitalizm kurgusu içinde, üretim süreci dışında tutul-

ması anlamına gelmektedir. İnsan yaşamının bu döneminde ken-
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disi için yaratılmış özel bir dönemde (kendisi için hazırlanmış 

anaokulları, okullar, aile ortamı, oyuncaklar, kendisi için hazır-

lanmış bir başka dil, dolayısıyla onun için hazırlanmış romanlar, 

şarkılar, şiirler ve moda...) zamanı geldiğinde kapitalist üretim sü-

recine girmeyi "bekler".  

Bu bekleme sırasında aile, okul, ordu üçlüsü tarafından uyum-

lulaştırılırlar. Kapitalizmin kendi dinamizmine bağlı olarak bu üç-

lünün işlevleri değişir. Kapitalist toplum bir bütün olarak gereksi-

nimlerine göre bu üç kurumun günlük kullanımım değiştirebilir. 

(Örneğin kadınların toplumsal yaşama katılımlarına göre, kadın-

ların bu kurumlardaki sayısal oranları değişir. Bazı ülkelerde ka-

dınlar ilkokula bile gidemezken, bazılarında da kadınlar orduya 

alınırlar.)  

Kapitalizmin bunalımlarının yoğunlaşmasına paralel olarak 

"beklemenin" bitip "zamanın gelmesi" giderek uzar. Uzayan bu 

süreyi ifadelendirmek için de kullanılan isimler çeşitlenirler: Ço-

cukluk, ilk gençlik, gençlik, son gençlik gibi... Çeşitlenen adlar, 

süreyi yaşayış biçiminin çeşitlenmesinden kaynaklanır. Artık bu 

adların tanımladığı dönemlerde bireyin nasıl yaşayacağı belir-

lenmiştir. 

Kapitalizmin doğasındaki bu kategorileşmenin devamı, kate-

goriler arası egemenlikle sağlanır. Büyük yaşların küçük yaşlar 

üzerindeki egemenliği, ama, asıl olarak "çocuk" ve "genç" deni-

lenlerle yetişkin denilenler arasındaki egemenliktir, söz edi-

len....(abi, abla, amca, teyze gibi sesleniş biçimlerinin kan bağı 

olmayanlar için bile kullanılması bu egemenliğin bir sonucudur.) 

Bu kategorik ayrımlaşma, kapitalizmin yaşayışını birkaç temel 

noktada destekler:  
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Kapitalizmin doğal sonucu olan işsizlik, nüfusun "çocuk" ve 

"genç" denilen büyük bir bölümü okullarda istihdam edilerek, 

maskelenir.  

İkincisi; okullardaki nüfus, genel olarak çalışmadığından, aile-

lerine tam bağımlılıkları vardır. Bu da onların başka bir kurumu 

araya sokmadan denetlenmeleri olanağını sağlar.  

Üçüncüsü, bu "çocuk" ve "genç" topluluğu iyi bir tüketici paza-

rıdır. Son olarak da, kapitalist üretim sürecine aile, okul, ordu 

aracılığıyla "eğitilerek" hazırlanırlar. 

 

"EĞİTİM" 

"Eğitim" kavramı, en başından bir egemenlik ilişkisini barındır-

maktadır. "Eğitmek" fiili, bir özneyi ve bir nesneyi gerekli kılar; bir 

öznenin kendi belirlediği yöntemlerle kendi tercih ettiklerini nes-

neye aktarmasıdır. Kapitalizmin de "eğitimi" kullanarak kendi üre-

tim sürecine, toplumsal yaşamına uygun insanları üretir, tek renk-

li, iş bölümüne uygun, otoriteye boyu eğen insanlar...  

"Çocuk" ve "genç" denilerek üretim sürecinden uzaklaştırılmış 

insanlar, "aile eğitim", "okul eğitimi", "ordu eğitimi" ile eğitilirler: 

ailede baba, okulda öğretmen, orduda komutan otoritesi ile ka-

rakterize edilen her türlü otoriteye, bu arada yetişkin otoritesine 

boyu eğmeyi öğrenirler.  

Ancak, bu kurumlar içerisinde uyumlulaştırma işini en kapsam-

lı ve en sistematik yapan okuldur. Bu nedenledir ki, okul bu 

uyumlulaştırma sürecinin çeşitlenmesini ve uzamasını sağlayabi-

lir. (Çocukluk, ilk gençlik, gençlik gibi bölümler hangi yaşlarda 

hangi okullara gidildiğine göre belirlenirler. Ayrıca kapitalizmin 

gereklerine göre, insanın üretim süreci dışında kalmasına duyu-

lan gereksinimine göre okul süreci uzatılabilir. Bir dönem 18 ya-
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şında öğretmen olunabilinirken, bugün en erken 22 yaşında olu-

nabiliyor.) Gerçeğin tüm yönlerini dileyenin dilediği yolla öğrene-

mediği her durumda her türlü egemenliğin varlığı mutlak oldu-

ğundan, okulun bu etkinliği onun insanları, bilgiyi tek elden ve tek 

biçimli almak zorunda bırakıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

(Bütün ilkokullarda yıllarca aynı ders kitapları okutulur.)  

Açıktır ki, sosyalistler, bilginin tek elde toplanmalına, tek biçim-

li dağıtılmasına ve okula da karşı çıkmalıdırlar. Ancak, yarını bu-

günden kurmaları zorunlu olan Kurtuluşçular, bugüne kadar kur-

dukları komsomol-örgüt ilişkilerini, bu egemenliğin yeniden üreti-

leceği biçimlerde sürdürdüler. Bu konudaki kavrayış yasal bir ya-

yında oldukça açık biçimde ifadelenmiştir: "Komsomol yalnızca 

küçük burjuva unsurları partiye hazırlayan, eğiten, proleterleştiren 

bir okul değil, esas olarak İşçi-emekçi gençliğin partiye hazırlan-

dığı, olgunlaştığı, deney, tecrübe kazandığı bir okuldur." Yine ay-

nı yazıda "... genç işçiler, "Genç Kurtuluşçular Birliği" saflarında 

örgüt için eğitilmelidirler." ve "değişik sınıf ve tabakalardan genç-

leri de partiye hazırlayacaktır." ve "komsomol açısından görev, 

öncelikle genç işçilerin partiye hazırlanmasıdır." aynı dergide bir 

başka yazıda da 'bu durum partiyi gençlikle ilişkilerinde mesafeli 

olmaya iterken, onun geleceği ifade ediyor oluşu nedeniyle dene-

yimler kazandırılması ve eğitilme sürecinde partinin müdahalesini 

gerekli hale getirir." ayrıca, benzer bir yaklaşımı, yerel komite ra-

porunda, "Gençlik Hareketi ve GKB" başlıklı bölümde " ...Ancak, 

TKKKÖ ile GKB arasında sosyalist siyasal faaliyetin yürütülüşün-

de ortak bir ilişki biçimine girmeyi reddetme olarak asla anlaşıla-

mayacak olan bu bakış, faaliyetin gerektirdiği her türlü sorumlu-

luğu GKB'nin yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır." denil-

mektedir.  

Bu perspektif, gençliği yalıtık, şimdi yaşamayan, ama gele-

cekte yaşayacak olan, bunun için gelecek yatırımlarının yapılma-
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sı gereken nesneler topluluğu olarak gören burjuva mantığının ta 

kendisidir. Sorumluluklar var, haklar yok... 

 

GENÇLİK KOMSOMOLU VE PARTİ 

Gençlik komsomolu ve parti/örgüt arasındaki ilişki, gençliğin 

kapitalist toplumdaki konumunun bilincine, bu egemenlik ilişkisini 

sönülmeyecek şekilde kurulmalıdır. Bunun için: 

- Öncelikle, örgütsel bağımsızlık, ideolojik ve politik bağımlılık 

söylemi, örgütsel ayrılık, ideolojik ve politik ortaklık olarak değiş-

melidir. 

- Komsomolun görevi partiye insan yetiştirmek olarak bakıla-

maz. Bu bir burjuva kurumlaşmadır. Gençlik komsomolu, alanına 

ilişkin sorunlar üzerine çalışmak üzere kurgulanmalıdır öncelikle. 

Ancak, hayatın doğal akışı içinde zamanla alan değişmesi olacak 

komsomol üyeleri, örgütsel mücadeleye devam etmek istedikleri 

durumda, kendiliğinden partide çalışmaya başlayacaklardır. 

- Komsomolun örgütsel ayrılığı, komsomol ve görüşlerinin or-

taklaştığı partinin bir bütünün eşit haklara sahip parçaları oluşu 

üzerinden tanımlanmalıdır. Bu, partinin hiçbir koşulda yapısal 

müdahalede bulunamaması anlamına gelir; tersi de geçerli. 

- İdeolojik ortaklık ise ancak, her parçanın oluşumuna katıldığı 

durumlarda olanaklıdır. Doğaldır ki, ideolojik perspektifin oluşma-

sında eşit hak ve sorumlulukla yer alamamış taraf ile zaman için-

de ayrılıklar çıkabilir. Bunu önleyip uyumlu bir ortaklık sağlaya-

bilmenin yolu, devingen bir çerçeve olan ideolojik perspektifin 

oluşturulması için toplanmış zeminlerde komsomolun varlığının 

sağlanmasından geçer. İdeolojik ortaklık zor ve tabiye t üzerin-

den değil, gönüllülük üzerinden sağlandığı sürece gerçektir. 
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- Politik ortaklık için de ortak katılım sağlanarak belirlenmiş po-

litikaların ortaklığından söz edilebilir. Başka türlü bir uygulama, 

anlatılan burjuva perspektifinin kabulüdür, devrimci ve devindirici 

bir tarz değildir. Ortaklaşılamayan politik tutumlarda parti yaptırım 

uygulayamaz; tersi de geçerli. Ortaklaşmayan taraf politikayı uy-

gulamama hakkına sahiptir. 

-Komsomol örgütlenmesi ile ayrı örgütlenme arasındaki ayrım 

noktası, hem parti hem de komsomol üyesi olan çift üyelerin var 

olmasındadır. Bu çift üyeler sayesindedir ki, parti aldığı politik tu-

tumları komsomola hâkim kılabilir ve komsomol da bu politik ka-

rarların alınma sürecinde kendisini ifade edebilir. 

- Parti sadece komsomoldaki üyeleri aracılığıyla komsomol ile 

ilişki kurmalıdır. 

- Komsomol kendi yayınları da dâhil olmak üzere faaliyetlerin-

de tek denetimcidir.  

Sonuç olarak, gençliğin varlığı tanınmazsa, yaşayan canlı bir 

parça haline gelmesine yardımcı olmak yerine, burjuvazinin sahip 

olduğu "yatırım nesneleri" mantığı benimsenirse, ne bugün ne de 

yarın elde edilemez. Artık "Gençlik Gelecektir, Gelecekse Sosya-

lizm" sloganı bırakılmalıdır. 
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BİLDİRGE 
 

(Konferansa oylanmamak üzere sunulan Merkez Komitesi Bildir-

gesidir.) 

 

KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTLENMELERİ VE 

TARİHSEL ÖRNEKLER 

TKKKÖ Merkez Komitesi 

 

Uzun bir zamandır örgütümüzün Kurtuluşçu gençlerle yaşadığı 

problemler parti örgütü ile gençlik örgütü arasındaki ilişkilerin na-

sıl düzenlenmesi gerektiği sorununa açıklık kazandırmamızı ge-

rekli kılmaktadır. 

Komünist partiler ile bu partilerin ideolojik-politik hattına bağlı 

gençlik örgütlenmeleri arasındaki ilişkiler hiçbir zaman sorunsuz 

olmamıştır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada bizim yaşadığımız 

sorunların benzerlerini görebilmek mümkündür. Rusya'da Bolşe-

vik Partisi ile Komünist Gençler Birliği arasındaki ilişkiler de, Ko-

münist Enternasyonal'le Komünist Gençlik Enternasyonali ara-

sındaki ilişkiler de sürekli sorunlu olmuş, bu problem komünistleri 

uğraştıragelmiştir. Özellikle Komünist Enternasyonal ile Komünist 

Gençlik Enternasyonali arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi bü-

yük bir önem taşımaktadır. İlk olarak, bu ilişkinin değerlendirilme-

si hangi prensiplere sahip olmamız gerektiği konusunda yeterli 

tecrübeyi içermektedir, ikincisi, bu ilişki bizim yaşadığımız sorun-

ların hemen hemen aynılarına sahip olduğumuzdan ötürü tartış-

malarımıza yol gösterici olabilir.  

Komünist partiler ile komünist gençlik örgütlenmeleri arasın-

daki ilişkinin nasıl olması gerektiğinin tartışılması aslında prole-
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tarya ile gençlik arasındaki ilişkinin nasıl tarif edileceğinin tartı-

şılmasıdır. Sorun bu açıklıkla konulmadığı müddetçe işin içinden 

çıkabilmek mümkün değildir. Bizim koşullarımızda, ne TKK-

KÖ'nün ne de GKB'nin, proletarya ya da gençliği temsil etmediği 

kolaylıkla iddia edilebilir ve bu iddia cia yersiz olmaz. Gerçekten 

de ne TKKKÖ proletaryayla yeterli bir organik İlişkiye sahiptir ne 

de GKB gençlikle. Bizim koşullarımızda tartışmalarımız bir avuç 

TKKKÖ ile GKB üyesi arasında cereyan etmektedir ve ne prole-

tarya ne de gençlik bu sorunla ilgilenmektedir. Ama sorunu böyle 

koymak işin içinden çıkmamızı ortadan kaldırır. Sorun TKKKÖ ile 

GKB'nin proletarya ve gençlikle ilişkilerinden bağımsız olarak teo-

rik bir çerçevede çözüme kavuşturulmalı dır. 

Eğer parti örgütü ile gençlik örgütü arasındaki ilişkinin son tah-

lilde proletarya ile gençlik arasındaki ilişkiye tekabül ettiğini kabul 

ediyorsak sorunu aydınlığa kavuşturmak kolaylaşır. Proletarya ile 

gençlik arasındaki ilişki ne türden bir ilişkidir ve nasıl düzenlenir? 

Bu soruya verilecek cevap işin esasını teşkil eder. Ancak bu so-

ruya cevap ne proletaryanın ne de gençliğin yaşam koşullarının 

içinden verilebilir. Ancak ve ancak onların yaşam koşullarının dı-

şından bu soruya cevap verebilmek mümkündür. Eğer proletarya 

ile gençlik arasındaki ilişkinin ne olduğu sınıf bilincinin bir parça-

sını ifade ediyorsa (ki öyledir), "bu bilgiyi elde etmenin mümkün 

olduğu biricik alan bütün sınıf ve tabakaların devletle ve hükü-

metle ilişkisi alanı, bütün sınıflar arasındaki karşılıklı ilişkiler 

alamdır... Onun için, işçilere siyasal bilgi verebilmek için, komü-

nistler nüfusun bütün sınıfları arasına gitmek zorundadırlar" (Le-

nin). 

Eğer Lenin'in söylediğini veri kabul ediyorsak, gençlik örgütü-

nün nesnel durumu itibariyle sınıf bilincini elde edebilme-

si/üretebilmesi mümkün değildir. O kendi konumunun bilgisini bile 

proletarya partisinden öğrenmek zorundadır. Çünkü ne sınıf bilin-
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cini elde edebilecek biricik alan olan bütün sınıf ve tabakaların 

devletle ve hükümetle ilişkisi alanı, ne de bütün sınıflar arasında-

ki karşılıklı ilişkiler alanının üzerinde bulunmaktadır. Sadece bu 

alanlara değmekte, temas etmektedir. Bu açıdan da kendisinin 

devletle, hükümetle, diğer sınıflarla olan ilişkisinden elde edilen 

bilgiyi bile proletarya partisinden edinir. 

Sorunu böyle koyduğumuzda problemlerin çözümü kolaylaşır, 

"ideolojik-politik olarak bağlı, örgütsel olarak bağımsız ' olmanın 

ne anlama geldiği aydınlığa kavuşur. 

İdeolojik-politik olarak bağımlı olmak, ilk önce partinin progra-

mına bağımlı olmak demektir. Ama programa bağımlı olmak, 

programdaki görüşleri savunmanın da ötesinde bu görüşler doğ-

rul tusun da faaliyet yürütmenin kendisidir. Hem programa ba-

ğımlı olup hem de program doğrultusunda faaliyet yürütmekten 

kaçınmak ideolojik-politik bağımlılık ilişkisini zedeler. 

Diğer yandan programa bağımlılık, parti önderliğine de bağım-

lılık demektir. Kem örgütsel bağımsızlıktan söz edip, hem de parti 

önderliğine bağımlılıktan bahsetmek çelişkili görünebilir. Progra-

mın yanı sıra politik faaliyeti sürdürebilmek için "taktikler" ve "poli-

tik direktifler" her zaman gündemde olurlar. Bu 11 taktikleri" ve 

"politik direktifleri" ise parti önderliği saptar. Eğer gençlik örgütü 

sadece programa bağımlı olursa bu ölü bir metne bağımlılıktan 

başka bir anlam taşımaz. Programın ötesinde "taktikler" ve "poli-

tik direktifler"e bağımlı olmak siyasal faaliyetin sürdürülmesi açı-

sından zorunludur. Bu durum hem merkezî hem de yerel düzey-

ler açısından böyle olmak zorundadır. Bundan dolayı da Komü-

nist Enternasyonal "Bir dünya ölçeğinde politik etki ve önderlik 

yalnızca Komünist Enternasyonal'e ve onun her ülkedeki yerel 

seksiyonlarına ait olabilir. Örgütlerin görevi (Gençlik örgütleri kas-

tediliyor. Y.N.), bu politik önderliğe (program, taktikler ve politik 



558                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

direktifler) bağlı kalmak ve ortak devrimci cepheye katılmaktadır" 

şeklinde durumu aydınlatmaktadır. 

Kuşkusuz program ve taktikler bir sorun teşkil etmese de "poli-

tik direktifler" gençlik örgütünün bağımsızlığını zedelemeyecek 

içerikte olmalıdırlar. Bu sorunda Komünist Enternasyonal tarafın-

dan şöyle formüle edilmiştir: 'Komünist Gençlik Enternasyonali, 

gençlik hareketini ilgilendiren diğer sorunların çözümünde örgüt-

sel bağımsızlığını ve inisiyatifini kullanarak, kendisini Komünist 

Enternasyonal'in politik önderliğine bağımlı kılmalıdır."  

"Örgütsel Bağımsızlık" ne anlama gelmektedir? Bu soruyu 

açıklığa kavuşturmak gereklidir. Kısaca özetlersek; gençlik örgü-

tünün kendi organlarını, üyelerini kendisinin saptaması, kongre 

ve konferanslarını kendisinin yapması ve gençlik politikalarını 

kendisinin belirlemesidir. 

Buraya kadar anlattıklarımızın da ışığında komünist hareketin 

tarihinde de yaşanmış benzer sorunlara bir göz atmak yerinde 

olacaktır. Aşağıda sunduğumuz kısa özetin değerlendirilmesi bu-

gün ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğinin cevaplarını da 

içerisinde taşımaktadır. 

KOMÜNİST ENTERNASYONAL İLE KOMÜNİST GENÇLİK 

ENTERNASYONALİ’NİN İLİŞKİLERİNDEKİ SORUNLAR  

KGE (Komünist Gençlik Enternasyonali) 14 genç işçi örgütü-

nün temsil edildiği kurucu kongresini 20 Kasım 1919'da Berlin'de 

topladı. Kongrede KGE'nin III. Enternasyonal'e girmesi sorunu 

tartışıldı. Birçok delege III. Enternasyonal'e katılmayı tehlikeli bu-

larak, bunun 'ulusal örgütlerin bağımsızlığı için tehlike olacağını 

ileri sürdüler ve KGE’nin, devrimci hareketin taktiksel sorunlarının 

çözümünde KE (Komünist Enternasyonal) ile eşitliğini savundu-

lar". 
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Uzun tartışmaların ardından KGE'nün KZ'e bağlanması 8'e 

karşı 17 oyla kabul edildi. Kongrede dikkati çeken temel husus, 

"komünist partilerin önderlik rolüne hiçbir imada bulunmaksızın" 

delegelerin çoğunun KGE'nin öncülük eğilimine işaret etmesiydi. 

Hatta kongre manifestosu "her zaman olduğu gibi, devrimci sınıf 

mücadelesinin her aşamasında biz, kitlelerin öncüsü olmalıyız. 

Lider olarak önde yürümeliyiz" diyordu. 

Berlin Kongresi'nin ardından 19-23 Haziran 1920'de KGE Bü-

rosu ilk oturumunu Berlin'de yaptı. 14 örgütün 20 temsilcisinin ka-

tıldığı oturum Berlin Kongresi'nin devamı niteliğindeydi. Büronun 

oturumunda en önemli ayrılık noktası komünist partiler ile ilişkiler 

üzerine olan konuda şekillendi. KGE'nin aşırı-sol kanadını oluştu-

ran temsilciler gençlik örgütlerinin partilerden tam bağımsızlığını 

savundular ve komünist partiler tarafından alınan kararlara uy-

mayı reddettiler.  

Büronun birinci oturumu "gençlik örgütlerinin kendi politik prog-

ramlarını geliştiremeyeceklerini tekrar belirlemesine karşın, bu, 

gençlik birlikleri ile komünist partiler arasındaki ilişkilerle ilgili du-

rumu değiştirmedi." Zaten bu çerçevedeki görüşler KGE'nin mer-

kezi organı Youth International'de bu dönemde yayımlanıyordu. 

Büro toplantısından birkaç ay önce "Gençlik Örgütlerinin Bağım-

sızlığı" adlı isimsiz bir yazı KGE'nin çoğunluk eğilimini yansıtıyor-

du: Politik bağımsızlık isteği haklıdır, çünkü, hareketin biricik ve 

temel amacı olan sosyalist eğitimdeki tarafsız bir temel üzerinde 

serbestçe taraf tutmak için gençlerin bağımsızlığa gereksinimi 

vardır." 

Yine ay m dönemde KGE liderlerinin bazıları "KE'den ayrılma-

yı desteklediler ve parti programına ve parti önderlerine karşı çık-

tılar." Youth International'de çıkan "Gençler ve Yaşlılar-* makalesi 

şöyle diyordu: "Gençleri komünist veya başka bir partinin şimdiki 

programına bağlama çabalarının tümü, gençliğin ve işçi sınıfının 
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mücadelesinin çıkarları için kesinlikle reddedilmelidir, ideolojik 

bağımsızlık olmaksızın, örgütsel bağımsızlık hiçbir şey değildir.”   

Bu dönemde KGE içindeki bu eğilimler esas olarak Batı-

Avrupa sosyal demokrat partilerindeki reformizme ve sosyal-

şovenizme tepkiden kaynaklanıyordu. II. Enternasyonal partileri-

nin sosyal-şovenizme kayışına seyirci kalmayan gençlik örgütleri 

kısa bir süre politik öncülük görevini de gerçekleştirmek zorunda 

kalmışlardı ve şimdi de bu misyonu sürdürmek istiyorlardı. Oysa-

ki hemen hemen her Batı-Avrupa ülkesinde artık var olan Komü-

nist partilerin önderliğinin benimsenmesi gerekiyordu. KGE'ne 

bağlı gençlik birlikleri komünist partiler ile II. Enternasyonal parti-

lerini eşitliyorlardı. Tam da bu dönemde Lenin "Sol Komünizm Bir 

Çocukluk Hastalığı" adlı eserini yazdı. Bu eser solculuğa karşı 

savaş açıyordu. Özellikle Batı-Avrupalı genç komünist partilerde-

ki sol eğilimleri hedef alan eser gençlik içinde de etkisini gösterdi. 

Komünist partiler ile gençlik örgütleri arasındaki ilişkilere ilişkin 

tartışmaları karara bağlamak için toplanan KGE II. Kongresi tam 

da bu eser yayımlandığı dönemde toplandı. KGE Bürosu’nun 

Haziran 1920'deki Berlin oturumunda delegelerin çoğu kongrenin 

1921 Mart'ta İtalya'da toplanması önerisini desteklemişlerdi. An-

cak RKGB (Rusya Komünist Gençler Birliği) temsilcilerinin de 

dahil olduğu delegeler, kongrenin İskandinavya'da toplanmasını 

istemişlerdi. KGE Bürosu bunu benimsemedi. RKGB delegeleri 

bu sefer, "eğer KE Kongresi'nde 'Komünist Gençlik Birlikleri yete-

rince temsil edilirlerse', onun Moskova'da KE Kongresi ile aynı 

zamanda, toplanmasını önerdiler "KGE Yürütme Komitesi bunu 

reddetti. Fakat KE'nin daha önce KGE temsilcilerinin KE Kongre-

sine katılması talebini kabul etti. 

KE II.Kongresi'nde KGE ile ilişkiler tartışıldı ve KE tüzüğüne 

dahil edilen bir karar kabul edildi: "KE'in üyesi olan KGE, bütün 

ötekiler gibi, bu Yürütme Komitesi'ne (KE Yürütme Komitesi kas-
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tediliyor) ve kendi yürütme komitesine tabidir. KGE Yürütme Ko-

mitesi'nin bir üyesi, KE Yürütme Komitesi'nde kararlarda bir oy 

hakkı sahibi olarak bulunur. KE Yürütme Komitesi'nin KGE Yü-

rütme Komitesi'ne, kararlarda oy hakkı bulunan bir temsilci gön-

derme yetkisi vardır." 

KE II. Kongresi'nden sonra gençlik birlikleri hem örgütsel ve 

politik bağımsızlık konusunda yumuşamaya başladılar hem de 

komünist partiler ile komünist gençlik birlikleri arasında yakınlaş-

ma arttı. Çoğu komünist partilerin programını tanıdılar. Ancak iki 

örgüt arasındaki sorunlar varlığını devam ettiriyordu. 

KE Yürütme Komitesi KE ile KGE arasındaki ilişkilere açık ve 

kesin bir şekilde tekrar değindi: "KE'in bir parçası olan KGE, KE 

kongresinde alınan kararlar ve onun Yürütme Komitesi'nin politik 

direktiflerine uymalıdır ve uluslararası gençlik hareketini örgütle-

me, pekiştirme ve yönetme çalışmasını bağımsız olarak sürdür-

melidir." 

Bunun ardından RKGB MK temsilcileri, KGE Yürütme Komite-

si temsilcileri ve KE II. Kongresi için Moskova'da bulunan yabancı 

gençlik örgütleri temsilcileri Moskova'da bir konferans toplama 

fırsatı buldular. Konferans'da yine komünist partiler ile komünist 

gençlik örgütleri arasındaki ilişkilerin biçimi tartışıldı: Çeşitli ülke-

lerdeki gençlik örgütlerinin, komünist partilerinin yönetici rolünü 

açıkça yadsımalarına ve kendi politik programlarını geliştirmeleri-

nin işçi sınıfının davasına büyük zararlar verdiğini belirten konfe-

rans, gençlik örgütlerine bir çağrı yayımladı. Çağrı, yalpalamalar 

ve yersiz tartışmalara son verip derhal KE II. Kongre kararlarının 

yerine getirilmesini istiyordu. Bunun yanı sıra konferans KGE II. 

Kongresi'nin yerini de tartıştı. Ve hatta bu sorun "KGE üyeleri 

gençlik birlikleri ve komünist partiler arasındaki ilişkiler üzerinde 

hâlâ birbirleriyle çelişen görüşleri savunduğundan, bu sorun bir 

prensip meselesi oldu." 
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"Durumun ciddi olmasından ötürü, RKGB MK, KGE Yürütme 

Komitesi'ne, 10 Kasım 1920'de, kongrenin Moskova'da toplan-

ması gereksinimini vurgulayarak tekrar yazdı." 

Bu öneri reddedildi ve KGE Yürütme Komitesi kongrenin 30 

Mart 1921'de Jena'da (Almanya) toplanmasını kararlaştırdı. 

Kongre 3 Nisan 1921'de açıldı, ancak RKGB ve bazı ülkelerin 

gençlik birlikleri kongrede temsil edilmediler. RKGB bir prensip 

meselesi haline getirdiği için kongreye katılmamıştır. 

KGE II. Kongresi'nde sunulan rapor, KE II. Kongresi'nin yerin 

dibine batırdığı "aşrı-sol" görüşlerle doluydu. Ancak raporu tar-

tışmak mümkün olmadı. Polis kongreden haberdardı. Bunun üze-

rine kongreye Berlin'de devam kararı alındı. Fakat 11 Nisan'da 

kongre prezidyumu, KE Yürütme Komitesi'nden, kongreye Mos-

kova'da ve KE III. Kongresi ile aynı zamanda devam edilmesi için 

telgraf aldı. Prezidyum, KE Yürütme Komitesi temsilcileri ile uzun 

toplantı yaptı ve öneriyi kabul etti. 

KE Yürütme Komitesi'nin kongrenin Moskova'da toplanmasın-

da direnmesi için haklı nedenleri vardı: "KE'nin birinci kongresin-

den sonraki çalışmalarında tehlikeli eğilimler görülmüştü; bu eği-

limler, KE II. Kongresi'nin kararlarına ve KE MK'nın verdiği çeşitli 

direktiflere karşın, KGE Yürütme Komitesi'nin ve onun tek tek tak-

tiklerinin, onlara verilen, öncülük eğilimlerini ve 'aşırı-sol' sapma-

lara gençlik hareketinden soyutlama görevi ile uğraşmadığını 

açıkça gösterdi." 

KE III. Kongresi KGE II. Kongresi'nden bir hafta sonra, başla-

dı. Kongrede gençlik birliklerinden 57 temsilci vardı. Temsilcilere, 

en büyük komünist partiler gibi, 40 oy hakkı verildi. (Tümü komü-

nist partiler üyesiydiler.) Bu kongrenin komünist partiler ile gençlik 

örgütleri arasındaki ilişkiyi son kez karara bağlayacaktı. 
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KE III. Kongresi “KGE'nin gençlik hareketini ilgilendiren diğer 

sorunların çözümünde bağımsızlığını ve inisiyatifini koruyarak, 

kendisini KE'nin politik liderliğine bağımlı kılmasını" kararlaştırdı. 

Kongre'de Willi Münzerberg'in (Gençlik örgütü delegesi) "KE 

ve KGE" adlı özel raporu da tartışıldı. Rapor KGE'nin hatalarını 

ortaya koyarak özeleştiri veriyor ve komünist partiler ile gençlik 

örgütlerinin ilişkilerini inceliyor. Münzerberg "Buna bağlı olarak, 

Gençlik Enternasyonali'nin liderlerinin ihanetini güçlü bir şekilde 

mahkûm eden işçileri birleştirmediğini fakat aynı zamanda II. En-

ternasyonal'e muhalefetin merkezi haline geldiğin vurguladı. O, 

dünya savaşına karşı dövüşen devrimci güçleri topladı ve çeşitli 

durumlarda komünist partilerinin rolünü oynadı. Şimdi, böyle par-

tilerin kurulmuş ve başarılı bir mücadeleye atılmış olduğu şu sı-

rada, gençlik birliklerince yapılan politik önderliğe artık hiçbir ge-

reksinim yoktu ve onlar çalışmalarını kendi özel alanlarında yani 

gençlik hareketinde yoğunlaştırabilirler ve çalışmalarının alanını 

epeyce küçültebilirlerdi." 

Kongre'de KE bu soruna ilişkin yeni prensiplere sahip olan 

tezleri kabul etti: "Komünist gençlik örgütlerinin komünist partiler-

le ilişkileri, genç devrimcilerin sosyal-demokrat partilerle (II. En-

ternasyonal partileri kastediliyor) olan ilişkilerinden kökten ayrılır. 

Proleter devrim için ortak mücadelede en büyük birliği ve en sıkı 

merkeziyetçiliği gerektirir. Bir dünya ölçeğinde politik etki ve ön-

derlik yalnız KE'e ve onun her ülkedeki yerel seksiyonlarına ait 

olabilir. Örgütlerin görevi, bu politik önderliğe (program, taktikler 

ve politik direktifler) bağlı kalmak ortak devrimci cepheye katıl-

maktır." 

KGE'nin II. Kongresi 9 Haziran 1921 'de açıldı fakat KE III. 

Kongresi sürdüğü için 14 Temmuz'da çalışmaya başladı. 

Kongre esas olarak komünist partiler ve gençlik örgütlerinin 

ilişkilerini tartıştı. "Kongre, komünist gençlik örgütleri ile komünist 
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partiler arasındaki ilişkileri tümüyle karara bağladı ve gençlik ör-

gütlerinin, şimdi ideolojik ve örgütsel bakımdan sağlamlaştırılan 

ve işçi sınıfının gerçek liderleri olan komünist partilerin politik ön-

cülüğüne bağımlı kılınması gereksinimini tanıdı. Komünist gençlik 

örgütlerinin kitle örgütlerine dönüştürülmesi ve daha çok genç iş-

çiyi insanlık için daha iyi bir gelecek uğrunda mücadeleye çekme 

gereksinimi sorununu ilk ortaya atan bu kongre idi. Kongre karar-

ları, KGE'ni, genç işçilerin sınıf örgütünün bir parçası olarak açık-

ça tanımladı." 

Kongre kararları, eski ideolojiden tam bir kopuşmayı ve komü-

nist gençlik örgütlenmelerinin çalışmasını yeniden örgütlemeyi 

amaçlamıştı.  

RUSYA KOMÜNİST GENÇLİK BİRLİĞİ'NİN KURULUŞU 

Rusya'da 1917 yılma kadar bağımsız gençlik örgütlerinin varlı-

ğından bahsetmek mümkün değildir. Batı-Avrupa ülkelerinde ba-

ğımsız gençlik örgütlenmelerinin kuruluşunun en önemli nedenle-

rinden birincisi; bu ülke sosyal-demokrat partilerinin sağa doğru 

savuruluşudur. Oysaki Rusya'da böyle bir sorun yoktu. 1905 Dev-

rimi'nin ardından Lenin, ağır baskı koşulları ve mücadele dene-

yimi yokluğunu da dikkate alarak; "genç işçilerin, birçok grev ör-

gütlemiş, birkaç devrimde yer almış, devrimci geleneklerle bilgili, 

geniş bir politik görüşü olan, baskı ve sömürüye karşı deneyimli 

savaşçıların deneyimine gereksinimi" olduğunu söylüyordu. Bu-

nunla birlikte Lenin, gençlerin partiye kazanılmasına  büyük önem 

verdi. Menşevik Larin'in "partinin sahip olduğu gençlerin daha az, 

evli ve mücadelede yorulmuş insanların daha çok olacağını um-

duğunu" açıkça belirtmesine öfkelenen Lenin onu ile alay ediyor-

du: "Sizin istediğiniz bir öncü parti değil, fakat oldukça ağır yürü-

yecek olan bir artçı partidir." 

Rusya'da ilk gençlik örgütleri, Şubat Devrimi'nin ertesinde ku-

ruldu. O döneme değin Bolşevik Partisi içinde illegal çalışmalara 

http://kazanili.ia.sina/
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katılan gençler, kendi örgütlerini kurmaya başladılar. Ancak kuru-

lan gençlik örgütlerinin kendilerini yalnızca eğitsel ve kültürel faa-

liyetlerle sınırlama eğilimleri göstermesi karşısında Krupskaya'nın 

önerisiyle Bolşevik n. Petrograd Şehir Konferansı gençlikle ilgili 

kararlar aldı. Kararlar, gençlik örgütlerinin Gençlik Enternasyona-

li'ne bağlanmalarını ve partinin bağımsız gençlik örgütlerinin ku-

ruluşuna gerekli dikkati göstererek, üyeleri onun saflarına gön-

dermelerini içeriyordu. Bunun ardından gençler Pravda'ya yaza-

rak örgütlerini nasıl kuracaklarını sormaya başladılar. 

Ekim Devrimi hazırlıkları sırasında toplanan 6. Bolşevik Partisi 

Kongresi Lenin'in düşüncesini benimseyerek, "partiye bağımlı 

olmayan, fakat ideolojik olarak partiye bağlı ve onun tarafından 

yönetilen gençlik birliklerinin örgütsel bağımsızlığını tanıdı." 

Ardından Bolşevik Partisi 1917 Ağustosu'nda tek bir gençlik 

örgütü kurma amacıyla GSİB (Genç Sosyalist İşçiler Birliği) tüm 

Rusya Kongresi’nin toplanmasını gündeme getirdi. Ancak devrim 

durumunda bu gerçekleşmedi ve Bolşevik Partisi Merkez Komi-

tesi'ne bağlı "Örgütleyici-Büro" vasıtasıyla kongre Ekim-Kasım 

1918’de toplanabildi. Kongreye katılan 176 gençlik örgütü dele-

gesinden 88'i Bolşevik Parti üyesi, 38'i Bolşevik Partisi sempati-

zanı, 45'i politik olarak bağımsız, 1'i anarşist, 3'ü enternasyonalist 

sosyal-demokrat, 1'i de sol-kanat sosyalist devrimciydi. Kongre-

de, birlik, adını RKGB (Rusya Komünist Gençler Birliği) olarak 

değiştirdi. 

RKP (B)'in 8. Kongresi'nden sonra KGB (Komünist Gençler 

Birliği) ile Komünist partisi arasındaki ilişkiler sorunu RKGB MK 

Plenary (tam üyeli) toplantısında tartışıldı ve "RKGB'nin RKP'nin 

program ve taktiklerini benimsediği ve kendi tüzüğüne sahip olan 

ve merkez ve yerel parti gruplarının kontrolü altında çalışan ba-

ğımsız bir örgüt olduğu" vurgulandı. 
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Ayrıca 20 yaşın altındaki parti üyelerinin otomatik olarak 

RKGB üyeleri olmaları ve KGB'nin örgütlü olmadığı yerlerde seçi-

len yöneticilerin 20 yaşın altında olması zorunlu kılındı. Ayrıca 

partinin kontrolü de "RKGB MK doğrudan RKP MK'ya bağlıdır" 

şeklinde sağlandı. 

RKP 10 Kongresi'nde de RKGB ile ilişkileri tarif eden kararlar 

alındı: Bolşevik Partisi üyesi RKGB üyelerinin parti çalışmalarına 

aktif olarak katılmalarım zorunlu kılıyor, ayrıca RKGB'nin parti ör-

gütlerinin genel açık toplantılarına katılarak politik sorunların, 

Sovyet ve parti yapısı problemlerinin tartışılmasına katılması ge-

rektiği öğütleniyordu. 

Hem KE ile KGE arasındaki ilişkiler hem de RKP ile RKGB 

arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi bugün yaşadığımız soru-

nun çözümünde yol gösterici olacaktır.  
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İdeolojik-politik olarak bağımlı olmak, 

 ilk öncepartinin, programına bağımlı olmak 

 demektir. Ama programa bağımlı olmak, 

 programdaki görüşleri savunmanın da ötesinde  

bu görüşler doğrultusunda faaliyet yürütmenin  

kendisidir. Hem programa bağımlı olup hem de 

program doğrultusunda faaliyet yürütmekten  

kaçınmak ideolojik-politik bağımlılık ilişkisini 

 zedeler. 

Diğer yandan programa bağımlılık, parti 

önderliğine de bağımlılık demektir. Hem örgütsel 

bağımsızlıktan söz edip, hem de parti önderliğine 

bağımlılıktan bahsetmek çelişkili görünebilir. 

Programın yanı sıra politik faaliyeti sürdürebilmek 

için "taktikler" ve "politik direktifler"her zaman gün-

demde olurlar. Bu "taktikleri" ve "politik direktifleri" 

ise parti önderliği saptar. Eğer gençlik örgütü sade-

ceprograma bağımlı olursa bu ölü bir metne 

bağımlılıktan başka bir anlam taşımaz.  

Programın ötesinde  

"taktikler" ve "politik direktifler"e 

bağımlı olmak siyasal faaliyetin sürdürülmesi 

açısından zorunludur. Bu durum hem merkezi 

hem de yerel düzeyler açısından böyle olmak 

zorundadır. 
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MK  RAPORU  

 

MK seçimlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına 

rağmen ilk kez rapor veriyoruz. Şüphesiz bunda bizden kaynak-

lanan eksiklikler esas rolü oynamaktadır. 

Geçen süreye ilişkin verilecek raporun, yaşanılan koşullar iti-

bariyle, içeriği salt bu süreyi kapsamakla yetinmeyecektir. Yetin-

memelidir de. Çünkü her şeyden önce dünyayı kavrayışımız par-

çayı bütünden kopararak ele almamamız gerektiğini anlatmaya 

yeterlidir. Bu anlamda da tumturaklı bir anlatımdan kaçınarak 

parçayı bütüne bağlama çabası içinde olmalıyız. Bu anlayış için-

de sadece herhangi bir seçim veya herhangi bir yönetim gibi de-

ğerlendirmekten kaçınarak dünden bugüne gelişmeleri hem ör-

gütsel ve hem de koşullar itibariyle irdelemeliyiz. Bu kavrayış ışı-

ğında da her ne kadar koşullar hırçınlığa itiyorsa da, üslup karşı-

lıklı olarak uzlaşmacı ve öğretici olmalıdır. Sorunları çözüme yö-

neltmede bu bir anlayıştır, ama tek anlayış da değildir. Gerek ta-

rihsel gerekse kendimize ilişkin bunun zengin örneklerini bilmek-

teyiz. Yine içinde yaşanılan koşullar bu konuda elden gelen du-

yarlılığın gösterilmesini adeta vurguluyor gibidirler. 

Yukarıda yöntemden söz ederken parçayı bütüne bağlamak 

gerektiğini belirtmiştik. Şüphesiz soyut olarak ele alındığında bu-

na katılmayan pek olmayacaktır. Ama sorun bu sözlerle somutta 

neyin kastedildiğine ilişkindir. Örgüt üzerine bir raporu onu dün-

yadan, savunduğu görüşlerin atmosferinden ve kendi koşulların-

dan soyutlayarak anlatabilmek oldukça güçtür. Yöntem sorunu da 

böyle kavranmalıdır. Yoksa, hangi mekan ve zamanda yaşandığı 

sorgulanmadan yapılacak bir değerlendirme her şeyden önce ek-

sik ve dolayısıyla yanlış olacaktır. 
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Sosyalizmin yaşadığı büyük prestij yıkımı yaşamın her alanın-

da çarpıcı boyutlara ulaşan etkilere neden oldu. Bu durum sosya-

lizm karşıtlarında bir moral şırınga etkisine yol açarken, sosya-

lizm cenahındakiler için tam boy bir demoralizasyon yarattı. Sos-

yalizm adına dünya planında yaşanan bu olumsuzluklar özellikle 

yenilginin izlerini üzerinden atamamış ülke devrimci hareketinin 

tabir yerindeyse derlenip toparlanmasında engelleyici bir faktör 

oldu. 

Bugüne kadar kendimize ilişkin bir derlenişi istediğimiz ölçü-

lerde geliştiremememizin tek nedeni olarak bu durumun göste-

rilmesi şüphesiz yeterli izahat olamaz. Olumsuzlukların köklerinin 

geçmişte olduğundan söz etmek ve geçmişi lanetlemekle sorun-

ların üstesinden gelebilme olanağı yoktur. Ayrıca geçmişi lanet-

leme somutlandığında, çeşitli "parti tarihleri”nin bu türden sorun-

lara eğilme tarzı tekrarlanmış olacaktır. Bu polemiği yasaklamak, 

tartışmayı ortadan kaldırmak olarak anlaşılmamalıdır. Sadece ge-

linen noktaya, gökten zembille inilmediğini, belli bir anlayışın bir 

ürünü olarak ulaşıldığını görmek gerekmektedir. Oysa bu evrede 

bunun, sorumluluğunun kimlere ne ölçülerde düştüğünden çok, 

belli bir nesnellikle ele alınması şarttır. Nesnellik, incir çekirdeğini 

doldurmaz nedenler üzerinde durmak yerine, süreci karakterize 

eden faktörlerin yakalanması çabasıdır. 

Bizim nesnelliğimizse dünden bugüne yaşanan örgütsel zaaf-

ların istenilen boyutlarda aşılamamış olmasıdır. 

Durumun kavranabilmesi için süreci karakterize eden şu fak-

törlerin belirtilmesi daha anlatıcı olacaktır   

a) Uzun bir süredir örgütlü bir işleyişin mekanizmalarından bir 

bütün olarak söz etmek oldukça güçtür.  

b) Neyin yasal, neyin yasadışı, neyin açık neyin gizli olduğu 

veya olması gerektiği belirsizleşmiştir. 
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c) Neyin ve kimlerin merkezi bir konum işgal ettiği konusu, bu 

da giderek işleri Arap saçına çevirmiştir.  

Saydığımız bu faktörlere başkaları da eklenebilir. Önemli olan 

örgütsel işleyişin dumura uğraması ama bunun itirafı olabilecek 

davranışların sergilenememesidir. Üstelik bu da yeterli değildir. 

Bunun yanında bu durumun nedenlerinin de izahı bir o kadar ge-

reklidir. Kabaca tam bu noktada dışa yönelik mücadeleyi sür-

dürmeyen bir örgütlenmenin yıllarca içe dönük bir tartışma sür-

dürmesinin ne denli yıpratıcı olduğunu görebilmek için çok fazla 

şey bilmenin de gereği yoktur. 

 

ÇALIŞMA PROGRAMI VE RAPOR 

Bilindiği gibi MK seçimlerin ertesinde faaliyetimizi bir program 

çerçevesinde yürütmek amacıyla bir çalışma programı hazırla-

mıştık. Program esas olarak birlik, örgüt ve demokrasi ekseninde 

oluşturulmuş ve önümüze hedefler konmuştu. Gelinen noktada 

bir durum değerlendirmesi yapmak, önümüze koyduğumuz he-

deflerin ne kadarına ulaşabildiğimizi, ulaşamadığımız hedeflere 

neden ulaşamadığımızı saptamak yerinde olacaktır. Tam bu nok-

tada rapor alışverişinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi bu raporun kaleme alınışının bizden kaynaklanan 

eksiklikleri bir yana örgütsel düzeyimizin bir bütün olarak bugüne 

kadar düzenli bir rapor alışverişini sağlayacak bir konuma sıçratı-

lamamış oluşu nesnelliğimizden kaynaklanan engeli oluşturmuş-

tur. Başka bir deyişle örgütlerinden düzenli rapor alamayan (Bu 

süreçte İst. YK'sı düzenli rapor vermiştir) bir MK'nın örgütün ge-

nel durumu hakkında örgütlerine rapor vermesi de beklenemez. 

Şüphesiz işin başında MK bu gerçekliğin bilincindeydi ve bizzat 

bu gerçekliği değiştirmek için de göreve talip olmuştur. Ne var ki 
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bu yolda kat edilen mesafenin tatmin edici olduğundan söz ede-

bilme olanağı yoktur. 

İlk bakışta örgütlülüğümüzün dünden bugüne çok fazla değiş-

tiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Tabi ki bu, hiç gelişme 

kaydedilemediği anlamına da gelmez. Ancak, bugünkü sorunla-

rımızın geçmişin birikmiş sorunları olduğu, üstüne 12 Eylül'ün ve 

yıkılan sosyalizmin yarattığı tahribatın da eklendiği düşünülecek 

olursa bir çırpıda aşılamayacağı görülür. Bu anlayışla dünden 

bugüne taşınan sorunlara aceleci yaklaşılmamış örgütsel çözüm-

lerin yolları açık tutulmuştur. 

 

BİRLİK DEMOKRASİ ÖRGÜTLENME 

Birlik, örgüt ve demokrasi kavrayışımız bütün faaliyetimizin 

temel taşları olarak alınmalıdır. Birliğin bir yanıyla dışımıza dö-

nük, diğer yanıyla da içimize dönük bir anlamı vardır. Birliğe ver-

diğimiz önem üzerinde fazla söz söylemeye gerek yoktur. Bu ko-

nuda konferansın önümüze koyduğu görev doğrultusunda bir faa-

liyet sürdürülmüş, sorunun sosyalist hareketin gündeminde tu-

tulması sağlanmış, hatta ortaya koyduğumuz birlik projesiyle 

sosyalist kamuoyunda ciddi bir ilgi yaratılmış olmakla birlikte ya-

pabileceklerimizin tümünü yapabildiğimizi ne yazık ki söyleye-

meyiz. Projemizi gerçekleştirmekle görevli esas organ olan Birlik 

Organının ise bir üyesi dışında tam anlamıyla çalışmadığını söy-

leyebiliriz. Özellikle sorun örgüt içinde tartışılmış ve kadrolarımız 

tarafından kavranabilmiş değildir. Dolayısıyla kadrolar birlik pro-

jemizin hayata geçmesi konusunda bir faaliyet içinde bulunma-

mıştır. Az sayıda yoldaşın çabasıyla projeyi bundan daha ileri bir 

noktaya getirebilmek zaten mümkün de değildi. Şüphesiz burada 

da esas olarak sorumlu başta MK olmak üzere yönetici organla-

rımızdır. 
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Bugüne kadar sürdürülen faaliyetler sonunda birlik projemizin 

6 siyasi hareket tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz. Ancak 

soyut plandaki bu kabulün henüz somut karşılıkları ortaya çıkarı-

labilmiş değildir. Her biri kendi açısından itirazlarla somut bir mu-

tabakatın gecikmesine yol açmaktadırlar. Projemiz açısından so-

mut kazanımlar elde edilebilmesinin yolu örgütümüzün bir bütün 

olarak bu konuda, başta propaganda olmak üzere bir faaliyet içi-

ne sokulmasından geçmektedir. Bugüne kadar yapılanların tekra-

rıyla daha fazla elde edilebilecek bir şey yoktur. Artık bir başka 

evreye sıçramak, soyut tartışmalardan somut girişimlere yönel-

mek durumundayız. Başarı kollektif bir çabanın ürünü olabilir. 

Bilindiği gibi koalisyon hükümeti işbaşına gelirken demokratik 

bir görünüm sergilemiş ve bu görünümüyle de geniş halk yığınla-

rında bir umut yeşertmiştir. Şüphesiz hükümetin bu görünümünün 

altında yatan çeşitli nedenler vardı. Bir yandan kitlelerin talepleri-

ne sahip çıkmadan onların güveninin kazanılamayacağı gerçeği, 

diğer yandan tekelci burjuvazinin çıkarlarının Avrupa Toplulu-

ğu'na girmekten geçtiği, bunun için ise normların Avrupa normla-

rına yakınlaştırılması gereği hükümetin demokratik bir görünüme 

sahip olmasının gerekçeleri olarak sayılabilir. Üstelik yeni açılan 

eski sosyalist ülke pazarları sürecin bu doğrultuda gelişmesi için 

diğer olgular olarak sayılabilir. Çünkü tekelci burjuvazi Avrupa 

Topluluğu içinde bu pazarlardan daha çok pay alabilme imkânına 

sahip olabilecektir. Ne var ki Kuzey Kürdistan'daki mücadele sü-

recin mihenk taşı olmuştur. Hükümetin demokratik görünümünde 

bu mücadele belirleyici bir öneme sahipken, yine hükümetin bu 

mücadeleye karşı bugünkü yaklaşımı onun anti-demokratik yü-

zünü açığa çıkartmıştır. Kuzey Kürdistan'daki mücadeleye de-

mokratik bir yaklaşım ülkenin demokratik bir süreçte ilerleyebilme 

imkânlarını sunarken, askeri çözüm arayışları sıkıyönetimlere, 

askeri diktatörlüklere kadar uzanan bir yola girilmesini kaçınılmaz 
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kılar ki bugün hükümetin askeri çözümü seçmesiyle böyle bir yola 

girilmiştir. 

Diğer bir gerçek de uzun yıllar denenen sağ partilerden sonra 

12 Eylül rejiminden farklı bir arayışın ürünü olarak gündeme ge-

len hükümette sosyal demokrasinin de yer alması toplumda sol 

bir muhalefet boşluğu yaratmıştır. Denilebilir ki, bugün sosyalist 

bir muhalefetin zemini her zamankinden daha fazla vardır. 

Kuzey Kürdistan'daki mücadelenin bastırılması için uygulanan 

askeri yöntemlerin yanısıra devletin resmi sivil birçok güçleri tara-

fından kışkırtılan ezen ulus şovenizmi karşısında ciddi bir barikat 

oluşturabilecek en temel dinamik sosyalistlerdir. Nereden bakar-

sak bakalım sosyalist hareketin şu bölünmüşlüğü içinde ne mev-

cut sol muhalefet boşluğunu değerlendirebilmesi ne de Kürt ve 

Türk işçi ve emekçi yığınlarının mücadele birliğini sağlayabilmesi 

mümkündür. 

Böyle bir konjonktürde birlik projemizin hayata geçmesinin 

ivediliği tartışılamaz. Bu konuda bütün örgütümüze görev düştü-

ğünü bir kez daha hatırlatmakta yarar var. 

Birliğin diğer yanı da içimize dönük olanıdır. Bu ise doğrudan 

demokrasiyle ilişkilidir. Sosyalist demokrasiyi nasıl kavrıyorsak 

aramızdaki ilişkilerde bu çerçevede şekillenmektedir. 

Sosyalist demokrasi üzerine sürdürdüğümüz tartışmalarla 

sosyalist kamuoyunun uzun süre gündemini belirlemiş olmamıza 

rağmen, ne yazık ki sorunun gerek teorik düzeyde gerekse pratik 

düzeyde kadrolarımız tarafından tam olarak kavrandığı söylene-

mez. Kendi birlik sorunumuzun hala bir problem olarak önümüz-

de duruyor oluşunun temel nedeni budur. Programatik olarak 

aramızda ciddi bir farklılığın bulunmadığı bir durumda bütün kad-

roların aynı özveriyle aynı şevkle faaliyet; içinde olamamalarını, 
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hala görev kabul etmemiş yoldaşlarımızın bulunmasını başka tür-

lü izah edebilmek mümkün değildir. 

Demokrasi bir yanıyla azınlığın çoğunluğa uymasıdır. Demok-

ratik ilişkilerin tarifinde bile bu anlayış geçerlidir, tabi ki azınlıkla-

rın çoğunluk haline gelebilmelerinin imkânlarını azınlıklara suna-

rak. Bu konuda azınlık anlayışını olumsuz bir şekilde motive eden 

şey kendi düşüncelerinin doğru, çoğunluğun düşüncelerinin ise 

yanlış olduğu yaklaşımıdır. Yanlış fikirlerin propagandasını yap-

mak, yanlış fikirler etrafında şekillenen ilişkiler içinde bulunmak 

rahatsız edici gelebilir. İlk bakışta anlaşılır gibi gelen bu durum 

demokrasiyi doğru kavradığımız noktada rahatsızlık verici bir du-

rum olmaktan çıkacaktır. Çoğunluktan farklı düşünmek zaten ço-

ğunluk görüşlerinin yanlış olduğu düşüncesinden kaynaklanır. 

Dolayısıyla çoğunluğun düşüncelerini hayata geçirmek onun doğ-

ruluğundan değil, çoğunluk tarafından benimsenmiş olmasından 

kaynaklanır. Bazen çoğunluk yanlış fikirlere sahip olabilir. Doğru 

fikirleri çoğunluk yapabilmenin yolu bir yandan çoğunluğa propa-

ganda yapmayı gerektirirken, diğer taraftan çoğunluğun iradesine 

uymayı da gerektirir. Bu iradeye uyulmadığı takdirde kendi görüş-

lerinin doğruluğuna inanan çoğunlukla azınlık arasında bir gerilim 

doğar ve bu noktada çoğunluk için azınlığın ne dediği de önem-

sizleşir. 

İçimizdeki bunca gerilim, bir yanıyla da farklı görüşlerin bastı-

rılması gibi bir iddiadan kaynaklanırken, yayında açılan tartışma 

sayfalarının kullanılmaması ve ihtiyaç duyulabilecek yeni kanalla-

rın zorlanmaması, meşruluğu tartıştıracak kanalları ve zeminleri 

oluşturmak (İstanbul İl Örgütü 2. Konferansı'nın bu konuya ilişkin 

aldığı karar yerindedir ve Sosyalist Demokratik Muhalefet adı al-

tındaki tartışma platformunun hiçbir meşru temeli bulunmamak-

tadır ŞERH 1-Mehmet) bizi daha da olumsuz bir noktaya sürük-

lemekte. İnsanların görüşlerini propaganda edebilmek için 
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imkânların olmadığı yerde meşruluğu tartışılan zemin arayışları 

içine girmeleri anlaşılır bir şeydir. Ama örgütün meşru kanallarını 

kullanmamak anlaşılır bir şey değildir. 

İşte bugün iç birliğimize ilişkin sorunların kaynağında çoğunluk 

azınlık ilişkilerinin bu yanlış kavrayışı yatmaktadır. 

Şüphesiz örgütümüzün bugün yüzyüze bulunduğu sorunlar, 

sadece demokrasi kavrayışındaki eksiklikten kaynaklanmıyor. 

Örgüt üyeliği, organlı çalışma vb. konularda ortaya çıkan sorunlar 

geçmişten bugüne taşınmış sorunlardır. MK seçimlerinden sonra 

karşılaştığımız tablo bu gerçeği yeterince ortaya çıkarmaktadır. 

Üyelerimizin bulunduğu 6 ilden 4’ünde organlı, dolayısıyla ör-

gütlü bir çalışmadan söz etmenin mümkün olmadığı, hiç organlı 

çalışmamış, hatta organın ne olduğunu bilmeyen üyelerimizin ol-

duğu, organlı çalışmayı kabul etmediği halde üye yapılmış insan-

lardan oluşan üyelerinin yaklaşık % 25'inin merkez etrafında ör-

gütlendiği, kalan üyelerin % 25'inin organsız olduğu bu örgüt; işte 

seçimlerden sonraki örgüt tablosu. Böyle bir durumdan çıkış, ör-

güt haline geliş her şeyden önce sabırlı ve kararlı bir tutum ge-

rektirir. Bütün bunlara mali olarak 0 (sıfır) noktasında olunduğu 

ve hiçbir olanağa sahip bulunulmadığı eklenirse sürecin kavran-

ması daha kolay olur. 

Bütün bunları bir geçmiş değerlendirmesi yapmak için söyle-

miyoruz. Ne var ki, sürecimizin başındaki örgütsel durumumuz 

bilinmeden bugünü değerlendirmek ve o günden bugüne nelerin 

yapılıp, nelerin yapılamadığını kavramak mümkün olmayacaktır. 

Bu tabloyu değiştirmek, derli toplu bir örgüt haline gelebilmek 

için organizasyona MK'dan başlamak gerekiyordu. Öncelikle var 

olan kadrolarla neleri gerçekleştirebileceğimizi tespit edebilmek 

için merkez etrafındaki organlardan ve organ üyelerinden, rapor 

istendi. Kendi istihdamları hakkındaki görüşlerini ve organlarının 
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değerlendirmesini içeren raporlar da dikkate alınarak merkezin 

etrafı yeniden düzenlendi. Birlik (ŞERH 1-Ahmet) ve yayın or-

ganlarıyla bir fraksiyon oluşturuldu. Ayrıca bir alanda bir sorumlu-

luk tayin edildi, kalan arkadaşlar ( a, b, c, d yoldaşlar dışında) L 

yerel örgütüne verildi.  

 

ÖRGÜTLER 

Yukarıda belirttiğimiz gibi örgütsüz bir durumdan örgütlü hale 

gelebilmek için öncelikle MK'nın etrafında bir organizasyon gere-

kiyordu. Ne var ki bu organizasyon kadroların profesyonelce is-

tihdamı, eldeki imkânlar daha doğrusu imkânsızlıklarla istenilen 

düzeyde olamadı. Profesyonel bir anlayışa sahip olunsa da pro-

fesyonel bir konuma sahip olunmadan profesyonelce bir çalışma 

hayata geçirmek mümkün olamıyor. Bu yüzden faaliyetimizin ge-

rektirdiği birçok organ oluşturulamadı. Diğer yandan eldeki kadro-

ların niteliği de bu açıdan sorun teşkil elti. Kadro olanaklarımızı 

esas olarak MK'ya ve işçi sınıfının yoğun olarak bulunduğu L iline 

aklardık. Uzun bir dönem diğer illerle ilgilenmemiz daha tali bir 

şekilde sürdü. A iline gönderdiğimiz bir yoldaşın dışında diğer ille-

re ciddi bir katkıda bulunduğumuz söylenemez. 

Bugün hala istediğimiz gibi bir profesyoneller örgütüne sahip 

değiliz. Başlangıç noktasında olmamakla beraber, MK'nın kendi 

faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu organlaşmada bir gelişme sağla-

namamıştır. Şüphesiz bu konumuyla bile MK bugün yaptıkların-

dan daha fazlasını yapabilirdi. Ama profesyoneller örgütünün 

örülmesinin öncelikle MK'nın örülmesinden geçtiği düşünülecek 

olursa henüz profesyoneller örgütünün neresinde bulunduğumuz 

ortaya çıkar. 

Tek tek illerin durumunu ise şöyle özetleyebiliriz: 
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L İLİ: işçi sınıfının yoğun olarak bulunduğu bu il aynı zamanda 

en örgütlü olduğumuz yerdir. MK'nın ilgisi esas olarak bu ilde yo-

ğunlaşmıştır. Buna rağmen bu ilde beklenilene denk düşen bir 

gelişmenin kaydedildiği söylenemez. Örgütsel gelişmenin en 

önemli engeli örgüt içi sorunlardır. Kısa sürede aşılacak gibi gö-

rünmemekledir. 

Geçmişte MK çevresinde bulunan yoldaşlarımızın bir bölümü 

bu ile aktarılmıştır. Bu yoldaşlarımızın bir kısmı istihdam edilmiş, 

bir kısmı ise üyeliklerden istifa etmişlerdir. 

Geçmişte bu il örgütümüze bağlı faaliyet yürüten üyelerimiz-

den 2'sinin üyeliği düşürülmüş, bir kısım üyemizin üyelikleri don-

durulmuş, diğer bir kısmı ise izinli bulunmaktadır. 

Bu il örgülümüz kısa bir süre önce Kürdistan'da örgütlenme 

sorununa ilişkin bir konferans toplamış ve genel konferans için 

tavsiye kararları almıştır. 

A İLİ: Başlangıçta tek tek üyelerimizin organsız bir şekilde faa-

liyet sürdürmeye çalıştıkları bu il potansiyelimizin en fazla bulun-

duğu yerlerden biridir. Bir yoldaşımızın görevlendirilmesi ve or-

ganlı bir faaliyetin başlamasıyla birlikte en fazla gelişme kayde-

den yer olmuştur. Bu il örgütümüz yakın zamanda kongresini ya-

parak yönetici bir organa kavuşmuş olacaktır. 

R İLİ: Başlangıçta L ilimizle birlikte nispeten örgütlü olduğu-

muz bir yerdi. Ne var ki, bugüne kadar fazla bir gelişme kaydedi-

lemedi. İşçi sınıfının yoğun olarak bulunduğu bir yer oluşu daha 

fazla ilgiyi gerekli kılmaktadır. 

S İLİ: Başlangıçta örgütsüz olduğumuz, geniş potansiyelimiz 

olmasına rağmen küçük bir çevre ilişkisiyle sınırlı olduğumuz bir 

yerdi. Süreç içinde il bazında gerçekleşen bir birlikle potansiyeli-

mizi açığa çıkarabilecek bir konuma gelinmiştir. 
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Bu ilimizde yeni gerçekleştirilen bir organizasyonla faaliyetin 

örgütlü sürdürülmesinin imkânları sağlanmıştır. İşçi sınıfının yo-

ğun olarak bulunduğu bir yer olması, örgütsel olarak gelişme po-

tansiyellerinin bulunması daha yakın bir ilgiyi gerekli kılmaktadır. 

Bu ilde üyelerimiz bulunmamaktadır. Kısa bir süre önce 

MK'nın yaptığı üyelik önerileri henüz erken olduğu gerekçesiyle 

reddedilmiştir. 

N İLİ: Sınıfın yoğun olarak bulunduğu bizim ise örgütsüz oldu-

ğumuz bir ildi. Bir süreden beri aday üyelerden oluşan YK etra-

fında örgütlü çalışma sürdürülüyor. Özellikle yayının dağıtımının 

süratle arttığı bir il. Gelişme potansiyeli çok yüksek. 

U İLİ: Tek tek üyelerimizin bulunmasına karşın organlı bir faa-

liyetin yürütülemediği bir il. Buradaki yoldaşlarımızı bugüne kadar 

organlı, dolayısıyla örgütlü bir faaliyetin içine sokabilmek ne yazık 

ki mümkün olmadı. Üyelerimizin çok büyük kısmı organlı faaliyet 

yürütmekten kaçınma konusunda farklı farklı gerekçeler ileri sür-

düler. Ancak bu tür üyeler zaman içerisinde istifa ederek örgülü-

müzden ayrıldılar. İstifa eden üyeler ilin toplam üyelerinin büyük 

bir kısmını teşkil ediyordu. 

Az sayıdaki yoldaşımızın çabasıyla bu ilde gelişme sağlanabi-

lir. Geniş potansiyelimizin olduğu bir il. 

K İLİ: Bu ilde de üyelerimizin bulunmasına karşın örgütümüz 

yok. Sınıfın yoğun olduğu bu ilde bazı yoldaşlarımızla henüz gö-

rüşmek bile mümkün olmadı. Bu ildeki üyelerimiz Kurtuluşçu kim-

liklerini gizlemek yanlısı olduklarından çalışma tarzımızla uyum 

içinde değiller. Kısa zamanda gelişme beklenebilecek bir il değil. 

Y İLİ: Geçmiş potansiyelimizin oldukça fazla bulunduğu bir il 

olmasına rağmen bugüne kadar örgütlenemediğimiz bir yerdir. 



580                 KURTULUŞ BELGELERİ - 9  

 

Bir çevre ilişkisi çerçevesinde sürdürülen faaliyetin kısa zamanda 

örgütlü bir hale dönüştürmek mümkün görünmemektedir. 

Bunlar dışında D, O, P, E, İ illerinde yayın üzerinden bir ilişki 

sürdürülmekte olup yakın bir gelecekte örgütsel bir gelişmenin 

imkânları yoktur.  

YD: Bugüne kadar sağlıklı ve örgütlü bir ilişki sağlanamamış-

tır. Bu konuda MK'nın daha hassas davranması gerekmektedir. 

 

ÜYELİKLER: 

" ll -ÜYELİK: Kurtuluş'un görüşlerini benimseyen; proletarya 

davasına bağlılık ve bu yolda fedakarlığa katlanmak konusunda 

örgüte gereken güveni veren; örgütün organlarından birinde dü-

zenli ve gizli faaliyet sürdürebilecek konumda olan; düzenli aidat 

ödeyen herkes Kurtuluş Örgütü'ne üye kabul edilir". 

Yukarıdaki pasaj örgütümüz tüzüğünün üyelikle ilgili bölümü-

dür. MK göreve geldikten kısa bir süre sonra örgütün genel du-

rumu hakkında edildiği izlenimler sonucu üyelerimizin önemli bir 

kısmının tüzükle belirtilen üyelik konumuna uygun olmadığını 

gördü. Daha önce de belirttiğimiz gibi organın ne olduğunu bilme-

yen, organlı çalışmayı, hatta herhangi bir görevi kabul etmeyen 

üyelerimiz vardı. Bırakalım Leninist bir örgütü, herhangi bir örgü-

tün üyesi olabilmek bile bir görev almayı gerekli kılarken örgütü-

müzün önemli bir kısmının bu tür üyelerden oluşması ne kadar 

örgütsüz bir konumda olduğumuzu göstermeye yeter de artar bi-

le. Şüphesiz bu durumun sorumlusu sadece bu konumda bulu-

nan tek tek üyelerimiz değildir. Yaşanan süreç içinde bir bütün 

olarak kolektifimizin eksikliği önemli rol oynamıştır. 

Bu tablo hiç şüphe yok ki, örgütümüzün sınırlarını da muğlak-

laştırmıştır (ŞERH 2-Ahmet). Yine şüphe yok ki bu duruma bir 
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anda gelinmemiştir ve bir anda da çıkılamayacağı bilinmelidir. Bu 

anlayış var olan nesnelliğe teslim olma anlamına gelmez. Bu ko-

numda olan yoldaşlarımızın örgütlü bir faaliyetin özneleri haline 

getirilme çabalan bugüne kadar sürdürülmüştür, bundan sonra da 

sürdürülecektir. Bazı yoldaşlarımız örgütlü bir çalışmayı hemen 

benimseyip görev alırken, kimi yoldaşlarımız da ya konumlarında 

ısrar etmişler ya örgütle olan ilişkilerini "askıya almışlar" ya da 

örgütten ayrılmayı yeğlemişlerdir. 

MK yerel komitelerimize görev kabul etmeyen yoldaşların üye-

liklerine son verilmemesi, kongreye kadar üyeliklerinin dondurul-

ması görüşünde olduğunu iletmiş, yani sorunun kongrede çözüm-

lenmesi anlayışını benimsemiştir. 

Bir üyemiz ise örgüte ait bir miktar materyali ve parayı zimme-

tine geçirdiği için cezalandırılmış ve örgüt üyeliğine son verilmiş-

tir (ŞERH 3-Anmet)  

 

YAYIN - DAĞITIM: 

MK'nın en önem verdiği faaliyet yayın ve dağıtımdır. Yayın fa-

aliyetimiz bütün olanaksızlıklara karşın bugüne kadar sürdürül-

müştür. Yayının düzenli çıkışının bize kazandırdığı en önemli şey 

ise politik görüşlerimizin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde 

ortaya konması olmuştur. Ne var ki, gündelik politik faaliyetin 

aracı olan bir yayının aylık bir periyodla çıkması en büyük handi-

kapımızdır. Yayının periyodunu kısaltmak gibi bir amacımız ol-

masına rağmen imkânların elvermemesi nedeniyle bunu gerçek-

leştiremedik. 

Yine amaçlarımız arasına teorik bir tartışma dergisi çıkarmak 

varken, olanaklar bu projenin bugüne kadar gerçekleşmesine 
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imkân vermedi. Bu yılın sonuna kadar böyle bir yayının çıkarıl-

ması için imkânlar zorlanacaktır. 

Bunlar dışında görüşlerimizin broşürler halinde yayımlanması 

da olanaklarımız zorlanarak gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Yayının dağılımına gelince; bu konuda hiç de olumlu şeyler 

söyleyebilmek mümkün değildir. Birçok kez bu konuda yazı yaz-

mış olmamıza karşın bir gelişine sağlanamamıştır. Bu durum ör-

gütümüz saflarında dağıtım örgütlenmesinin öneminin kavran-

madığını gösteriyor. Yönetici organlarımızın bu konu üzerinde 

daha fazla durması gerekir. Dağıtımı örgütlemeden yayın üzerin-

den sağladığımız kazanımları yitirmek bir yana, olumlu gelişme-

lerden söz etme olanağı da yoktur. 

Dağıtımla ilgili bir diğer sorun da yayının parasının düzenli ola-

rak geri dönmemesidir. Yayının maliyetinin oldukça yüksek ve bi-

zim parasal imkânlarımızın da son derece kısıtlı olduğunu söy-

lemeye gerek yok. Bu konuda da bütün yoldaşlarımızı sorumlu 

davranmaya çağırıyoruz. 

Yayın alanında görevli organımız istenilen bileşime kavuşturu-

lamamıştır. Yayının bileşimi için düşünülen X ve Y yoldaşlardan 

biri yayın politikasına katılmadığı gerekçesiyle, bir diğeri ise kişi-

sel nedenlerini ileri sürerek bu organımızda yer almamışlardır.  

 

SENDİKA - DKÖ: 

Kille örgütleri geniş yığınlara görüşlerimizi ulaştırmak, yığınları 

bu görüşlere kazanmak açısından son derece önemli mevziler 

olmasına karşın, gerek kadro yetersizliği, gerekse diğer olanak-

sızlıklar nedeniyle bu alanlarda merkezi uzmanlık organları ve 

fraksiyonlar oluşturabilmiş değiliz. Bir yoldaşımız merkezi sendika 

uzmanı olarak görevlendirilmiş olmakla birlikte, mali imkânsızlık-
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lar nedeniyle profesyonel olarak çalışamadığı için katkıları da sı-

nırlı kalıyor. 

Birçok kitle örgülünde yaygın ilişkilere sahip olmamıza rağmen 

sadece bir sendikada merkezi bir fraksiyonumuz var. Yakın bir 

zaman içinde bu durumu değiştirmek pek olanaklı gözükmüyor. 

Merkezi sendikal grubu oluşturmak öncelikli görevimiz olacaktır. 

Kitle örgütlerindeki çalışmamız ve örgütlenme perspektifimize 

ilişkin bazı yoldaşlarımızın bir süre önce başlattığı tartışmaya iliş-

kin olarak (Bilindiği gibi L İli Sendikal uzmanlık grubu .......'nin işçi 

sendikalarında da örgütlenmesi gerektiği görüşünü ileri sürdü ve 

........'nin kendince bir tanımını yaparak tartışmayı başlattı.) 

MK'nın görüşünü aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

"1) ....... TKKKÖ'ye bağlı bir çevre örgütü olarak örgütlenmeli-

dir. 

2) ........ saflarında bu durumu muğlaklaştıran anlayış ve eği-

limler vardır. Bunlara karşı mücadele edip muğlaklık ortadan kal-

dırılmalıdır. 

3) ........ kamu emekçileri alanında kurulmalıdır. 

4) ........ alan sorunuyla ilgili olarak diğer çevrelerle eylem birli-

ği çabası içinde olmalıdır”. 

 

MALİ DURUM: 

Bilindiği gibi bizden önceki dönemde de mali sorun yakıcı bir 

öneme sahipti. Nispi bir gelişmeden söz etsek bile bugün de bu 

sorun önemini korumaktadır. Bugüne kadar esas olarak yurtdı-

şındaki yoldaşlarımızın katkılarıyla faaliyetlerimizi sürdürebildik. 

Bu zaman içinde ise sorunun çözümü doğrultusunda girişimlerde 
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bulunuldu. Görünür bir gelecekte bu girişimlerin sonuçlarını ala-

cağımızı umuyoruz. 

Ancak burada bir noktaya dikkat çekmek yerinde olacaktır. 

Mali sorunun çözümü sadece MK'nın görevi olarak algılanmama-

lıdır. Yerel örgütlerimiz bu konuda duyarlı olmalı ve kendi ihtiyaç-

larını karşılayabilecek olanaklar yaratmanın yollarını bulmalıdır-

lar. Yayının dağıtımının düzenli bir şekilde yapılması, dağıtılan 

yayın miktarını arttırmaları ve paralarının düzenli toplanması ha-

linde bile önemli bir parasal kaynak yaratıldığını göreceklerdir. 

Her sayı için harcanan paranın geri dönmesi halinde yayına har-

canan para diğer ihtiyaçlar için kullanılabilir. 

MK başlangıçta mali problemi kısa sürede çözebileceğini var-

saymış ancak beklentiler bu yönde gerçekleşmemiştir. 

 

KADIN ALANI: 

Bir yandan 5. Konferans'a kadın yoldaşların ortak bir tez su-

namamış olmaları, o günden bu yana bir gelişmenin kaydedile-

memiş olması, diğer yandan ülke genelinde kadın hareketinin ge-

rilemesinin üzerimizdeki etkileri bu alanda olumsuz bir konumda 

bunuluşumuzun nedenleridir. Maalesef bugüne kadar merkezi bir 

kadın grubu kurabilmek mümkün olamamıştır. 

Bugün önümüzde iki görev bulunmaktadır: İlki kadın sorununa 

ilişkin görüşlerimizin geliştirilmesi, ikincisi ise bir kadın grubunun 

oluşturulmasıdır. Her ikisi de yeterli kadrolara sahip olmayı zo-

runlu kılmaktadır. Bu konuda kadın yoldaşlarımıza önemli görev-

ler düşmektedir. Erkek yoldaşlarımız da en az kadın yoldaşları-

mız kadar bu sorunda duyarlı olmalı, hem kendilerinde içselleş-

miş erkek egemen ideolojiyle mücadele etmeli, hem de kadın 
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yoldaşlarımızın gelişmelerinin önünde birer engel oluşturmamalı-

dırlar.  

 

GENÇLİK: 

MK'mız 6.Genel Konferans’ımızın aldığı kararlan benimse-

mektedir. Bunun yanı sıra, MK'nın bir GKB üyesinin GKB üyeli-

ğinden çıkarılmasını talep etmiş olmasını hatalı bulan Konferan-

sın kararını doğru bulmakta, bu konuda yanlış yaptığını düşün-

mektedir. 

6.Genel Konferans’ımız ardından Genç Kurtuluşçular Hareke-

tinin yaratılması doğrultusunda adımlar atılmış bulunmaktadır. A, 

B, C, D illerinde gençlik komiteleri oluşturulmuş; E, F, G illeri ile 

ilişkiye geçilmiştir. Genç Kurtuluşçular Hareketini inşa etmek için 

bir Merkezi Koordinasyon Kurulu oluşturan Genç Kurtuluşçu 

gençler faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu yıl içerisinde gençlik 

alanında gözle görünür bir ilerlemeyi gerçekleştireceğimiz bek-

lenmelidir. 

 

YURTDIŞI: 

Enternasyonalist ilişkilerin kurulması, araştırma, inceleme, rö-

portaj vb yazılarla yayının desteklenmesi ve mali imkânlar yara-

tılması gibi faaliyetlerle önemli katkılarda bulunabilecek yurtdışı 

örgütümüz ne yazık ki öteden beri istenilen düzeye getirilememiş-

tir. Bunda şüphesiz sağlıklı ve düzenli ilişkiler kuramamamızın 

belirleyici rolü vardır. İlk kez 12 Eylül öncesi bir yoldaşımızın 

gönderilmesiyle başlayan yurtdışı faaliyetimiz, 12 Eylül'den sonra 

örgütümüz tarafından gönderilen birçok yoldaşımızın yanı sıra 

kendiliğinden yurtdışına çıkan birçok taraftarımıza rağmen bir tür-

lü istenilen konuma ulaşamamıştır. Bugüne kadar bir yoldaşı-
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mızın ideolojik ve politik katkıları dışında ilişkilerimiz para ilişkisi-

ne dönüşmüştür. Bazı yoldaşlarımızın zaman zaman yayına yol-

ladıkları yazılar ise bu yoldaşlarımızın yapabileceklerinin çok al-

tındadır. 

Organlaşmanın zaafa uğradığı bu alanda yoldaşlarımız süratle 

bir yurtdışı organ oluşturmalı ve yukarıda saydığımız görevleri 

yerine getirmek için seferber olmalıdırlar.  

 

KÜRT SORUNU: 

Ulusal soruna ilişkin görüşlerimizle sosyalist hareket içinde 

öteden beri özgün bir yere sahip olan örgütümüz ne yazık ki gö-

rüşlerimize uygun pratik adımları atma konusunda aynı beceriyi 

gösterememiştir. 

Gelişen koşullar düne ilişkin bazı tespitlerin gözden geçirilmesi 

gereğini karşımıza dikmiştir. Aslında belki de çok daha önce atıl-

ması gereken bazı adımlar artık gecikerek de olsa atılmak duru-

mundadır. 

Bu gerçeği tespit eden 5.Konferansımız bu konudaki görüşle-

rimizi tartışmaya açmıştır. 5.Konferans kararlarını benimseyen 

MK da bu doğrultuda zeminler yaratmıştır. Fakat nedense yol-

daşlarımız böyle bir tartışma yürütmekten imtina etmişlerdir. 

Şüphesiz bunda tartışmayı motive etmemiş, yoldaşlarımızdan gö-

rüş istemekle yetinmiş olan MK'nın da önemli eksikliği vardır. Ko-

nuya duyarlı yaklaşan L Yerel Komitesini bu eleştiriden muaf tut-

mak gerekir. Sadece bu konuyla ilgili bir konferans toplayarak 

üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. 

MK tartışmaların sonuçlanması için gereken zeminleri yarat-

mayı önüne görev olarak koymuş bulunmaktadır. 
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POLİTİK FAALİYETLERİMİZ: 

MK göreve geldiğinden beri merkezi çapta esas olarak bir 

kampanya gerçekleştirmiştir. Uzun yıllar sonra ilk kez gerçek an-

lamda bir merkezi kampanyanın 1 Mayıs vesilesiyle gerçekleştiri-

liyor oluşu oldukça önemlidir. Sınırlı olanaklarımızı zorlayarak 

gerçekleştirilen 1 Mayıs kampanyası saflarımızda gözle görünür 

bir canlılık yaratmıştır. Ancak siyasal faaliyetin düzenli bir şekilde 

sürdürülememesi, 1 Mayıs esnasında yaratılan havanın gittikçe 

yok olmasına neden olmuştur. Fakat yine de 1 Mayıs Kampanya-

sı'nda elde edilen deneyimlerin gelecek kampanyalarda bize yol 

gösterici olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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ŞERHLER 

 

ŞERH 1: Birlik Organı'nın oluşturulmasına daha başlangıçta 

karşı çıkmıştım. Bu organın görevini ilk önce MK içindeki görev 

bölüşümünde Politbüro üstlenmişti. Ancak daha sonra bir yolda-

şımızın yaptığı öneriyle bu organın oluşturulmasına karar veril-

miştir. Geçmiş Koordinasyonlar döneminde olduğu gibi işlevsiz 

olacağı bilinen bir organ uzlaşmacı bir kaygıyla teşkil edildi. 

ŞERH 2: Üyelik normlarına uymayan, siyasal faaliyet yürüt-

meyen, hatta hatta örgütümüzün üyesi olmanın kendileri için de 

hiçbir anlam ifade etmediği üyelere karşı MK'nın tutumunu doğru 

bulmamaktayım. MK çoğunluğu bu tür yoldaşlarımızın durumunu 

idare etmekte, böylelikle gerilimlerin doğmasını engelleme kaygı-

sı taşımaktadır. 

5.Konferans kararlarını benimseyen üyelerden oluşan MK'nın 

konferans kararlarına uygun davranması işin gerekliliğini oluş-

turmaktadır. Geçmişte olduğu gibi üyelik vasıflarına sahip olma-

yan üyelerimizin durumlarım sürüncemede bırakmak dün olduğu 

gibi bugün de örgütümüzün çıkarlarına kanımca denk düşme-

mektedir. Üyeliğin gerekliliğini yerine getiren üyelerle getirmeyen-

lerin arasındaki farkın böylelikle muğlaklaştırılması sanırım örgü-

tün durumunu muğlaklaştırmaya da tekabül etmektedir. Kuşku-

suz niyetler böyle değildir ama nesnellik böyle tezahür etmekte-

dir. 

Kanımca eğer MK 5.Konferansın ertesinde daha kararlı adım-

lar atabilme becerisini gösterebilmiş olsaydı bugün çok daha faz-

la örgüte benzer bir nesnelliğimiz olurdu. Ancak, MK çoğunluğu 

zamanın ve esas önemlisi de düzenli siyasal faaliyet yürütmenin 

ayrışmayı zaten mümkün kılacağını düşünmektedir. Bu düşünce 
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tarzı üyelikle ilgili sorunları sürüncemede bırakmaya neden ol-

maktadır. 

ŞERH 3: Bu konuda MK'nın hatalı davrandığı kanısındayım. 

Olayın gerçekleşmesinin ardından saflarımızdan yükselen yoğun 

eleştirilerle yüzyüze kalındı. Eleştirilerin esasını "sosyalistler ara-

sında şiddetin uygulanamayacağı" argümanı oluşturuyordu. Bu 

eleştiriler karşısında MK'nın tüm üyelerinin aynı tutarlılıkla yapılan 

işi savundukları söylenemez. Bu durum karşısında, özellikle bu 

işle görevlendirilen yoldaşların tepkisiyle yüzyüze gelindi. Böyle 

bir durumda MK'nın tüm üyelerinin bu yoldaşlara destek olmaları, 

kendi kararlarının da icabıydı. Ancak kimi yoldaşların tepkileri 

karşısında orta bir yol izlendi. Ardından L ili YK'sı bu sorunla ilgili 

olarak bir MK üyesi ile toplantı yaptı ve MK'nın bu soruna sahip 

çıkarak, bir yazı ile örgütü aydınlatması istendi. MK Toplantı-

sı'nda bu talep çoğunlukla reddedildi. Kanımca, kimi yoldaşlarla 

MK arasındaki güven ilişkilerinin önemli ölçülerde tahrip olmasına 

neden olmuştur bu tutum.  AHMET. 

ŞERH 1: Organlı çalışmayı, hatta herhangi bir görev almayı 

kabul etmeyen üyelerimizin bulunduğu dikkate alındığında örgü-

tümüzün içinde bulunduğu nesnellik anlaşılacaktır. Bu konumdaki 

yoldaşlarımızın bile örgüt üyeliğinin düşürülmediği bir durumda 

tüzüğün ceza hükümlerinin işletilerek sorunlarımızın aşılama-

yacağı inancını taşıyorum. Hiç görev kabul etmeyen yoldaşları-

mızı üyelikte tutarken görev kabul etmiş yoldaşlara yanlışlarını 

ceza vererek göstermeye kalkışmak bir yanıyla çifte standart ola-

caktır, diğer yanıyla ise bu yöntemle sorunlarımızı çözmek bir 

yana, var olanlara yenileri eklenecektir. Bu yüzden L ilinin farklı 

bir konuyu tartışmak üzere toplanmış konferansında bazı yoldaş-

lar için alınmış uyan kararını doğru bulmuyorum.  MEHMET.  

 TKKKÖ-MK   
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“A”  İLİ  

YK RAPORU  
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A İli YK’sı  ( İstanbul Komitesi) RAPORU  

 

Belirli bir süredir örgütümüzün içinde bulunduğu sorunların tar-

tışılması ve çözüm önerilerinin üretilebilmesi için bir "toplantı”nın 

gerekliliği düşüncesi hem MK, hem A ili YK, hem de kimi yoldaş-

lar tarafından ileri sürülmekteydi.  

A ili YK'sı Haziran 1993'de sunduğu tartışma platformuyla so-

runu yerel örgüt üyeleriyle payIaştı. (EK 1).  

A ili YK'sı MK'nın düzenlemeyi tasarladığı "toplantı"ya ilişkin 

hazırladığı raporda (EK 2) MK'nın düzenleyeceği toplantının Ge-

nişletilmiş MK Toplantısı olmasını önerdi. Bir başka yoldaş da bir 

"plenum" yapılmasını önerdi. MK da tartışmaları neticesinde ya-

pılacak toplantının Genişletilmiş MK Toplantısı olmasında karar 

kıldı.  

Bu gelişmeler üzerine MK, Genişletilmiş MK Toplantısının ör-

gütlenmesini gerçekleştirdi. MK toplantıya bir rapor sundu. (EK 

3).  

Genişletilmiş MK Toplantısı iki gündem maddesi belirledi. Bi-

rinci gündem maddesi, raporları temel alan bir durum değerlen-

dirmesi içermekteydi.  

İkinci gündem maddesi ise bu durum değerlendirmesi üzerin-

den atılması gereken adımlara yönelik önerilerin tartışılmasıydı.  

Yoğun tartışmalarla geçen Genişletilmiş MK Toplantısında, 

Kurtuluş'un oluşumundan kısa bir süre sonra tartışma gündemine 

sınırlı bir şekilde giren ve giderek artan ölçülerde örgütsel yaşamı 

etkileyen ama günümüze değin esas olarak çözümlenememiş bir 

sorun toplantının eksenini oluşturmuştur.  
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Söz konusu sorun, örgütlü yapılara dayanarak karşılıklı so-

rumluluk ve denetimin gerçekleştirildiği demokratik bir örgütsel 

yaşam yerine, önceleri fiilen oluşmuş hareket/örgütü şekillendir-

miş “doğal önderliğin” uzunca bir süre seçime -örgütsel platform-

lara gerek duymaksızın kendi içindeki verili dengeleri gözeterek 

kurduğu anti-demokratik örgütsel yaşam olarak belirmiş, 12 Eylül 

'80 sonrası verili dengelerin ve güçlerin yerinden oynamasıyla 

aşılmaya çalışılmış, ancak çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış, 

daha sonra seçimler, örgütsel platformlar, tüzük vb. imkânlarla 

belirli bir denge kurulmaya çalışılmıştır. "Doğal önderliğin” ayrış-

malar, dönemi özgü tartışmalar, seçimler vb. faktörlerle etkisinin 

hissedilir ölçülerde genişletilmesine karşın, örgütsel ve siyasal 

yaşamı şekillendiren anti-demokratik tarz esas olarak aşılama-

mış, yeni koşullara uyarlanmıştır. 

Bu durum, ülke ve dünya sosyalizminin sorunlarını, ekono-

mist/dogmatik sapmayı aşmaya çalışarak sosyalist demokratik bir 

perspektifle ele alınmaya başlandığı 1984 tarihi ve sonrasında da 

teorik açılımların sunduğu imkânlara karşın radikal tarzda aşıla-

mamıştır. Geçmişin olumsuz örgütsel mirasıyla sağlıklı bir hesap-

laşmanın yaşanmamış olması ve bundan kaçınma, geçici can-

lanmaların ardından uzun dönemleri kapsayan çöküntü ve iç ça-

tışmaları örgütsel yaşamın vazgeçilmez parçası kılmıştır. Bu da 

bir çok faktörün yanında kadroların önemli bölümünün örgütsel 

yaşamın dışına düşmesine ya da işlevsiz kalmasına yol açmıştır.  

Yaşanan zengin deneyimin sunduğu imkânlar 5. Konferans 

sonrası yaşamın sosyalist demokratik bir tarzda inşasını olanaklı 

kılmasına karşın –uyarı ve tutum alışlarla da desteklenen- yenilgi, 

çöküş, iç çatışmaların yarattığı atmosferin sonuçlan abartı ile ele 

alınarak kurgulanan süreç, içinde yaşadığımız bunalımı doğur-

muş bulunmaktadır.  
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5. Konferans öncesi yaşanan derin bunalımdan ve buna bağlı 

olarak yaşanan örgütün tasfiyesine uzanan çöküşten çıkış yani; 

programatik görüşlerin formülasyonu ve yeniden teyidi; sosyalist 

hareketin bunalımdan çıkış ve meşruiyet arayışına yanıt olabile-

cek siyasal projelerin karar altına alınması; tasfiye olmuş örgütsel 

yapıyı yeniden inşa görevlerinin başarılması, örgütün bir bütün 

olarak birikimini temsil edebilecek az çok hesaba katılabilir azın-

lıkta kadrolarına –örgütlü yapıların kolektif üretimine- dayanarak 

aşılması yerine geçmişin olumsuz mirasına yaslanarak aşılmak 

istenmesi, hesaplaşılmaktan kaçınılan tarihsel zaafın sonuçlarına 

katlanmayı beraberinde getirmiş bulunuyor. Geçmişten ders al-

mayarak sürecin bu mecraya sürüklenmesi, bunun yaratacağı so-

runları, gerilimleri görmezden gelerek özel misyonlar üzerinden 

çıkış aranması dün olduğu gibi bugün de yaşanan bunalımın baş-

lıca nedenlerinden biridir. Bu tarzın örgütsel karşılığı elde bulu-

nan metinlerde ifade edilen olumsuzluklar manzumesi olmuştur. 

Özetle örgütlü bir topluluk olma iddiasıyla yola çıkan gelenek, çok 

kısa bir süre içerisinde MK'nın her türlü denetiminden uzak, atıl 

konumlanışı benimseyen tutumlarının belirlediği şekilsiz bir toplu-

luğa dönüşmüştür. 

Bu tarzın doğurduğu sakıncaları gören ve tutum alanların da 

sonuçta sürecin özgünlüğünü abartarak bu tarzla "uzlaşma"ları, 

benimsemedikleri bir çerçevenin egemen olmasına katkıda bu-

lunmalarını beraberinde getirmiştir. Henüz sağlıklı bir örgütsel 

zemin -örgütün sınırları çizilemediği iddiasıyla- yaratılamadığın-

dan örgütü tarif etme diyebileceğimiz üyelik sorununun çözümü 

yani, işlevsiz üyelerin ayıklanması görevinin - 5.Konferans karar-

larına dayanarak- MK’ca planlanması beklentisi / ataleti ve bu 

ataleti besleyen güven duygusu, acilen meşru zeminlerin oluş-

masını zorlayarak çözüm arama yerine çeşitli düzeylerde etkile-

me yoluyla çözüm arayışlarını beraberinde getirmiş ve sonuçta 5. 

Konferans'ta belirlenen doğrultuda yol alabilmek mümkün olma-
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mıştır. Bu anlamda tanımlanan olumsuz sürece ortak olma so-

rumluluğu vurgulanmak zorundadır. Örgütsel demokrasinin meş-

ru düzeyleri yaratılmaksızın ve işlev kazandırılmaksızın bugün 

örgütü temsil eden organların meşruiyeti kendiliğinden tartışma 

gündemine girmekten kaçamayacağına göre her organ meşruiye-

tinin kaynağı örgütsel zemine karşı sorumlu olmak zorundadır. 

Örgütsel hayatın bilgisinin çok sınırlı bir çerçevede şekillendiği bir 

ortam, örgüt üyelerinin eşit olduğu ilkesiyle çeliştiği gerçeğinin al-

tını çizmeyi gerektirir. Üyeleri çoğunluğunun örgütsel ve siyasal 

sorunlara duyarsızlığını da açıklamaktadır bu gerçek. 

Kurtuluş örgütü bu tarzın sonuçlarını belirli tarihsel moment-

lerde düzey farkları olsa da tekrar tekrar yaşamak zorunda değil-

dir. Dolayısıyla bu kısır döngüyü aşmak her örgüt üyesinin sosya-

list demokratik perspektifimizi içeren bir örgütsel yaşamın oluşu-

muna aktif ve sorumlu tarzda katılmasıyla mümkündür. 

Kurtuluş örgütü bugün bu eşiği aşmak gibi bir görevle yüz yü-

zedir. Bu eşiği aşmaksızın önüne koymuş olduğu görevleri yerine 

getirmesi bir yana, mütevazi ölçülerde yol alması olanaksızdır.  

Bu değerlendirmelerin yapıldığı Genişletilmiş MK Toplantı-

sı’ndaki tartışmalar esnasında bir MK üyesi istifa etmiştir.  

Genişletilmiş MK Toplantısı, süreci ana hatlarıyla böyle değer-

lendirdikten sonra önümüzdeki sürece ilişkin olarak şu kararları 

almıştır: 

1) MK'nın, mali açıdan bir kriz içinde bulunulduğu ve kısa za-

manda sorunun kökten çözümünün gerçekleştirilemeyeceğini be-

lirtmesi üzerine yapılan tartışmalarda bir "mali komisyon'un oluş-

turulması önerisi getirilmiş ve bu öneri toplantıya katılan yoldaşla-

rın çoğunluğu tarafından kabul görmüştür. Toplantıda, böyle bir 

komisyonda çalışmak isteyen yoldaşların yanyana gelerek soru-
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nun çözümü doğrultusunda yapılabilecekleri değerlendirmeleri 

karar altına alınmıştır. 

2) MK'nın .........'nın çıkabilmesi için gerekli yoldaş bulunama-

dığını açıklaması üzerine, varolan bir yoldaşın bu alanda istih-

damı için gereken tedbirlerin alınması doğrultusunda iki yoldaş 

görevlendirildi. 

3) Bir siyasal çevre tarafından önerilen.......................'ın örgü-

lümüzün ve daha geniş çevrelerin birlikte çabasıyla çıkarılabilme-

sinin koşullarının olup olmadığının araştırılabilmesi için bir komis-

yon oluşturuldu ve bu komisyonun konu ile ilgili raporu kongreye 

sunması kararlaştırıldı. 

4) Belirlenen zamanda yerel örgüt kongre delegelerinin katılı-

mıyla bir genel kongrenin toplanması kararlaştırıldı. 

5) Kongreden önce YK'ların üyelerinin durumu ile ilgili olarak 

MK'ne rapor vermeleri karar altına alındı. 

6) Bütün yönetici organların kongreye gidiş sürecinde tüzüğü-

müzdeki üyelik maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla azami 

duyarlılık göstermesi ve mevcut üyeleri bu açıdan değerlendire-

rek gereğini yerine getirmesi karar altına alındı. 

7) Toplantı kongre gündeminin şu başlıklar altında olmasını 

kararlaştırdı: * Konferans sonrası sürecin değerlendirilmesi, * 

içinde bulunulan koşullarda örgütsel-siyasal projelere ilişkin plan 

tartışması, * ulusal sorun/enternasyonal görevlerin somutlanma-

sı: Günlük basın+DHP+Güç Birliği vb, 

* Kadın sorunu  

* Tüzük değişikliği / isim değişikliği (Genişletilmiş MK Toplantı-

sı vb.)  
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(EK 1) [ “Haziran 1993’te YK’nın (İstanbul Komitesi) Yerel ör-

güt üyelerine ve MK’ya sunduğu tartışma platformu.” M.Yavuz 

tashihi. ]  

 

5. Konferans ve ardından yapılan seçimle örgütün programatik 

çerçevesinin netleştirilmeli ve bu çerçeveye uygun misyon üstle-

nen bir MK’nın seçilmesi, ardından da belli başlı düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi bir önceki döneme kıyasla örgütsel yaşamda 

ilerlemeyi beraberinde getirmiştir.  

Bu tedbirler, asgari düzeyde merkezi politik faaliyetin örgüt-

lenmesini büyük kentlerle taşra arasındaki kopukluğun giderilme-

sini beraberinde getirmiş, politik faaliyetin örgütlenmesi çabaları-

nın hızına bağlı olarak bazı yörelerde hareketin gelişmesine yol 

açmıştır. 

Politik faaliyetin merkezi tarzda örgütlenmesi çabaları örgütün 

sosyalizm alanında ciddiye alınmasını ve rol üstlenme yeteneği-

nin artmasını da beraberinde getirmiştir. ........ya da ...... Partisi 

önerisi de sosyalist hareketin gündeminin oldukça gerisine düşen 

birlik fikrinin yeniden canlanmasında önemli işlev görmüştür. Ör-

gütümüz bu çabasını salt fikri planda değil, '92 Newroz, 1 Mayıs, 

Yerel Seçim Platformu ve '93 1 Mayıs'ında pratik tutum alışlarıyla 

da sindirme gayreti içinde olmuş, bu alanda azımsanmayacak 

deneyim kazanmıştır. 

Sürecin başında şiddetle hissedilen maddi sorunun çözümü 

konusunda da sorunu radikal tarzda çözümleyememiş olmakla 

birlikte önemli adımların atıldığı da bir gerçektir.  

Yukarıda sayılan olumluluklar bir ilerlemeyi temsil etmesine 

karşın alınan yolla yetinmenin bazı sakıncalar üreteceği açıktır, 

Bugün bazı sakıncalarla yüz yüze bulunduğumuzu rahatlıkla öne 

sürebiliriz. Sürecin bu evresinde ortak bir perspektife sahip olmak 
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ve sorunları aşmada ortak çabaları geliştirmek kaçınılmaz bir gö-

revdir. Bu amaçla YK tartışmayı sağlıklı bir tarzda yürütmek 

amacıyla bir tartışma plalformu sunmayı yararlı gömlektedir. 

* Sürecin başında hedeflenen örgütlenmeye ilişkin adımları 

destekleyen bir örgütlülük ve kurumlaşmadan söz edilebilir mi?  

* Örgütün muğlaklaştığı ifade edilen sınırları netleştirilmiş mi-

dir? 

* Örgüt olarak var savılan çerçeve bugün nasıl bir gerçekliğe 

denk düşmektedir? 

* 5. Konferans kararlarında örgütlenme ve çalışma tarzı ve bir-

lik sorunu bölümünde belirlenen görevlerle gelinen noktada örgü-

tün durumu örtüşmekte midir? Yoksa bir açı farkından söz etmek 

mi gerekir?  

* İki yıllık süreç içerisinde boğuşulan sorunlar karşısında ör-

gütlü yapılara yaslanarak karşılıklı sorumluluk içerisinde çözüm 

arama konusunda bir sorun olduğundan söz etmek mümkün mü-

dür? Yüzyüze bulunduğumuz sorunlar karşısında örgüt ortak bir 

perspektife sahip midir? Bunu sınama imkânları var mıdır? 

* Örgütlü ilişkilerde yaşanan muğlaklık sürdükçe bir yeniden 

şekillenme süreci planlanabilir ve demokratik mekanizmalar işleti-

lebilir mi? 

* Örgütün sosyalist hareketin birliği konusunda önemli bir tak-

tik adım olarak planladığı.....ya da......Partisi önerisi olumlu tepki-

ler almasına, 

Sosyalist hareketin gündemine girmesine karşın bugün örgü-

tün gündeminden dahi düşme noktasına gelmesinin nedenleri ne-

ler olabilir? 

* 5. Konferans'ın önümüze koymuş olduğu ulusal sorun konu-

sundaki tartışmayı günümüze değin çözümleyememiş olmak ül-
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kenin politik yaşamında merkezi konuma sahip bir konuda çok 

büyük bir boşluğa yol açmamakta mıdır? 

* Yayının teorik politik faaliyetin örgütlenmesinde merkezi bir 

işleve sahip olması gerekirken faaliyetimizde giderek etkisi his-

sedilmeyen bir konuma gelmesinin nedeni nelerdir. 

• Yayının teorik ve siyasal faaliyetimizin ekseninde bulunması 

tespitinden ne anlıyoruz? Yayının bugünkü konumu böyle bir tes-

pite uygun konumlanışı yansıtmakta mıdır?  

(EK 2) 

Bilindiği gibi YK, Haziran 1993'de Yerel örgüt üyelerine ve MK 

'ne yazılı olarak sunmuş olduğu tartışma platformunda örgütün 

çok ciddi sorunlarla yüz yüze olduğunu serin kanlı bir tarzda orta-

ya koymaya çalışmıştır. 

O günden bu yana YK'nın betimlediği koşullarda bir değişiklik 

olmamasına karşın ne yerel örgüt üyelerince ne de MK'ca tartış-

ma platformunun ortaya koymuş olduğu sorunlar ciddi bir tartış-

manın ve düşünce üretiminin konusu olmamışlardır. 

Örgütsel sorunların bu denli karmaşık bir hal aldığı, bir buna-

lıma denk düştüğü koşullarda görülen duyarsızlık örgütün süreç 

içerisinde varmış olduğu noktayı göstermesi bakımından öğreti-

cidir.  

Örgütsel sorunlar karşısındaki bu yabancılaşma, örgütle Üye-

ler arasında oluşmuş açı farkının ya da mesafenin doğrudan bir 

ürünü olsa gerektir. 

Örgütün ve örgütsel zeminin neyi ifade ettiğinin ortak bir tarifi-

nin yapılmasının koşullarının ortadan kalktığı, daha doğru bir de-

yişle böyle bir ortak tarifin gerçekleşmesi görevinin savsaklandığı 

süreçte Örgüt üyelerinin -bu konuda somut bir belirleme yapma-
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nın hala olanaksız olduğu düşünülürse- örgütsel sorunlar karşı-

sındaki kayıtsızlıkları hiç şaşırtıcı olmamalıdır. 

Gelinen noktada örgütün içinde bulunduğu sorunları tartışmak 

amacıyla MK'nın bir 'toplantı' düzenlemiş olması tek başına ele 

alınırsa bir şey ifade etmeyecektir. Her şeyden önce böyle bir 

toplantı zaten tartışmalı olan örgütsel çerçevenin bir bölümünü 

ifade edeceğinden, örgülün hayatı üzerinde meşru bir etki yarat-

mayacaktır. 

Bugün görev yapan tüm örgütsel yapılar meşruiyetlerini doğ-

rudan 5. Konferans kararlarına ve 5. Konferans sonrası gerçek-

leştirilen doğrudan seçime dayandırmaktadırlar. Tüm organlar di-

yoruz, çünkü seçimle oluşmamış olanlar da seçilmiş MK'nın ata-

masıyla görev başındadırlar ve onların meşruiyeti de bu dolayım-

dadır. 

Sözün kısası başta MK olmak üzere bugün görev başında bu-

lunan organların meşruiyeti kendinden menkul değil, 5. Konfe-

rans sürecine katılmış örgütsel çerçevenin ürünüdür. (1).  

Söz konusu örgütsel çerçeveden geriye ne kalmıştır? Yukarı-

da ifade edildiği gibi bugün bunu ortaklaşa ifade edecek imkana 

sahip olmasak da, en kısa zamanda bu konuda bir netlik sağlan-

malıdır. Bu çerçevenin geçen zaman içinde iyice daraldığı açıktır. 

Ama ortadan kalkmamıştır. Keyfi değerlendirmelerle yokmuş gibi 

davranılamaz. Dolayısıyla MK’nın düzenlemiş olduğu toplantı bu 

gerçeğin altını çizerek kendini tarif etmelidir. MK bu tasarrufun-

dan/girişiminden örgütü haberdar etmeli ve sorunlar hakkında 

bilgilendirmelidir. (2).  

Anlatılanlardan anlaşılacağı üzere örgütün bilgisi dışında ta-

sarlanan bu toplantı örgütün hayatı üzerinde bağlayıcı kararlar 

alma gücüne sahip değildir. Böyle bir meşruiyeti yoktur.  
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Oysa gelinen noktada sorunların ağırlığı göz önüne alındığın-

da örgüt acilen bağlayıcı kararlar alma ve uygulama zorunlulu-

ğuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Gecikme zaten başlamış bu-

lunan çürümeyi şiddetlendirecektir. Örgütün artık gecikmeye ta-

hammülü yoktur. 

MK'nın düzenlemiş olduğu bu toplantı bu gerçeklerin bilinciyle 

örgütün yüzyüze olduğu sorunları gündemleştirmek amacıyla tar-

tışıp örgüte açmalı (3) ve hala örgütsel meşruiyetin biricik kayna-

ğı olan tüzüğe dayanarak takvimi çerçevesinde sahici bir tartışma 

başlatıp sonuçlandırarak mümkün olan en kısa süre içerisinde 

kongreye gidilmelidir.  

Toplanacak kongrenin örgüte gösterdiği doğrultuda kararlı 

adımlar atacak yetenek ve birikime sahip bir yönetici organ seçi-

lerek yığın halinde olan yerel örgütlerin ve örgütün yeniden inşası 

yukarıdan aşağıya gerçekleştirilebilir. (4). 

Yerel Komite, yaşanan örgütsel bunalımın, örgütsel yasallığı-

mızın kaynağı 5. Konferans kararlarına ve örgüt tüzüğüne yasla-

narak aşılacağına inanmaktadır. Bu çerçevede yaratılacak muğ-

laklığın veya zorlamanın zaten gündeme giren meşruiyet bunalı-

mını daha da derinleştireceğini hatırlatmakta sayısız yarar gör-

mektedir. 

 

Kongre Gündem Önerisi:       

* Konferans sonrası sürecin değerlendirilmesi, 

* İçinde bulunulan koşullarda örgütsel-siyasal projelere ilişkin 

plan tartışması,  

* Ulusal sorun/enternasyonal görevlerin somutlanması: Günlük 

basın + DEP + Güç Birliği vb.,   

* Kadın sorunu 
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* Tüzük değişikliği / isim değişikliği (Genişletilmiş MK Toplantı-

sı vb.) 

 

Üyelik Üzerine Öneri;  

Örgütün sınırlan nerede başlayıp bitmektedir? 5. Konferans bu 

soruya yanıt vermesine karşın sorun hala ortada durmaktadır. 

Yaşanan tecrübe, tüzükte örgüt üyeliği tanımının kıstaslarına ba-

sarak örgütsel hayatı bu zemin üzerinden kurmayı gerekli kılmak-

tadır. Bu konuyu daha fazla sürüncemede bırakmak tahribata göz 

yummaya devam etmek olacaktır. Tarih içerisinde üye statüsüne 

sahip olmuş, ancak örgütsel hayatla ilişkisi kalmamış insanların 

hala bu statüye sahip olmaları anlaşılır değildir. Bu tutumu sür-

dürmek örgütü ve örgütlü yaşamı dağınıklığa mahkum etmektir. 

Bu amaçla YK; tüzükteki üyelik maddesine işlerlik kazandırmak 

için azami duyarlılık göstermek zorunluluğuna işaret eder. Bunun 

dışında kala hala üye statüsüne sahip insanların durumuna kong-

rede kesin çözüm bulununcaya değin üyeliklerinin dondurulması-

nı önerir. Doğal ki, bu bakış açısı Yurtdışı Örgütü'nü de kapsa-

maktadır. 

  

DİPNOTLAR:  

(1) Seçim sonuçlarının açıklandığı belge incelensin.  

(2) Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. (TKKKÖ Tüzüğü)  

(3) Örgüt sınırı olarak kabul ettiği çerçeveyi de belirtip tartış-

maya sunmalıdır. Her yerel örgüt bu konuda rapor vermelidir.  

(4) 5.Konferans'da saptanan ve hala çözümlenmemiş sorun 

olarak karşımızda duran görev. Açıktır ki, bu sorun her yerel ör-
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gütün kendi meşrebince değil, üzerinde anlaşılmış bir plan çerçe-

vesinde yukarıdan aşağıya merkezi bir çabayla çözümlenecektir. 

(EK 3)  

MK seçilmesinden kısa bir süre sonra örgüte, neler yapmak is-

tediğini anlatan, bir çalışma programı sundu. Bu program MK ve 

örgüt önüne sırasıyla şu görevleri koyuyordu:  

Birlik, örgütlenmeyi pekiştirme (profesyoneller örgütü), dışa 

yönelik mücadele, ulusal soruna ilişkin konferans kararının gere-

ğinin yerine getirilmesi, kongrenin gerçekleştirilmesi, kadın soru-

nuna ilişkin adımların atılması, gençlik alanında sağlıklı bir örgüt-

lenmenin inşası ve yayının örgütlenmesi. 

Yine yaklaşık bir sene önce verilen rapor nesnelliğimizi yansı-

tan bir belge niteliğindeydi. 

Şüphesiz MK çalışma programını hazırlarken onun yol göste-

ricisi konferans kararlarıydı. Nitekim, konu çalışma programında 

da şu sözcüklerle ifadesini buluyordu: ‘Bilindiği gibi Komünist par-

tileri arasındaki teamüle göre konferanslar örgütsel görüşün orta-

ya çıkması için toplanırlar. Buralarda alınan kararlar MK'nın be-

nimsemesi koşullarında örgütsel kararlar haline gelir ve uygula-

nırlar’. Ayrıntılar bir yana, MK’nın gerçekleştirmekle yükümlü ol-

duğu iki temel görev örgütlenme ve birlik’ti. Bu anlamda bu evre-

de yapılacak bir değerlendirme hiç de olumlu bir yaklaşıma imkan 

verecek bir düzey sergilememekledir. Bunu tekrarlamak veya 

sorgulamak, gerçekliğin arka planı gözden kaçtığı koşullardı, pek 

bir anlam ifade etmeyecektir. Gerçekten dünden bugüne  birlik ve 

örgütlenme niçin gerçekleştirilememiştir? Acaba bütün sorumlu-

luk bu olayların iki yılda üstesinden gelemeyen MK'da mıdır? 

Tam bu noktada bu sorular bir sorumluluktan kaçmaya çalışma 

çabası olarak değil gerçekliğin çıplak boyutlarıyla ortaya kona-

bilme çabası olarak düşünülmelidir. Nitekim sorun böyle ele 
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alınmadıkça, buradan öteye çabalar üretici değil sadece yıpratıcı 

olacaklardır ve belki de gerçekleştirilemeyen görevler sadece bu-

gün değil dün de MK'nın boyutlarını aşar düzeydedir. Bu hiç bir 

şekilde MK'nın üstüne düşünleri gerçekleştirememesinin üstünü 

örten bir mazeret olarak da düşünülmemelidir. Çünkü bu evrede 

olayın sorumlularını yakalayabilmekten daha çok nedenler üze-

rinde durmak gerekmektedir. Somutça bir sorumlu arayışı dün-

den bugüne içinden çıkılması güç bir zincir ortaya çıkaracaktır. 

Oysa yine bu evrede bu zincirin halkalarıyla geçirilecek zamanı-

mız yoktur. 

Yüzyüze bulunduğumuz sorunlar, bugüne kadar olduğu gibi 

rutin bir faaliyeti yürüterek aşılabilecek sınırın ötesine geçmiştir. 

Gelinen noktada örgütümüzün çeşitli platformlarına başvurmak 

bir gereklilik olmuştur. Ne var ki, örgütlülük düzeyimiz sorunları-

mızın tartışılabileceği, kongre, konferans gibi platformların top-

lanmasına elvermeyecek bir durumdadır. Sorunları çözüm yolla-

rının bulunabilmesi bakımından genişletilmiş bir MK toplantısının 

yapılmasını bugünkü gerçekliğimize uygun bir adım olarak değer-

lendiriyoruz. Her şeye rağmen böyle bir toplantının gerçekleşti-

rilmesi gereğinin ipuçlan çok daha öncelerden var olmasına rağ-

men çeşitli nedenlerle bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Ni-

tekim bir yıl önce yayınladığımız raporda bu ipuçlarını görmek 

mümkündür. Yine bunun yanısın yerel örgütlenmelerimizin içinde 

bulunduğu durum böyle bir toplantının daha önceden yapılabil-

mesinin ipuçlarını veriyordu.  
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NEREDEN NEREYE? 

 

Bugün yüzyüze geldiğimiz sorunlar dün yüzyüze geldiğimiz 

sorunlardan esas itibarıyla farklı değildir. Kurtuluş 1976'da geci-

kerek ortaya  çıkmasının sıkıntılarını yaşadı. O günden bu güne 

çekilen sıkıntıların temel nedeni örgütlenme konusundaki yetersiz 

perspektif ve bu konuda gösterilen beceriksizlikte aranmalıdır. Bu 

sorun açısından geçmişe yönelik ciddi bir değerlendirmenin ya-

pıldığından bahsedilemez. Bugün örgüt derken esas olarak aynı 

soruna parmak basmaktayız. Yukarıda söz ettiğimiz gibi, bu ko-

nuyu asli görev olarak önüne koyan MK’nın uygun adımlar attı-

ğından bahsedilemez. Dünden bugüne bu konuda çabalar göste-

rilmiş olmakla birlikte bu çabaların ne yeterli olduğunu söyleye-

bilmek mümkündür ne de sorunun esasının yakalandığından söz 

edilebilir. Eğer sorunun esası yakalanmış olsaydı bugün hala 

önümüzde bu düzeyde bir problem olarak durmuyor olurdu. So-

runun esası ancak geçmişe yönelik kapsamlı bir değerlendirme 

ile kavranabilir. Bu örgütümüzün önünde hala çözümlenmesi ge-

reken bir problem olarak durmaktadır. Şüphesiz MK bu sorunda 

daha ileri noktalarda olunacağını varsayıyordu. Esas olarak iki 

nedenden dolayı öngörülen hedeflere ulaşılamadı. Bu açıdan öz-

nel ve nesnel nedenler mevcuttur. Gerek örgüt gerekse birlik so-

rununda parasal imkânların belirleyiciliği ortadadır. Bir bakıma 

nesnellik olarak ifade ettiğimiz bu faktörü doğuran bizden kaynak-

lanan nedenler olduğu da bedahettir. İmkânlar dahilinde yapılan-

ları değerlendirdiğimizde ise eksikliklerimizi şu şekilde sıralayabi-

liriz. 

Tüm çalışmalarda amatörlük hakim olmuş, dolayısıyla hayatı 

kollektif olarak örmek mümkün olamamıştır. 
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Merkezden başlamak üzere, yapılan faaliyetin gerektirdiği iş-

bölümleri çerçevesinde bir çalışma yürütülememiş, dolayısıyla 

organlı çalışma hayata geçirilememiştir. 

Yerel örgütlerle düzenli bir ilişki içine girilememiş (rapor, top-

lantılar vs.), bunun sonucu olarak yerel örgütler kendi sorunlarıyla 

baş başa bırakılmıştır.  

Yürütülen siyasal faaliyete bağlı olarak örgütsel sorunların çö-

züldüğü, merkezi politik bir otoritenin oluşturulduğu izlenimi dışa 

yönelik olarak ortaya çıkmakla birlikte; bunun örgütsel hayatımız-

da karşılıkları yoktur. 

Bu eksiklikleri daha da çoğaltmak mümkündür. Ama sorunun 

özü yukarıda da belirttiğimiz gibi bütün faaliyetlerimizin amatör bir 

tarzda yürütülmesidir.  

Şüphesiz bütün bu eksikliklerde bizim kişisel yetersizliklerimiz, 

anlayışa/çalışma tarzına ilişkin hatalarımız bir biçimde rol oyna-

mıştır. Ama bu yanlışlara düşmemizdeki önemli nedenlerden biri 

de tüm sorunların çözümünü parasal faktöre bağlamak idealizmi-

ne düşüşümüz olmuştur. Ancak buradan yola çıkarak gerek örgüt 

gerekse birlik konusunda parasal sorunları aşmadan olumlu bir 

noktaya gelebileceğimiz yanılsaması içine düşmemek gerekmek-

tedir. 

1976'da ortaya çıkan Kurtuluş uzun bir dönem, etrafında bir 

hareket olduğu halde bu hareket içerisinde bir örgüt oluşturma 

doğrultusunda tutuk davranmıştır. Bu tutum Kurtuluş’un daha 

sonraki yıllarında da farklı düzeylerde etkili olmuştur. 1978 son-

rası örgütlenme anlayışının sağlıklı olmamasına bağlı olarak pro-

fesyonel devrimcilerle sınırlı bir örgüt haline gelinmiş, buna bağlı 

olarak 1983 yılına kadar işçi üyelere sahip olunamamıştır. Pro-

fesyonel devrimcilerle sınırlı olan örgütümüz bir örgütte varolması 

gereken işleyişe sahip olamamıştır. 
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1982 yılında bu durum değiştirilmeye çalışılmış, ne var ki, poli-

tik faaliyetin durduğu bir noktada, geçmişe yönelik tepkilerle de 

şekillenen bu tutum istenilen sonuçlara ulaşamamıştır. 

Ancak bu dönemde atılan örgütsel adımlar ve bu doğrultudaki 

perspektif, örgütün etrafında bir hareketin oluşturulamamasına da 

bağlı olarak giderek şeklî bir karakter kazanmaya yüz tutmuştur.  

MK'nın göreve geldiği dönemde, daha önce çalışma progra-

mında da belirtildiği gibi, dışa yönelik faaliyetin oldukça yetersiz 

olduğu, şekli bir örgütlenmenin var olduğu koşullarla yüz yüzey-

dik. MK bu durumu değiştirme doğrultusundaki çabalarında bu 

kez de dışa dönük faaliyeti öne çıkarırken örgütlenmemizin buna 

uygun bir hale getirilmesinde yetersiz kalmıştır. Yani çubuk bu 

kez de aksi yönde bükülmüştür. Şimdi sorun bu evreden sonra 

gereğine uygun örgütsel adımların atılmasıdır. Ne tür adımların 

atılacağına tüzüğümüz yol gösteriyor olmakla birlikte, bu günkü 

nesnelliğimi, fiili sınırlarımızla hukuki sınırlarımız arasındaki açı, 

bu adımların atılmasında öncelikle aşılması gereken bir sorun 

olarak karşımızda durmaktadır. 

Bu çerçeve ışığında aslında saptamalara bağlı olarak atılması 

gereken adımlar yepyeni buluşlar gerektirmeyecek açıklıktadır. 

Bu kadar sıkça örgütten söz edilen koşullarda öncelikle gerçek-

leştirilmesi gereken adım bunun isterlerine bağlı olmalıdır. Bir bü-

tün olarak örgütlenme gözden geçirilerek MK'nın görevi devral-

masından bu yana şekillenen çalışma tarzı terkedilmeli ve kolektif 

çalışmayı geliştirecek adımlar atılmalıdır. Bunun olmazsa olmazı 

karşılıklı olarak organların birbirini denetleyebilme olanaklarının 

oluşturulmasıdır. Yine şüphe yok ki, bu denetleme bireysel değil 

organik, salt yukarıdan aşağıya değil, aynı zamanda aşağıdan 

yukarı olmalıdır Bunun için bugüne kadar oluşan ve oluşacak 

olan organlarının kendi içlerinde de örgütlü çalışma alışkanlıkla-

rının oluşturulması gerekmekledir. 
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Tam bu evrede sorun diğer yüzüyle de kadro sorunudur. Kar-

makarışık olan üyelik sorunu sağlıklı bir kadro anlayışıyla yer de-

ğiştirmelidir. Fakat bu noktada yüzyüze gelinen sorun ne tek tek 

yerel örgütlerin ne de MK'nın tek başına üstesinden gelebileceği 

bir durumdur. Bu nedenle en kısa zamanda önümüze konulacak 

bir kongre. Buradan öteye üyelikler bazında atılması gereken 

adımların takviminin oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu aynı 

zamanda lafzı ve ruhuyla da bir örgüt haline gelebilme çabası 

olarak algılanmalıdır. 

Daha başta da belirttiğimiz gibi para sorununun ağırlığını sır-

tında hisseden MK adeta bu nedenle yaşama şaşı bakar hale 

gelmiştir. Her ne kadar MK bu noktada sorunun çarpıcılığı nede-

niyle hatalı yaklaşımlar içine düşmüş olsa da, sorun tüm ağırlığıy-

la ortada duruyor olmaya devam etmekledir. Bizim buradan öteye 

bakışımızı düzeltiyor olmamız, sorunu bir sorun olmaktan çıkar-

mamaktadır. Ama gelinen evrede sorun daha ciddi boyutlarıyla 

ele alınmalı ve sorumluluk genel olarak örgüte yayılarak davra-

nılmalıdır. Şu bir gerçek ki, bu evrede bu sorunun çözümü ger-

çekleşmeyebilir. Bunun da bilincinde olması gereken örgüt muh-

temel gelişmeleri önceden göğüslemek zorundadır. 

Özetle söylemek gerekirse sorunlarımız tüm örgütün omuzla-

ması gereken sorunlardır. Belki de bir diğer söyleyişle örgütün 

sorunlarının bilinciyle davranılmasının yolları açılmalıdır. Bu top-

lantı geleceğe ilişkin atılması gereken adımların ilki olarak düşü-

nülmelidir. Buradan öteye bu toplantının gelişmelerin olumlu sey-

redebilmesi için ışık tutacağı inancındayız.  
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 YOLDAŞLAR, 

 

İstanbul Yerel Örgütü 2. Konferansımızı kısa bir süre yürütülen 

çalışmanın sonucunda toplamış bulunmaktayız. Yerel Komitemi-

zin bu konferansı toplamasındaki temel etken son dönemde orta-

ya çıkan sorunlarımıza karşı ilgisizliği ortadan kaldırmaya yönelik 

bir adım atabilmek ve sallarımızda tar'ü dumana uğrayan tartış-

ma alışkanlığını yeşertmek, fikrî zenginliğe ulaşmaya katkıda bu-

lunmaktır. Edebiyatımızda önemli bir yeri olan ulusal soruna iliş-

kin tartışmalara tüm örgülü katmak, ortak iradeyi oluşturmak mu-

radıyla hareket edilmiştir. Görüş farklılıklarımızı azaltmayı ve fikri 

bütünselliğe ulaşmak için fikirlerin çatışması gereklidir. Bu çatış-

madan geçerek yol almak ve demokratik mekanizmaları işleterek 

bunu yapmak komünistçe bir tutum olsa gerek. 

Konferansımızın toplanmasının temel gündemini oluşturan 

ulusal sorun ve örgütlenme anlayışımızın önemi nedeni ile gün-

deme ilişkin nasıl bir dünyada yaşadığımıza bakmak gerekir. Ye-

rel komitemiz bunu Temmuz'da yayınladığı faaliyet raporunda 

şöyle tariflemekledir: 

"Sosyalist sistemin yıkılışı sonrası mevcut konjonktürel du-

rumda hala gelişen ve toplumları devindirebilme potansiyelleri ta-

şıyan milliyetçilik karşısında halkların kardeşliği şiarını ve komü-

nist enternasyonal bayrağımızı yükseltmek temel görevimiz olma-

lıdır." 

Sosyalist sistemin yaşadığı yenilgi emperyalist sistemin kur-

duğu ilişkileri daha rahatça şekillendirmeyi sağladığı gibi bir takım 

sömürgelerin bağımsızlığını kolay kabul edilebilirliğini de sağla-

yabilmiştir Kısacası sosyalist sistemin yıkılması ile bitlikle milli-

yetçilik dalgası yeni bir dönemin kapısını açmıştır 
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Dünyadaki bu gelişmelere paralel bir biçimde Ortadoğu soru-

nunun göbeğine Filistin sorununun yanında ek olarak gelişen 

Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi oturdu 

Kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi dostu da düşma-

nı da şaşırtıcı ve beklentileri a» tisi edici bir biçimde gelişti ve 

yaygınlaştı. Bu mücadeleye önderlik eden PKK'nın savunduğu 

sosyalizm ve örgüt anlayışı tüm devrimci-demokratik güçleri ciddi 

bir biçimde tedirgin etmektedir. En az PKK bu durumu kadar va-

him olan bu tedirginliği yaşayan güçlerin PKK'nın sürdürdüğü 

ulusal kurtuluş mücadelesine hiçbir enternasyonalist desteğin ve-

rilememiş olması, hatta seyredici konumda olmaları gerek. 

Kürdistan’daki mevcut gelişmeler ışığında ulusal soruna ilişkin 

savunageldiğimiz görüşlerimizi yeni baştan gözden geçirmek çok 

açık bir biçimde kendisini dayatmıştır. 

Örgüt konferansımızın bu doğrultudaki kararına dayanarak 

ulusa! soruna ilişkin faaliyetlerini programlayan Yerel Komite-

miz (YK) bunu Ocak 1992 Çalışma Programı ile örgüte duyurdu 

Şimdi bunlardan ne kadarını başarıp başaramadığımızı test et-

memizin zamanı gelmiş olsa gerek. 

"Kürdistan'ın bağımsızlığı doğrultusunda yazılı ve sözlü pro-

paganda ve ajitasyonun sürekli olarak yürütülmesi..." Yerel Komi-

temiz sürdürdüğü her türden siyasal çalışma sürecinde bu hedefe 

bağlı hareket ederek çıkardığı özel sayıların, bildirilerin ve diğer 

yazılı dokümanların ekseninde Kürdistan Ulusal Kurtuluş müca-

delesi ile dayanışma, Türk şovenizminin ve (UKKTH'nın ta-

nınması ajitasyonu ve propagandası oluşmuştur 

Bu propaganda ve ajitasyon Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile 

dayanışmanın gereğinin enternasyonalist görüşlerimizin gereği 

olarak yapılıyor olması kimi yoldaşlar tarafından PKK'nın propa-
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gandası olarak algılanmış ve tepkilere neden olmuştur. Aslında 

Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin öncüsü ve yürütücüsü olan 

PKK böyle bir propagandayı mücadelenin içindeki konumu gereği 

hak etmiş durumdadır. 

Sallarımızdaki buna karşı çıkış sosyal şoven etkilerin açığa 

vurulmasından başka bir anlam ifade edemez. Sömürgeci güçle-

rin topyekûn PKK düşmanlığı yaptığı ve onu imhaya yöneldiği 

bir dönemde PKK'nın yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 

propagandasını yapmak ve buna sahip çıkma demokratik ve en-

ternasyonalist bir tutumdur. 

Yine Çalışma Programımızda sözü edilen her türden kitle ör-

gütünde Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile dayanışma ve şove-

nizme karşı mücadele etmeye yönelik özel örgütlenmeye gitmeyi 

hedefleyen çalışmalarımız sınırlı propagandanın ötesine gideme-

di. Bir tek kitle örgütünde bu temelde bir örgütlenme (onun sahip 

olduğu potansiyel ve amaçları gereği) oluşabildi. Diğer kitle ör-

gütlerinde özel bir çalışmamız bir kısmında yok, var olanlar ise 

oldukça cılız durumdadır. 

YK'nin sistemli ve sürekli siyasal faaliyet yürütebilmesi için dü-

zenlediği ilk kampanya' Sömürgeciler Kürdistan'dan Defolun, 

Halklar Kardeştir' kampanyası olmuştur. 

Kampanya boyunca İstanbul'da iki ayrı özel sayı toplam 13 bin 

adet basılıp dağıtıldı. 8 bin adet kuşlama yapıldı. Kürt devrimcile-

rinin düzenlediği bir geceye örgütlü katılım sağlandı. Bu yerel dü-

zeydeki eylem birliği içindeki TKEP, TKP-ML Hareketi ile birlikte 

örgütlendi. Faaliyetlerimizde sırtımızı dayadığımız olanaklar kul-

lanarak 4 ayrı bölgede toplantılar yapıldı, toplantılara her dönem 

ve konuda olduğu gibi katılım sınırlı idi. Kampanya boyunca top-

lam 13 milyon harcandı ve bunun 8 milyonunu MK verdi. 
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Kampanyaya örgüt saflarındaki birçok yoldaş katılmadı. Az 

sayıda kadro ile kampanya faaliyetleri yürütülmeye çalışıldı. Bu 

nedenle problemli bir süreç yaşandı. Yoldaşlarımızın önemli bir 

kısmının katılmaması örgütümüzün son dönemde yaşadığı 

problemlerin ve yoldaşların ruh hallerinin önemli payı vardı. Bir 

anlamıyla küskünlük duygusu ile hareket edip görev almamışlar-

dır. Bu tutumun anlaşılır olabilmesi mümkün değildir. Komünistler 

hangi nedenle olursa olsun siyasal faaliyetten kopamazlar. 

Kampanya Yerel Örgütün örgütlenmesini güçlendirecek bir iş-

lev görmemiştir. Örgütlü olmayan ilişkilerle kampanya sürdürüldü. 

Yani kampanyanın sürdürülüşünde özel örgütlenmelere gidile-

memiştir. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yürütenlerle yerel ey-

lem birliği girişimleri Temmuz raporunda belirttiğimiz gibi sonuç 

vermemiştir. Kimi girişimlerimiz devam etmektedir. Bu güçlerin 

Mart sonrası istedikleri yardım kendilerine verilemedi. Birçok ko-

nudaki duyarsızlık bunda da gösterildi. Tüm organlardan destek 

istememize karşı (yardımın yerine getirilebilmesi için) tek bir öne-

ri veya destek gelmemiştir. 

5.Genel Konferans'ın ortaya koyduğu soruları tartışılması baş-

tan beklediğimiz bir seyirde gitmedi. Öncelikle önderlik bu konuda 

yol gösterici, sorunu tartışıma bir tutum almadı. Genel olarak da 

örgüt uzun bir süredir suskunluk içinde yaşadı. Bilinen yoldaşın 

yazısının dışında tek bir kelam kimse etmedi Sosyal şovenizmin 

etkisinden söz eden bir kısım yoldaşlar dün KOK' ün istila etmek 

için üyelerden görüş istediklerinde gösterdiği duyarsızlığı bugün 

tartışma sürecinde ağızlarını açmayarak gösterdiler. 

Açık alanda sorunun tartışılmasına yönelik" Kürdistan, Sosya-

listler ve Örgütlenme" konulu birincisi dört bölgede, ikincisi yerel 

düzeyde olmak üzere iki ayrı toplantı yapıldı. Katılım ve tartışma 
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düzeyi oldukça düşük geçen toplantılarda reel ağırlıklı olduklarını 

düşünen tek bir yoldaşımız katılmadı. Her iki toplantıda ortaya çı-

kan, bir; katılanların ezici çoğunluğu ayrı örgütlenmek fikrinde bir-

leşiyor, iki; sonrasının ne olacağı ve nasıl olabileceği katılımcıla-

rın büyük bir kısmında muğlak bir durum, üç; kimi katılımcılar 

açısından ulusal soruna ilişkin teorimizin kendisi ve Kürtlerin du-

rumu (örgüt içinde) sorgulamak zorunda olmak üzere özetle-

nebilir.   

Ortaya atılan sorulara ilişkin konferans öncesi tüm organları-

mız, en az iki toplantıda sorunu tartışmıştır. Denebilir ki Yerel 

Komitenin soruna ilişkin attığı adımlar sorunun sallarımız içinde 

yeniden aktüel hal almasını sağladı. 

Bu tartışmalar sırasında örgüt platformları dışında sorunu tar-

tışan kimi yoldaşlar yanlış bir yolda yürümeye başlamışlardır. 

Konferansta Yerel Örgüt’ün bütün organları temsil edilmek-

tedir. Ayrıca organlaşamadığımız bir alandan yoldaş, oy hakkı 

olmaksızın çağrılı olarak katılmakta, aynı durumdaki bir başka 

yoldaş kendi dışındaki gelişmeler nedeni ile gelemedi. MK çevre-

sindeki üyelerimizin temsili için MK. islediğimiz ...  sayıdaki yol-

daşlardan biri katılamıyor. 

Birçok konuda yakın görüşlere sahip olduğumuz ve eylem bir-

liği platformunun önemli bileşeni TKEP il Komitesi'nden bir yoldaş 

misafir olarak Konferansa YK tarafından çağrıldı. 

Yoldaşlar, oldukça güç bir dönemde yaşıyoruz. Gelişen anti-

komünist dalgaya karşı, önünde güçlü bir set olabilmek için tüm 

devrimci, sosyalistlerin birbirine dünden daha fazla ihtiyacı vardır. 

Bu arzu ve amaçlarla YK, konferansa başarılar diler. 

İstanbul Yerel Komitesi  
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ULUSAL SORUN VE ÖRGÜTLENME: 

İstanbul Yerel Örgüt 2. Konferansı Ulusal Sorun ve Örgütlen-

me konusunda aşağıdaki kararlan alarak; 5 Genel Örgüt Konfe-

ransı kararları doğrultusunda soruna ilişkin tartışmaların sonuç-

landırılması sürecinde Yerel Komite iradesinin bu kararlar çerçe-

vesinde şekillenmesini Yerel Komite'ye tavsiye eder. 
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KARARLAR  

 

1 NOLU KARAR:  

YK'ye bağlı DKÖ uzmanlık grubunun konferansa temsilci gön-

dermemesini YK araştırmalıdır. Yoldaşların soruna gerekli ciddi-

yetle yaklaşmadıkları çok açıktır. YK, alacağı yanıta bağlı olarak 

organın veya seçilen temsilci yoldaşın durumunu yeniden gözden 

geçirmelidir. YK sonuçları yayınlayacağı raporda örgüte ilan et-

meli. 

 

2 NOLU KARAR:  

THKP-C geleneği içerisinden gelen KURTULUŞ, ortaya çıktığı 

ilk günden beri geçmişi ile radikal bir hesaplaşmaya girişti. Ge-

nelde Türk solunun ve özelde THKP-C'nin ulusal soruna ilişkin 

görüşlerinin eleştirisi ve KEMALİZM'den kopuşu bu hesaplaşma-

nın en önemli öğelerinden birisiydi.  

KURTULUŞ, ulusal sorunla ilgili görüşlerini 1976'da şöyle so-

mutlaştırmıştır: 

"a) Türkiye devrimci hareketinin iki yanı vardır; sınıfsal yanı ve 

ulusal kurtuluş yanı. Bugün mücadelenin ağırlıklı noktasını sınıf-

sal yanı teşkil etmektedir. 

b) Kürdistan’daki mücadelede ise ulusal kurtuluş adımı temel 

adımdır ve hareketin sınıfsal yanı ikincil durumdadır. 

c) Hem Türkiye devrimci hareketinin, hem de Kürt Ulusal Kur-

tuluş Mücadelesinin hedefi, emperyalizm ve oligarşidir. 

d) Ya mücadelenin başını işçi sınıfının öncülüğündeki Türkiye 

devrimci hareketi çekecek, emperyalizmin ülkeden kovulması ve 
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oligarşik diktanın yıkılmasıyla Kürt ulusunun kurtuluşu da gerçek-

leşecektir, ya da Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, kendi bağım-

sızlık mücadelesini özgücüyle ve ayrı mücadeleyle (aynı zaman-

da ayrı örgütlenmeyle) başarıya ulaşacaktır. 

Açıktır ki Türkiye ve Kürdistan'ın somut tarihi koşulları, bu ko-

nudaki genel ilkelerin hayata nasıl uygulanacağı konusunda çok 

dikkatli adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır. Eğer Türkiye işçi 

sınıfı hareketi ve gerçekten mücadeleye önderlik edebileceğini 

eylemleriyle ispatlamış bir devrimci partinin varlığı olsaydı o za-

man Kürt Ulusal Sorunu Türkiye devrimci mücadelesinin başa-

rısına bağlıdır dememiz ve sorunu böyle değerlendirmemiz 

doğru olacaktı. Tersi bir durum için, yani Kürt Ulusal Mücadelesi, 

ileri bir aşamada bulunsaydı ve Kürdistan'ın bağımsızlık hareke-

tinin başarısı sağlanmadan Türkiye işçi sınıfı hareketinin güçlen-

mesi olanaksız olsaydı, o zaman da Kürt Ulusal Sorununun çö-

zümü için ayrı bir mücadeleyle gerçekleşecektir diye görüşlerimizi 

belirtmek en doğrusu olacaktı. 

Sorun, gerçekten çok karmaşık bir yapıdadır. Zorluk da, Kür-

distan'ın parçalanmışlığından ve özel olarak Türkiye devrimci ha-

reketinin içinde bulunduğu somut durumdan doğmakladır." Örgü-

tümüz 12 Eylül Askeri Diktatörlüğünün ardından her alanda oldu-

ğu gibi Kürdistan’da da ağır darbeler yemiş, 2. Konferansımızın 

Kürdistan sorununa ilişkin aldığı kararların ardından tekrar Kür-

distan' da örgütlenme çalışmalarına yönelmiş ancak başarılı ola-

mamıştır Daha sonraki girişimlerde ise istenilen sonuçları ürete-

memiştir. 

Kürdistan'da son yıllarda yaşananlara bir gözatıldığında 1976 

yılında ifade etliklerimizin gereklerini yerine getirebildiğimiz söy-

lenemez. Örgülümüz bu konudaki görüşlerine uygun adımları 

uzun zamandır atamamıştır. 
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1987 yılında, esas olarak ayrı örgütlenme görüşünü savunan 

Kürt yoldaşlarımız örgütümüzün saflarının dışına düşmüştür. 

Bugün çok geç de kaldığımızın bilincinde olarak. Kurtuluşun 

örgütlenmeye ilişkin tavrının Kürdistan'da yaşanan durum dikkate 

alarak değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrı örgütlenme görüşünün 

savunulması için zaman geçirilmemelidir. 

Sosyalist sistemin çöküşü ile birlikte tek kutuplu bir şekle giren 

dünyada emperyalistlerin kurdukları ilişkilere isledikleri şekilleri 

verebilmesi dünden daha olanaklı hale gelmiştir. Bu durum siya-

sal bağımsızlık elde eden ülkelerin eski dünya dengesinde oldu-

ğu gibi sosyalist ülkelerle ilişkiler geliştirme olanaklarını ortadan 

kaldırmıştır. Bundan dolayı politik sıkıntılar yaralan birkaç sömür-

genin bağımsızlığının kabul edilmesi daha kolay bir hale gelmiş-

tir. 

Ancak bu durum emperyalistlerin işbirlikçi Kürt Ulusal Hareket-

lerinden yana tercihlerini kullanabilecekleri gerçeğini değiştirmez. 

1984'den itibaren Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin git-

tikçe daha fazla öncülüğünün işçi sınıfı öncülüğü olması gerekti-

ği gerçeğini değiştirmez. Ancak bu öncülük mücadele ile kazanı-

labilir. Bu mücadelede ulusal kurtuluşçu güçlerle ilişkileri ey-

lem birliği çerçevesinde sürdürebilecek biçimler bulmak zorunlu-

dur. Sağlıklı bir sosyalizm anlayışının Kürdistan'da boy verebil-

mesi için var olandan daha ileri girişimlere gerek vardır. Bu ger-

çekleşene dek Kürt yoldaşlarımızın örgütümüz saflarında bulun-

maları günün gereğidir. 

İki halkın düşmanlarının ortak olduğu gerçeği ortak mücadele 

biçimlerinin bulunmasını gerektirmektedir. Örgütümüz bu konu-

daki girişimlerini daha ısrarlı bir biçimde sürdürmelidir. 
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Ayrı örgütlenme fikrinin savunulur hale gelinmesi bugüne ka-

dar yerine getirilememiş olunan enternasyonalist görevlerimizi 

daha fazla arttırmaktadır. Bunların somut bir plan dahilinde yapı-

labilir olunması artık kaçınılmaz bir görevimiz olmak durumunda-

dır 

 

3 NOLU KARAR. 

Örgütümüzün ulusal sorunla ilgili görüşlerinin ayrı örgütlenme 

olarak değiştirilmesi, adının da değiştirilmesini gerekli kılmaktadır 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) olan ör-

gütümüzün adının KURTULUŞ ÖRGÜTÜ (KO) veya TÜRKİYE 

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ (TKO) olarak değiştirilmesini konferansı-

mız tavsiye eder. 

 

4 N0LU KARAR:  

BİRTAKIM YOLDAŞLARIN TUTUMLARINA İLİŞKİN:   

Konferansımıza iletilen önergelerden birinin hazırlanış süre-

cinde birtakım yoldaşlarımızın yürütmekle oldukları 'sosyalist mu-

halefet' adı altındaki çalışmaları konferansımız örgütsel anlayışı-

mıza uygun bulmadığı gibi örgütsel işleyişimizi aksatmakta oldu-

ğunu düşünmektedir. 

Öncelikle komünistler her türden faaliyetlerini örgütlü zemin ve 

ilişkiler içerisinde yürütürler. Örgütlü olmak onun mekanizmalarını 

ve ilişkilerini işlevli kılmakla mümkün olabilir. Örgüt içinde farklı 

görüşlere sahip olanlar örgütsel ilişki ve disiplin içinde yürüttükleri 

mücadeleyle çoğunluk görüşü haline gelebilirler. Yönetici duru-

munda olanlar farklı görüş sahiplerinin örgütsel ilişki ve disiplin 
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içinde çoğunluk olabilmelerinin imkânlarını en iyi biçimde kulla-

nabilmelerini sağlar. 

Mevcut örgütsel araç ve imkânlarına bu doğrultuda geliştiril-

mesi çabaları yönetici komitelerin bilgisi dâhilinde işlevli hale ge-

lebilir. 

Yönetici komitelerin böyle bir çaba karşısında gözetmesi gere-

ken en önemli husus deşifrasyonu önlemek, eylem birliğini garan-

tilemek, demokratik oluşunu ve gizliliği gözetmektir. Demokratik 

olması onun işlevini sağlayacak en önemli husustur. Bu ise farklı 

görüşlerin çatışmasının sağlanabilmesi ile mümkündür. 

Eleştiri özgürlüğü ancak örgütsel ilişki ve işleyişi aksatmamak 

koşuluyla gerçek anlamına kavuşabilir. 

Sosyalist muhalefet toplantılarını yapan yoldaşlar bu perspek-

tiflerin dışında davranmışlardır: Örgütsel sorunlarımızı örgütsel 

ilişkilerimiz dışındaki ve 6. Genel Konferansın tutum almış olduğu 

eski Genç Kurtuluşçularla tartışarak hem örgütsel ilişkilerimizi şe-

kilsizleştirmişler hem de deşifrasyona neden olmuşlardır. Yönetici 

Komitelerin bilgisi dışında demokratik olmayan kendilerine has 

platform yaratmışlardır Konferansın sorununu böyle bir zeminde 

tartışarak örgütsel sınırı muğlaklaştırmaya çalışmışlardır. Yerel 

Komitenin soruna ilişkin tartışmaların tüketilmesi sürecine kadar 

toplantılara ara verilmesi görüşünü dikkate almayarak ilişkilerin 

gerginleşmesinin önünü açmışlardır. Bu nedenlerle toplantıyı ya-

pan yoldaşları konferansımız uyarır ve toplantılara son verilmesi 

ve tüm üye, taraftarlarımızın bu konuda duyarlı olması çağrısı 

yapar. 
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5 NOLU KARAR: 

DEVRİMCİ KAMUOYUNA;  

Topluma iyice enemen olan tepkisizlik ve kanıksamayı gelişen 

grevler, sendikal ve toplu sözleşme hakkı için yapılan yürüyüş-

ler ve gösteriler ve sayılabilecek diğer lokal tepkiler bu gerçeği 

değiştirmeye yetmemekte. Ezen ulus işçi ve devrimci hareketin-

den hiçbir destek almadan başarı ile süren Kürdistan Ulusal Kur-

tuluş hareketine ait asırlardır bastırılmış tüm özlemlerini, bağım-

sızlık kimliğini onurumuz olan onurunu tüm dünyaya haykırmak-

tadır Sömürgeci TC, tarihten biriktirerek getirdiği Osmanlı yön-

temleriyle en aşağılık baskı tezgâhları, kan ve terör Kürt halkı-

na reva görülmektedir. 

Gün geçmiyor ki Kürdistan da iyilik ve güzellik kana bulanma-

sın, masum ve haklı Kürt insanı öldürülüp, işkence, baskı ve zu-

lüm görmesin, Kürt Kürt'e kırdırılmasın. Kürt halkının üzerine sü-

rülen tanklar, panzerler ve sıkılan kurşunlar Türkiye işçi sınıfının 

yarattığı değerlerden, Türk insanının ödediği her kuruş vergiden 

karşılanmaktadır. Grevlere sürüklenen işçilere, memurlara veril-

meyen paralar sofralardaki son lokmamızdır. Sermaye çevrele-

rinin işçilerin hakkı olan paralarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öde-

nen milyonlarca desteğin, işçi sınıfının kendi çıkarları karşısında 

da bir anlamı olduğu unutulmamalıdır. 

Tüm bu gerçekler ezen ulus sosyalistleri ve Türkiye işçi sınıfı 

hareketinin kardeş Kürt halkı karşısında yerine getirilmesi gere-

ken görevlere karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Bu görevler tüm örgütsüzlüğe ve yetersizliğe rağmen yapılma-

sı gereken anlamlı destekler olacaktır; 

- Sorunu bu boyutları ile fabrikalardan işçi grevlerine, memur 

eylemliliklerine kadar anlatılması. 
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- TC devletine yönelik 'katliamları durdurun', 'haksız savaşa 

son' içerikli telgraf ve imza kampanyaları gibi pasif eylemlerden 

en geniş miting, yasadışı gösteri gibi militan eylemler gerçekleş-

tirmek. 

- Devrimci-demokrat yayın organlarının muhabirleri aracılığıyla 

Kürdistan'a yönelik 'gerçekleri öğrenme', 'haber alma özgürlüğü' 

seferberlikleri düzenlemek. 

- Gerçekleri çarpıtan iletişim araçlarına yönelik (TV, tekelci ba-

sın) protesto eylem ve gösterileri düzenlemek. 

- Türkiyeli devrimciler ve işçiler açısından sorunu uluslararası 

platformlara taşıyabilecek araçlar bulmak. 

- Devrimci sendikal örgütlenmeleri soruna karşı tavır almaya 

çağırmak. 

Tüm bunlar yetersiz kalabilmesine rağmen Kürt halkının haklı 

mücadelesi yanında yer almak açısından enternasyonalist daya-

nışmayı gerekli kılar. Bu görevlerin yerme getirilmesi önünde hiç-

bir kaygı bir olabilecek güçlerin ayrı durmasını haklı kılmaz. 

İstanbul Yerel Örgüt Konferansımızın İstanbul devrimci kamu-

oyuna çağrısıdır. 
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BİLDİRGELER  
 

1 NOLU BİLDİRGE: 

İstanbul Yerel Örgütü 2. Konferans Divan Başkanlığına,  

5.Örgüt Konferansı kararı doğrultusunda ulusal sorunla ilgili 

başlatılan tartışmanın bir parçası olarak toplanmış olan Konfe-

ransımız sosyalist demokrasi ve örgüt anlayışımızın ulaşmış ol-

duğu boyutun belirgin göstergelerinden biri olsa gerek. Kurtu-

luş'un dünden bugüne savuna geldiği görüşlerin ilk oluşunda ye-

rel örgütlere tanınmış olan özerkliğin somut ifadesi olan konfe-

rans, fikri zenginliğe ulaşabilmek için gerçekleştirilen demokratik 

platformlara bir yenisini eklemiştir. 

Oldukça sınırlı olanaklarla ve yoğun örgütsel iç tartışmaların 

yaşandığı koşullarda toplanmayı başaran konferansa başarılar. 

Tüm yoldaşlara selamlarımı iletirim. 

 

ULUSAL SORUNDA OYNANMADAN GELİNEN FİNAL  

C. Kamil  

Böyle komik bir başlıkla başlamak zorunluluk oldu. Dünyada 

ve Türkiye'de çok şeyin değişmesinin öncesinde ve ardından 

dünya, Türkiye politikaları ve sosyalizm üzerine çeşitli tartışmalar 

yaptık, görüşler geliştirdik. Bazılarımız bu tartışmaların seyircisi, 

bazıları da aktif unsuru oldular. Ama ulusal sorun üzerine yap-

mak istediğimiz tartışma kadar vahim olanı şimdiye kadar cere-

yan etmemişti. Belli amaçlar güderek yapmaya çalıştığımız bu 

tartışmada, aynı hiç bir maç yapmadan final oynamaya niyetle-

nen bir takımın durumunda bulunmaktayız. Tartışmanın canlı 

olabilmesi amacına rağmen yazılı basında on ay içerisinde tek 
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bir yazı dışında hiç bir görüşe rastlanmamış olması son derece 

dikkat çekici ve bir o kadar da politik bir hareket açısından vahim 

bir durumdur. 

Bunun anlamı nedir? İki şey olabilir. Birçok başka sorunda ol-

duğu gibi ulusal sorunda da kafa yormaya değer pek bir şey bu-

lunamamaktadır, yani görüşsüzlük hâkimdir; ya da o kadar baş-

ka önemli sorunlarımız vardır ki, ulusal sorun bunlar arasında yer 

alabilecek bir ehemmiyete sahip değildir. Bunlardan başkası 

olamaz, kimse kendisini bir takım gerekçeler üreterek rahatlat-

maya kalkışmasın, birçoklarımız tartışmaya izin verilmediğinden, 

tartışmaların engellendiğinden, antidemokratik', keyfi uygulamala-

rın ve hatta sosyal şovenizmin hâkimiyetinden şikâyet edip 

durdular. Ama sahici, güncel politikaya ilişkin bir soruna gelindi-

ğinde, bir tek fikir kırıntısına rastlanamadı. 

Ulusal sorun konusunda ortaya çıkan gelişmelerin, bizlerin fiili 

birtakım görevleri yerine getirmemize olanak vermeyecek kadar 

ileri boyutlara ulaştığı gerekçesiyle, pratik görevlerin yerine getiri-

lemediği öne sürülebilir. Ama ya düşünsel düzeyde ne oluyor? 

Yıllarca edebiyatımızın en önemli bölümlerinden birini oluşturmuş 

olan bir sorunda tek düşünce kırıntısına rastlamamak ne anlama 

geliyor? Bu sorun C. Kamil'in sorunu mu ki, onun yazdığı bir ya-

zıyla başlıyor ve bitiyor. Ya da bu arkadaş bu derece üstat mı ki, 

ortaya attığı bir kaç soru ve üstüne yazdığı bir yazı ile herkesi 

tatmin edecek düzeyde sorunu bitirebiliyor? 

Olmaz böyle şey.  

Bütün gelişmeler, C. Kamil'in ortaya attığı soruların ima ettikle-

rini ve bunlar içerisinde yanıt verdiği bir kısım noktaları doğrular 

biçimde de olsa, bu tartışmadan amaç, soruna güncellik kazan-

dırmak, onu enine boyuna yoğun bir tartışma konusu yapmak ve 

enternasyonalist görevlerimizi bugünün somut koşullarında sağ-
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lıklı bir biçimde tespit etmek idi. Bu amaçlardan hiç biri gerçek-

leşmemiştir. Suskunluk içerisinde sadece zaman geçirilmiş ve 

halta soruna karşı duyarlılık yitirilmiştir denilebilir. Bu koşullarda 

sorun üzerine alınacak olan kararların sağlıklı olacağından şüphe 

etmek için yeteri kadar neden mevcuttur. 

Kuşkusuz birçoğumuza, sorunun kazanmış olduğu boyutlar, 

verilecek yanıtların da bası! olduğunu, üzerine fazla tartışmaya 

yer bırakmadığını düşündürmektedir. Gerçekten yaşam bazen 

öyledir. Gelişmeler öyle gerçekleri ortaya koyarlar ki, yılların tar-

tışmaları birkaç cümle ile özetlenebilecek bir hale gelir. Ama bu-

nun da böyle olduğunun gösterilmiş olması gerekirdi. Bu konuda 

da sallarımızda herhangi bir girişime rastlanmamıştır Girişim ola-

rak adlandırılmayacak olan bazı sesler, ancak eski durumu oldu-

ğu gibi korumak isteyen statükocu arkadaşlarımızdan gelmiştir. 

Ki onlar da, bu konuda ne iddialı olmuşlar ne de savlarını yaymak 

için bir çaba göstermişlerdir. 

Şimdi ne yapmalı? Tartışmanın bize ilişkin özgün yanını oluş-

turan örgütlenme sorununda bir karar almak kuşkusuz zorunluluk 

halindedir. Ayrı örgütlenme görüşü, üzerinde fazla bir tartışma 

dillendirilemez bir konumda bulunmaktaydı. Tartışmak üzere or-

taya konulan sorulardan bazılarının açıkça ima ettiği ayrı örgüt-

lenme görüşü sınırlı bir itiraz dışında reaksiyon görmedi. Hatta 

isim değişikliği vb. somut adımların hemen atılması talep edildi. 

Arkasında büyük bir çoğunluk desteği olduğu izlenimi veren bir 

doğrultuda atılacak adımları geciktirmek, belli problemler var ol-

maya devam else de artık anlamsız olmaktadır. 

Ne var ki, ayrı örgütlenme doğrultusunda ortaya konulmuş 

olan görüşlerin, kimleri ne ölçüde sahiden birleştirdiği hiç bir şe-

kilde bilinmemektedir. Bu görüş, güncel enternasyonalist görevle-

ri doğru bir biçimde yerine getirmek isteyenden, sorundan kur-
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tulmak isteyene kadar geniş bir yelpazeyi temsil edebilir durum-

dadır. Aynı, birlikte örgütlenme görüşünün enternasyonalistlerle 

sosyal şovenleri birleştirmesi gibi. Bu açıdan yapılacak olan tar-

tışmalar sorunun inceliklerini, somut görevleri ortaya çıkarmaya 

hizmet ederken, alakasızlarla alakalıları da bir sıraya dizmeye 

yardımcı olacaktı. Şimdi böyle bir kargaşa içerisinde varılacak 

olan yargı yarın için belli problemleri de içerisinde taşıyacaktır. 

Alınacak olan tutumun bu açıdan yerine getirilmemiş olan görev-

lerin yerine getirilmesine olanak sağlayacak bir biçimde olması 

zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

12 Eylül politik anlamda ciddi bir muhalefet sessizliğinin ya-

şandığı dönem oldu. Sosyalist muhalefet bir yana burjuva muha-

lefetten önemli bir kesimi de susturuldu. Büyük fedakârlıklar kar-

şılığı cezaevlerinden ve onların ailelerinden yükselen seslerin dı-

şında ülkede ciddi bir muhalefet sesinin yükselebildiğine tanık 

olunmadı Ancak seksenli yılların ortaları, PKK’nın başlattığı bir 

mücadelenin süreklilik kazanmasıyla Türkiye politikasında 

önemli bir değişikliğe tanık oldu. Kürt realitesi, Türk politikalarını 

dilendirilen bir unsuru haline geldi. Henüz bu dönemde sistemler 

arası dengeler değişmemiş, bölgedeki bu günkü değişiklikler or-

taya çıkmamıştı. 

Dünyada sürmekte olan değişikliklerin üzerine gelen sosyalist 

sistemin çöküşü, politikaya bir on yıl öncesiyle mukayese edildi-

ğinde yepyeni boyutlar getirdi. Barışın, uluslararası işbirliğinin, in-

san haklarının egemen olduğu bir ilişkiler sisteminin kurulacağına 

ilişkin bir kısım sağ ve soldan gelen spekülasyonlar bir yana bı-

rakılacak olursa, değişikliğin temel eksenini emperyalistlerin 

hâkimiyetlerini bir kere daha garantiledikleri ve dünya politikası-

nın onlar arasındaki ilişkilere göre şekillenmeye başlaması oluş-

turmaktadır. Bu durumun karakteristik özelliği de barış yerine sa-
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vaş, uluslararası işbirliği yerine lalandan yapılacak payı arttıra-

bilmek için sürdürülen rekabet oldu. Sosyalizm mücadeleleri her 

yerde geri mevzilere sürüklenirken, ezilen ulusların kurtuluş mü-

cadeleleri de emperyalistler arası ilişkilerin elverdiği bir çerçeve 

içerisinde yerleştirilmeye başlandı. Doğu ve Güney Avrupa, Asya 

içerisine sürüklendiği uluslar mücadelesinde gün be gün daha 

fazla emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilere bağlı çö-

zümlere zorlanmaktadırlar. Ortadoğu da bunlar kadar emperya-

listler arası ilişkilerin nesnesi haline gelirken, TC ve Güney Kür-

distanlı Kürt önderliği kendisini bu duruma uydurma çabaları içe-

risine girmiştir Bu duruma direnmeye çalışan ve aynı zamanda 

Kürdistan politikasında etkin olabilecek durumda olan tek güç 

olarak PKK kalmıştır ve bu da TC ve diğer Kürt önderlikleri ara-

sındaki ilişkilerle köşeye sıkıştırılmaya, tecrit edilmeye çalışılmak-

ladır. TC artık Güney Kürdistanı hiçbir uluslararası kurala uymaya 

gerek görmeden askeri olarak ziyaret edebilmekledir. "Türk Yüz-

yılı"ndan bahsedenler, ne kadar yalanlasalar da ABD emperya-

lizminin icazeti altında bölge haritasını adım adım değiştirmenin 

hesaplarının peşine düşmüş durumdadırlar. G. Kürdistan'ı arada 

bir asker olarak ziyaret eden, Nahcivan Azerbaycan'a ulaşmak 

üzere köprübaşı kuran TC hükümetinin İran'la ilgili hesaplar geliş-

tirdiğinden de kuşku duymaya neden yoktur 

Böyle bir durum açıktır ki, bölge halklarının emperyalistlerin 

hesaplarından bağımsız adımlar alabilmek için şimdiye kadar 

olandan daha yakın bir dayanışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

durum enternasyonalist görevlerin düne göre daha ağırlıklı bir bi-

çimde öne geldiği gerekçesi ardında birlikte örgütlenme düşün-

cesini haklı çıkarmaz. Enternasyonalist dayanışmanın tek yolu 

birlikte örgütlenmek olsaydı bu doğru olurdu. Ancak mücadele 

koşullarının farklılığına bağlı olarak ayrı örgütlenmiş olanların 
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eşitliğe bağlı bir temelde enternasyonalist dayanışmayı gerçek-

leştirmemelerinin olanaklı olduğu herkes tarafından bilinmektedir.  

Bugün Kürdistan'ın diğer parçalarında çoktan, daha ziyade, 

milliyetçi temelde gerçekleşmiş olan ayrı örgütlenme realitesi, 

TC'de sürmekte olan mücadele biçimlerinden tamamen farklı bir 

zeminde ve esas talebini ulusal kurtuluş olarak belirlemiş bir bi-

çimde ama diğer parçalardakine göre Marksizm’den çok daha 

fazla etkilenmiş, kendisini Marksist olarak ilan eden bir partinin 

önderliğinde gerçekleşmiş durumdadır. Kısa vadede bu önderliği 

değiştirebilecek hiçbir alternatif güç söz konusu değildir. Alternatif 

daha ziyade sömürgeciler tarafından yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bu hareketin diğer parçalardaki gibi emperyalist/sömürgeci çö-

zümlere boyun eğmesinin önüne geçmek uluslararası desteğe, 

özel olarak da Türkiyeli devrimci hareketin desteğine bağlı du-

rumdadır. Türkiyeli devrimci hareketin vereceği destek içerdeki 

mücadeleye somut katkılarda bulunurken, özellikle uluslararası 

arenada kabullenilmesine de özel katkılarda bulunacaktır. 

Realite böyle göründüğünde, koşulların farklılığına bağlı ola-

rak, Kurtuluşun örgütlenme anlayışını bu duruma uydurması zo-

runluluk, daha önce savunmuş olduğu görüşlerin zorunluluğu ha-

line gelmektedir Aksi tutum görüş kargaşası içerisinde ne yapa-

cağını bilmez hale sürüklenmeye neden olur ve halihazırda ol-

maktadır.  

Elbette koşulların değişmiş olması, ayrı örgütlenmenin Kürdis-

tan Ulusal Kurtuluş mücadelesinin öncülüğünü yürütüyor olması 

sosyalizm ve işçi sınıfı öncülüğü konusundaki kaygıların büyü-

mesine neden olmaktadır. Ama bu kaygı bugün dünyanın hangi 

bölgesi için geçerli değildir ki? İşçi sınıfının bunca zayıf olduğu bir 

ülkede, sorunun ulusal olarak yaşandığı koşullarda elbette ko-

münistler, mücadelede işçi sınıfı öncülüğü için çaba harcarlar. 
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Ancak bu çabalar, sömürgeciliğe, emperyalizme, tutum alan her 

hareketi karşısına almayacak biçimler içerisinde olmak zorunda-

dır.  

Ayrıca, nesnel gelişmelerin dışında, komünistler kendi hatala-

rının sonucu olarak da mücadelenin gerilerinde kalmışlarsa, hiç-

bir şey olmamış gibi mücadelenin öncülüğünü sürdüren harekete 

akıl verme hakkını kendilerinin de görmemelidirler. Nesnellik, on-

ların öncülüğü kaybederek bir faturayı ödemelerini gerekli kılmak-

tadır. PKK'nın sekiz yıllık mücadelesiyle ulaştığı konuma kısa va-

dede ve devrimci bir çizgi üzerinde hiç kimse aşamaz. Kısa vade-

li tek alternatif, işbirlikçilerin TC'nin desteği ile gerçekleştireceği 

bir girişim olarak görünmektedir.  

Bugün için devrimci çizgi üzerinde olabilecek olan - şayet bir-

takım koşullar yerine getirilebilirse - PKK ile iyi ilişkiler içerisinde 

olabilecek olan komünist bir grubun/partinin mücadelenin gerek-

tirdiği yükümlülükler içerisinde eylem birliği içerisinde ilerlemesi 

olabilir. Halihazırda bu konuda PKK'dan daha ileri görünen bir gi-

rişim söz konusu değildir; tersine çok daha geri noktalardan al-

ternatif üretme çabaları vardır. Kurtuluşçu Kürt yoldaşlar, sağlıklı 

bir sosyalizm anlayışının Kürdistan’da boy vermesinde azım-

sanmayacak görevler yerine getirebilecek zihinsel silahlanmaya 

sahip durumdadırlar. Ancak var olandan daha ileri bir girişimin 

geliştirilebilmesi, bu konuda diğer çevrelerden de olumlu yanıtla-

rın alınmasıyla olanaklı olabilecektir. Böyle bir girişimin somutluk 

kazanma eşiğine geldiği zamana kadar bu yoldaşlar Kurtuluş 

çevresinde faaliyet sürdürmeye devam etmeli (Türkiye'de ya-

şamaya ve dolayısıyla mücadeleye devam edeceklerse bu ta-

mamen böyle olmalıdır) ve enternasyonalist bir anlayış içerisinde 

onu ileride oluşacak bir yapılanmada yer aldıklarında da yine 

kendi çevreleri olarak saymaya devam etmelidirler. 
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Birlikte örgütlenme görüşünün Kürdistan’ın bugünkü somut 

koşulları içerisinde geçersiz hale gelmiş olduğunun bir başka ka-

nıtını, bölgede silahlı mücadele sürdüren bir başka hareketin ba-

şarısızlıkları ortaya koymaktadır Zira Kürt halkı ulaşılan durumda 

her şeyiyle kendisine ait olanı aramaktadır. Bu elbette ulusal dar 

görüşlülüğün de zeminini oluşturur. Ama ulusal dar görüşlülüğe 

karşı çıkmanın bu koşullardaki yolu birlikte örgütlenmeyi önermek 

değil, halklar arası dayanışmanın gerektirdiği başka görevleri ye-

rine getirmektir. Ulus olarak varlığını kabul ettirme mücadelesi 

veren ve Türk halkından önemli sayılabilecek bir destek görme-

miş olan ezilen Kürt halkının böyle bir duygu içerisinde olmasında 

tuhaf bir yan yoktur. Sosyalist sistem içerisinde yetmiş yıl yaşa-

dıktan sonra bu duyguyu yeniden canlandıran halkların durumu-

na bakıldığında önemli bir tarihsel ders ortaya çıkmakladır. Za-

manın yaşanmamış olanı daha sonra acı bir hiçimde yaşanmak-

tadır. Bu dersi yaşayan sosyalistler, arlık ayrı olanların eşit koşul-

larda nasıl bir harmoni yaratmaları gerektiğini öğrenmek zorun-

dadırlar. 

 

2 N0LU BİLDİRGE:  

Can 

Konferansımızın tartışmakta olduğu Kürdistan'a ilişkin örgüt-

lenme gündemine ilişkin verilen önergelerden anlaşılmış olduğu 

gibi ayrı örgütlenme fikri kabul görmüştür.  

Ancak bu fikrin Ulusal Kurtuluş mücadelesinin gelmiş olduğu 

aşama itibariyle, gerekse de Ortadoğu’nun ve dünyanın günde-

mine girmiş bir sorun olarak önemi daha da artmıştır. 

Her parçadaki mücadele birbirini doğrudan etkileyebilecek ay-

nı zamanda olabileceğinden daha fazla olan Birleşik Kürdistan 
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imkânlarını artırmıştır. Emarelerinin daha şimdiden var olduğunu 

söylemek de yanlış olmayacaktır. 

Dolayısı ile bu verili durumu da dikkate alarak geçmişten farklı 

olarak daha eşit ilişkilerin ve bağımsız örgütsel süreçlerin ya-

şanmasıyla sağlıklı enternasyonalist ilişkiler kurulabilmesi müm-

kün olabilir. Bu aynı zamanda şimdiye kadar sağlanamamış gü-

ven ilişkisinin de garantisidir. Daha somut ifade etmek gerekirse 

bu fikir bağımsız örgütlenme fikridir. 

 

3 N0LU BİLDİRGE:  

Can - Akif Irmak - Servet – Memduh  

Bilineceği gibi burjuvaziye-kapitalizme karşı mücadelede de 

sosyalizm projesi bütünlüklü bir toplumsal tasarımını gerekli kılar. 

Ve bunun bütün donanımları daha şimdiden hayata geçirebilmek, 

burjuvaziye karşı ideolojik, politik, kültürel, sanatsal ve estetik 

mücadeleyi önüne görev olarak koymayan bir projenin geleceği 

kazanabilmesi mümkün olmayabilir, olsa bile yaşanılan bunca 

deneylerden dersler çıkarılmadığı sonucunu oluşturur. 

Şu da çok açık ki, örgütümüz sosyalizm anlayışına ilişkin 

yapmış olduğu belirlemeler, belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış 

olmasına rağmen yüzünü dönmemiş olduğu bir alan var ki kültü-

rel, sanatsal, estetik vb’dir. Dolayısıyla bu faaliyet olmaksızın 

ideolojik bir hegemonya kurulabilmesinin olanaklarını daha ileri 

noktalara sıçratabilmesini olanaklı kılmayacaktır. Yine burjuvazi-

nin toplum üzerindeki ideolojik, politik, kültürel, sanatsal, estetik 

vb. hegemonyasını da parçalayabilmek mümkün olmayacaktır. 

İstanbul 2. Yerel Konferansı aracılığı ile örgülümüzün bu 

önemli soruna duyarlı kılacağını umuduyla.  



                KONFERANS VE KONGRELER            631 

 

 

DİPNOTLAR  

                                                 

1 ”Proletaryanın Devrimci Partisi Üzerine Genel Bir Yaklaşım.” 

KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. Nisan 1977. Sayı 11. Sh: 29-

49.    

2  THKP-C hareketinden geriye kalan kadrolar 71'i birlikte değer-

lendirme / tartışma (sonrası bir kopuş belki yine yaşayabilirlerdi), 

bu arada her alanda birlikte hareket etme ve basit de olsa bir gö-

rev ayrımında anlaşmışlardı. Halkın Yolu'nu yaratan ayrışmayı 

saymazsak; sonradan Dev-Yol, Kurtuluş adlarıyla ortaya çıkanla-

rın kopuşu başlangıçta hiç bir ciddi temele dayanmadan "küfür" 

sonucu kişisel güvenin bitmesiyle belirip ve henüz üzerinde tartı-

şılmakta olan farklılıklarını geliştirerek, kendi teorik temellerini ya-

ratmıştı.  

3  Halkın Yolu ve Dev-Yol ayrılıklarıyla çeşitli şehirlerdeki ilişkiler; 

gençlik, işçi bağları tümüyle ayrılanlarda olduğu için sonradan 

Kurtuluş'un "doğal" önderlerinden olan yoldaşların (o zaman da 

perde arkasında durmayı pek seviyorlardı ve orada kalıverdiler!) 

hiç beklemedikleri anda her şey kayıverdi. Bu olay ve 80 sonrası 

GK ayrılığı zihinlerde derin izler bıraktı. "Bir kulağımızın arkası 

kaldı" psikozu ile yaşamak, "ipleri elimizden bırakmayalım"a var-

dı. 

4  X olarak adlandırılan şahıs Ali DEMİR’dir. Burada, bu konuya 

ilişkin bir bilginin aktarılmasında yarar var.  

Büyük Operasyon’da yakalananlardan biri olan Ali Demir yol-

daşımız, Cezaevinden tahliye olduktan sonra MK adına kendisiy-

le ilk konuşan o dönemde MK sekreteri olan Metin Ayçiçek idi. 

Haysam arkadaşla (Gözlüklü) birlikte Ali Demir’le yapılan görüş-

meyi Metin Ayçiçek MK’ya aktarmış ve düşüncelerini de ek olarak 

sunmuştu. Sonrasında yapılan ikinci bir görüşmede MK’nın Ali 

Demir yoldaşa ilişkin kararı üyelik haklarının yeniden iadesi yö-
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nünde idi. Ve bu kendisine iletildi. “Üyelik haklarının iadesi”, do-

ğal olarak üyelere ait bütün hakların kullanımını da içinde barındı-

ran bir karardır. Bu konuda “bir süre yönetici konumda olmasın” 

gibi bir açıklama ya da kararın varlığında o dönemde örgüt sekre-

teri olan İ.Metin Ayçiçek’in haberi olmadığı öğrenilmiştir.  

Kürdistan Örgütleme Komitesi (KÖK) bilgileri bu aşamada 

kendisine anlatıldı. “Bu yoldaşa kendisinin görev talep edip et-

mediği soruldu. Yoldaş görevi kabul ettikten sonra, Haysam yol-

daş “Aslında bunu üye olarak almamak, gerekirdi” cümlesini ifade 

etmeden, “mademki örgütümüz, arkadaşın üyeliğini yeniden aç-

mıştır, bu durumda, aramızda bu işi en iyi yapabilecek birikim bu 

arkadaşımızda olduğu için, onun sekreter olmasına itiraz etme-

yiz” içerikli açıklamasıyla A.Demir yoldaşı KÖK sekreteri olarak 

önerdiklerini iletti ve önerileri doğrultusunda adım atıldı. 

Ve hemen akabinde A.Demir yoldaşın örgütün bütünü tarafın-

dan da benimsenmesi, güven duyulması duyguları hızla gelişti. 

Çünkü örgüt saflarında “Yeni sosyalizm” adıyla geliştirilmeye ça-

lışılan ilkesiz bir liberalizm ile örgütte bir çok yoldaş tarafından ve 

her alanda “TKKKÖ değerlerini korumak” biçiminde ifade edilen 

devrimci değerlere bağlılığı öne çıkaran yoldaşlar arasında, özel-

likle İstanbul’da ciddi bir ayrılık çıktı. 

Hemen söylemek gerekir ki, büyük polis operasyonu sonrası, 

ülke içinde ya da dışında, dışarıya ulaşan ve esas olarak Ali De-

mir yoldaş üzerinde yoğunlaşan “polis karşısında tutumumuza 

ilişkin eleştirel içerikli haberler” (bir kısmı bel altı iddiaları da dahil 

edilerek) ona yönelik ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Ama sonradan 

görüldü ki, aslında bütün TKKKÖ üye ve sempatizanlarını demo-

ralize eden böylesi bir operasyonda ele geçen yoldaşlarımızın 

önemli bir kısmı da, Ali Demir yoldaş’tan çok da farklı konumda 

değildiler. Belli ki, böylesi bir ortamda bile, devrimci mücadeleyi 
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sürdürme zorunluluğunu devrimci sorumluluk olarak tanımlayan 

bazı yoldaşlar var ki “kötü” örnek karşısında, “daha az kötü” ör-

neğin görece “iyi” olduğu kanısını yaratmaktaydı.  

 

5  Söz konusu olumsuzluğu biraz geç de olsa fark eden A ili, 

1993 Haziran’ında bir tartışma platformu sunarak, meşru plat-

formlar aracılığıyla çözüm arayışını başlatmış, "eski tarzın"ın 

aşılmasına yönelik önemli bir adım atarak, sürecin hızlanmasına 

olanak sağlamıştır.  

6  Söylenenlere, bugün yapının dışına düşmüş ya da kendilerini 

sınırlamış bir bölüm yoldaş istihzayla bakabilir. Kendilerinin ne 

denli haklı çıktıklarını kanıtlamaya girişebilirler. Ama unutmamalı 

ki, birey olarak olumsuzları görmek ve tepki duyarak örgütlü ya-

şamın dışına çıkmak tarihsel sorumluluklardan kaçmaktır. Doğal 

ki, bu tespitler uzunca bir süredir dile getirilmektedir. Ancak tar-

tışmamıza istihzayla bakanlar sorunların kollektif olarak aşılması 

için soluklu bir çabayı göze alamadıklarını unutmamalıdırlar. Bu 

nedenle örgütlü bir çizgide direnç oluşturmama ve kollektif çö-

zümler aramada inatçı bir tutum gösterememiş olmanın sorumlu-

luğunu taşıdıklarını söylemek de bizim görevimiz olmaya devam 

edecektir.  

7  Burada verilen oranın böleni okunamadı. Biz daha önceki bilgi-

lere dayanarak bölenin 1 olabileceği yorumunu da yaparak 1/3 

olarak kaydettik. Buna rağmen bu not kesinlikle dikkate alınmalı-

dır.  


