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Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’n›n genel baﬂkan› araban›n üzerinde konuﬂma yaparken iﬂçiler, “Sendika uyuma
iﬂçine sahip ç›k!” diye slogan at›yorlard›.
Sendikan›n baﬂkan› konuﬂmas›nda bir
taraftan “Ankara’ya yürüyece¤iz, ‹zmir’de
miting yapaca¤›z, sonra da Ankara’da sesimizi duyaraca¤›z” derken, di¤er taraftan
“Emekli arkadaﬂlar›n›zla ilgili görüﬂmelere
devam ediyoruz” diyerek asl›nda özelleﬂtirmeye karﬂ› gerçek bir mücadele ile iﬂyerlerinin korunmas›n›n hedeflenmedi¤ini, iﬂyerlerinde emeklili¤i gelmiﬂ arkadaﬂlar›n emekli edilerek iﬂyerinden at›lacaklar›n›n haberini veriyordu.
‹ﬂçilerin buna karﬂ› pek sesi yükselmiyordu. Anlaﬂ›lan onlar da emekli olacaklar›n de¤il, emekli olamayacaklar›n iﬂyerlerini “korumaya” çal›ﬂ›yorlard›.
‹ﬂverenler, bu ba¤lamda devlet sendikac›larla birlikte, iﬂçileri bölerek parçalayarak varmak istedi¤i hedefe varmay› planl›yordu. Bu plana göre hem iﬂyeri özelinde
iﬂçileri bölerek, k›smen emeklileri önce
iﬂyerinden ay›rarak ortak mücadeleyi zay›flatarak, arkas›ndan iﬂyerinin bir bölümünü kapatarak ve daha da ilerisinde bir
iﬂ kolunu di¤er iﬂ kolundan soyutlarak bu
çal›ﬂmas›n› ‘baﬂar›’l› bir ﬂekilde götürmek
istemekte, bunun için çal›ﬂmaktad›rlar.
Bunun karﬂ›s›ndaki sendikalar›n beceriksiz yöneticileri, sendika a¤alar›, mümkün oldu¤u kadar iﬂçinin sesini, tepkisini
kendilerini bo¤amayacak düzeyde tutmak, bu sesi ve tepkiyi törpüleyerek hareket etmek; di¤er yandan da devletle anlaﬂarak durumu kazas›z belas›z sürdürmek
istemektedirler.
‹ﬂçiler siyasi bir örgütlenme etraf›nda

birleﬂemedikleri için bu oyunlara maruz
kalmaktad›rlar. Siyasi örgütlenme gerçek
bir komünist partinin önderli¤inde birleﬂmekle sa¤lan›r. ‹ﬂçiler art›k mücadelenin
salt sendikal örgütlenme ile baﬂar›lam›yaca¤›n› görmelidirler. ‹ﬂçiler kapitalist düzeni sosyalizm hedefi temelinde karﬂ›s›na
alarak, düzeninin yasall›¤›na bel ba¤lamayan bir gizli örgütlülükle çal›ﬂan ve iﬂyerinde iﬂletme hücreleri temelinde bir örgütlenmeyi perspektif olarak alan bir bolﬂevik yap› ile çal›ﬂma yapan bir örgütlenmeyi yaratmal›d›rlar.
Bunun ötesi k›smi baﬂar›lar da sa¤layan
ekonomizmdir ve nihai özgürlü¤ü sermayeye karﬂ› yaratamayacak olan mücadelelerdir. Ankara yürüyüﬂü de böyle bir yürüyüﬂtür… Biz yine de Tekel iﬂçisine baﬂar›lar diliyor; nihai baﬂar› için herkesi
bolﬂevizm temelinde örgütlenmeye ça¤›r›yoruz.
Bir okur, 10 Nisan 2003 
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gerçek durumlar›– y›llardan beri s›n›f›n öncüsü olarak s›n›fa önderlik ettiklerini yaz›p
dururlar ve de tart›ﬂmalarda iddia ederler...
Ama gerçekler meydandad›r ne yaz›k ki!
Biz bu duruma sevinmiyoruz, hay›r bu
durum bizi çok rahats›z ediyor ve diyoruz
ki, gerçekten s›n›f›n partisi olan güç mücadele içinde kendisini gösterecektir! Biz
önümüze koydu¤umuz görevin bilincinde
olarak uzun vadede proletaryay› kalelerinde
örgütleyece¤iz dedik ve bu hedefe do¤ru
ad›m ad›m ilerliyoruz.
S›n›f› iﬂyerlerinde bolﬂevik örgütlenme
tarz› ile örgütlemeden, onlar› partilerine
kazanmadan biz daha çok görece¤iz sermaye yanl›s› yasalar›n sermayenin parlamentosunda oylanarak geçece¤ini!
O zaman durumumuzu oldu¤u gibi ortaya koymal› ve mücadeleyi ona göre ﬂekillendirmeliyiz!
Bu gerici yasalar›n ç›kmas›n› engelleyecek tek güç iﬂçi s›n›f›d›r. ‹ﬂçi s›n›f› ise örgütsüzdür ve esas olarak gericili¤in ideolojik güdümü alt›ndad›r.
O zaman bu durumu lehimize de¤iﬂtirmek için örgütsüz bir alan b›rakmamak için
güçlerimizi birleﬂtirip harekete geçmenin
zaman›d›r. Canla baﬂla yürütülecek bir çal›ﬂma ile her iﬂyerini kalemiz haline getirerek, her iﬂ yerinde iﬂleyen bir grev ve mücadele komitesi örgütleyerek, o iﬂyerinde
gerçek s›n›f partisinin gizli iﬂyeri hücrelerini oluﬂturarak mücadele edece¤iz. Gelece¤imizi ellerimize alaca¤›z! Bir baﬂka yol
yoktur!
Haydi bolﬂevik temelde örgütlenmeye!
‹stanbul’dan
bir Bolﬂevik Devrim okuru,
11 Nisan 2003 
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Tekel iﬂçileri
Ankara
yolunda...

Unutmayaca¤›z! Affetmeyece¤iz!

kinci Dünya Savaﬂ›’n›n son günlerinde
‘1000 y›ll›k’ Nazi imparatorlu¤u bir
yandan do¤uda K›z›lordu ve ayaklanan
haklar›n, bir yandan da bat›da o dönem
kendi ç›karlar› gere¤i anti-Hitler koalisyonu içinde yer alan üçlü emperyalist
müttefik kuvvetlerin (‹ngiltere-FransaABD) darbeleri alt›nda çöküyordu. Nazilerden kurtar›lan her alanda toplama ve
yok etme kamplar›nda ölümü bekleyen
binlerce insan da özgürlü¤üne kavuﬂuyor,
kelimenin tam anlam›yla son anda ölümün elinden çekilip al›n›yordu.
Bu Nazi yok etme ve çal›ﬂma kamplar›ndan son anda kurtulan insanlar›n birbirlerine ve bütün düyaya verdikleri bir söz
vard›:
Unutmayaca¤›z – Affetmeyece¤iz!
Toplama ve yok etme kamp›ndan kurtulanlar gerçekten de unutmad›, affetmediler. Onlara karﬂ› iﬂlenen suçlar affedilecek, unutulacak suçlar de¤ildi. Emperyalistler ‹kinci Dünya Savaﬂ› ertesinde antiHitler koalisyonu bozulduktan hemen
sonra kendilerine kan ba¤› ile ba¤l› olan
Nazilerin “insanl›k suçlar›n›” unutturmak
ve affettirmek için her ﬂeyi yapt›lar, her
f›rsat› kulland›lar. Ve holokaustu do¤ru-

‹
Nisan günü ‹stanbul-Cevizli’de
kurulu bulunan Tekel iﬂyerindeki iﬂçiler Ankara’ya yürüyerek
özelleﬂtirmeyi engelleme amac›yla
harekete geçtiler. Tekel fabrikas›n›n
önünde toplam 350-400 iﬂçi vard›.
Daha az ama daha fazla de¤il.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› ortak mücadele temelinde hareket edilecekti…
Ama yine tekel iﬂçisi neredeyse kendi
baﬂ›na hareket noktas›ndayd›. Deri-‹ﬂ
Sendikas›ndan 20 kiﬂilik bir destek
grubu, Petrol-‹ﬂ Sendikas›ndan az say›da destek vard›. Bunun d›ﬂ›nda bir
çok sendika yöneticisi, uzman da bu
yürüyüﬂe destek amaçl› eyleme kat›lm›ﬂlard›; ama bu beklenenin çok gerisinde olan bir kat›l›md›.

9

dan yaﬂayan kuﬂaktan insanlar eksildikçe,
‹kinci Dünya Savaﬂ› tarihinin revizyondan
geçirilip yeniden yaz›lmas› iﬂi de ilerledi.
Öyle ki bugün art›k holokaustu yaln›zca
do¤rudan holokaustta yak›nlar›n› kaybedenler ve komünistler unutmuyor, unutturmuyor. Tabii bir de holokaustun da bir
sonucu olarak kurulan siyonist ‹srail var
onun an›s›n› canl› tutmaya çal›ﬂan. Fakat
kendisi emperyalist-sömürgeci, sald›rgan
bir siyasetin izleyicisi olan ve Filistin’de
Arap halka karﬂ› katliamc› faﬂist bir siyaset
izleyen siyonist ‹srail için holokaust esasta
kendi katliamlar›n›n üzerini örtmeye, onlar› hakl› göstermeye yarayan ahlaki bir
sopa iﬂlevini görüyor.
Bu yüzden verilen “Unutmayaca¤›z Affetmeyece¤iz!” sözünün bugünkü
gerçek savunucular› olarak geride bir avuç
komünistin ve holokaustta yak›nlar›n› yitiren insanlar›n kald›¤›n› tespit etmek yanl›ﬂ de¤il. Bu tabii ki kötü bir durum, çünkü bu gibi suçlar›n unutulmas›, halklar›n
ortak belle¤inden kaz›nmas›, sonuçta benzer –burada benzer laf›n› kullan›rken Nazilerin planl›, bilinçli ve endüstriyel bir biçimde bir ulusu bütünüyle yok etme siyasetininin sonucu olan holokaustun “te4 / 03 3
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kil”li¤ini relative etmek istemiyoruz, yaln›zca anti-Hitler koalisyonu üyelerinin
birlikte ‘insanl›¤a karﬂ› suç’ ilan etti¤i suçlar›n bugün de gündemde oldu¤u ba¤lam›nda benzer diyoruz– suçlar›n gündeme
gelmesinin ﬂartlar›n›n oluﬂmas›n› kolaylaﬂt›r›yor. Bunun için belli konularda iﬂçilerin emekçilerin unutmamas›-affetmemesi
çok önemli.

‹KT‹DAR DALAﬁINDA MASKELER…
unlar› neden mi anlat›yoruz?! Ülkemizdeki güncel siyasi geliﬂmeler bizi
bunlar› anlatmaya götürüyor.
AKP hükümeti iﬂ baﬂ›na geldi¤inden
beri Avrupa Birli¤i’nin (AB) talep etti¤i
“uyum yasalar›n›” ç›karmak için gerçekten de canla baﬂla çal›ﬂ›yor. Onlar burjuvazinin gelece¤ini AB üyeli¤inde gören
kesiminin de –ki bu kesim büyük burjuvazinin belirleyici kesimi– istekleri do¤rultusunda, “AB’ye uyum yasalar›” ad› alt›nda “paket “üzerine paket ç›kar›p duruyorlar. Haziran ay›nda yap›lan AB Atina
Zirvesi öncesi 6. paketi ba¤layarak Atina’ya öyle gittiler. (Her ne kadar bu paketin
en önemli konusu olan “Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesini kald›rmay› öngören de¤iﬂiklik ﬂimdilik Çankaya vetosuna tak›ld›ysa da, yasan›n aynen gönderilmesi koﬂullar›nda Sezer’in vetosu, egemen
devletin tarihe düﬂülmüﬂ bir itiraz notu
olarak kal›r.) Ard›ndan MGK’n›n yetkilerini k›s›tlayan ve en az›ndan ﬂekli bileﬂimde asker a¤›rl›¤›n› azaltan 7. paketi ba¤lama iﬂine giriﬂtiler.
Onlar yap›lanlar› sahtekârca “demokratikleﬂme” ad›mlar› olarak sunuyor. Bu

B
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ad›mlar›n önüne ç›kar›lan engelleri –ki bu
engeller egemen devlet iktidar› taraf›ndan
ç›kar›l›yor– demokatikleﬂmenin önüne ç›kar›lan engeller olarak gösteriyor. Görünürde öyle. Görünürde bir yanda AB yanl›lar› var. AKP de ﬂimdi en ateﬂli AB yanl›s› görülüyor. Bunlar AB’deki iyice gericileﬂmiﬂ burjuva demokrasisini, gerçek demokrasi olarak görüp gösteriyor ve bu demokrasi yönünde at›lan “uyum” ad›mlar›n› demokrasi mücadelesi olarak gösteriyor.
Bunun karﬂ›s›nda Türkiye’nin yerleﬂik
devlet iktidar› var. Bu Kemalist faﬂist iktidar›n merkezinde ordu var. Ve tabii di¤er
devlet bürokrasasisi var. Bunlar AB’yi,
AB’nin dayatt›¤› ﬂartlarda üyeli¤i –gerçekte olmayan– ba¤›ms›zl›¤›n kaybedilmesi,
‘emperyalizme ba¤›ml›’ hale gelinmesi
olarak gösteriyor, antiemperyalist ba¤›ms›zl›kç› pozlarda, “ulusal onur” savunur
pozlarda tav›r tak›n›yorlar. Ayr›ca AKP
nin de gerçekte AB’ci filan de¤il, ﬂeriat
yanl›s› oldu¤unu, demokrasiyi ﬂeriata giden yolda bir araç olarak gördü¤ünü, ancak bunu aç›kça söylemeyip müslümanl›kta mübah olan ‘takkiye’ (üzerini örtme,
maskeleme, gerçek amac›n› gizleme) yöntemini kulland›¤›n› söylüyor; kendilerinin
ﬂeriat tehlike ve tehdidine karﬂ› “demokratik laik bir hukuk devleti” olan “Atatürk
cumhuriyetini” koruduklar›n› söylüyorlar.
Ne birinciler gerçek demokrat; ne ikinciler gerçek ba¤›ms›zl›kç›!
Gerçekte olan bizzat baﬂkanlar› Recep
Tayyip Erdo¤an’›n dillendirdi¤i gibi “hükümet olan, fakat iktidar olamayan” AKP
hükümeti ile, gerçek iktidar sahipleri aras›ndaki iktidar dalaﬂ›d›r. Bunlar kendi aralar›ndaki bu iktidar dalaﬂ›nda halk›n des-

‹ﬂ Yasa Tasla¤›na karﬂ›
“mücadele” edildi!
7 Nisan günü ‹ﬂ Yasas›’n›n Meclis’te yeniden görüﬂülmeye baﬂlamas›yla D‹SK hem
Ankara’da ve hem de AKP’nin büyük ﬂehirlerdeki il binalar› ile baz› ilçe binalar›
önünde kitlesel protesto bas›n aç›klamalar›
planlam›ﬂt›.
Önemli bir emekçi nüfusun yaﬂad›¤› ‹stanbul’daki il binas› önünde neredeyse hemen hemen yaln›zca D‹SK’li iﬂçiler vard›.
Yaln›z bu varl›k koskocaman ‹stanbul’da
toplamda 300’e yak›n iﬂçi idi. Bunlar›n
hepsine iﬂçi dedik ama bir yanl›ﬂl›k oldu galiba!… Bunlar›n bir bölümü iﬂçilikten epeyidir kopmuﬂ bulunan ﬂube yöneticileri ve
iﬂyeri sendika temsilcilerinden oluﬂuyordu.
Bir bölümü de olaya destek sunan sermaye
karﬂ›t› insand›r.
Kat›l›m›n bu denli düﬂük olmas› sendikalar›n gerçek örgütlülü¤ünün bir yans›mas›d›r. Sendikalar bu durumda kurtulmak zorundad›rlar.
Ama bu durumdan ciddi bir ﬂekilde kurtulmak isteyen kim? Durumundan memnun olan bir sendikal bürokrasi
var…Memnun olmayanlar da var. Bunlar
esasta s›n›f bilinçli iﬂçilerdir.
Fakat bunlar da amatörlüklerinden bir
türlü kendilerini kurtarabilmiﬂ de¤illerdir.
Tart›ﬂmalara gelince mangalda kül b›rakmayan bu insanlar›n da günlük mücadele
biçimlerini de¤iﬂtirmedikleri sürece sendikal bürokrasinin sendikalardaki hakimiyetini k›ram›yacaklard›r ve böylece büyüme is-

tekleri de ﬂekilde kalacakt›r.
Eylemde kat›lanlar “‹ﬂveren yasas› de¤il,
iﬂ yasas› istiyoruz”, “Ekmek yoksa bar›ﬂ da
yok!”, “Sermaye imam› Tayyip, bu yapt›¤›n ay›p!” gibi bir dizi sloganlar att›lar.
8 Nisan günü ise Unkapan›’ndaki Bölge
Çal›ﬂma Müdürlü¤ü’nün önünde bir eylem
yap›ld›. Bu eylem de esas olarak ç›kar›lmak
istenen iﬂ yasas›na karﬂ› idi. Burada önce
Fatih Park›’ndan Unkapan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçildi; yaklaﬂ›k 250-300 iﬂçinin kat›ld›¤› bu eyleme ‹stanbul Sendikalar Birli¤i
(‹SB) ça¤r› yapm›ﬂt›. Sadece onlar de¤il,
D‹SK de bu eyleme ça¤r› yapt›.
‹SB daha önce ‹stanbul ﬁubeler Platformu’nun yapt›¤› gibi gücünü oldu¤undan
daha büyük göstermeye çal›ﬂt›. Ama gerçek
güç eylemde, eylem alan›nda belli olur. Bu
eylemde de gördü¤ümüz gibi kocaman bir
ad› olan ‹SB ancak 200-250 iﬂçiyi üretimden ya da hizmet alan›ndan kopar›p alacak
güce sahip! Ne yaz›k ki böyle. Gönül isterdi ki ‹SB binleri, yüzbinleri harekete geçirebilsin.
Ama niyetlerle istekler s›n›f mücadelesinde belirleyici olam›yor… Belirleyici olan,
gerçek iﬂçi s›n›f› partisinin iﬂyerlerinde, iﬂletmelerde ne kadar örgütlü oldu¤u ve dolay›s›yla bu örgütlülü¤ü ile çal›ﬂan iﬂçiyi ne kadar alanlara taﬂ›yabiliyor oldu¤udur.
Tüm tart›ﬂmalarda bilumum oportunist
ve revizyonist, –ki bunlar›n önemli bir bölümü kendilerine sosyalist deseler de öyledir
4 / 03 29
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hayali ﬂatolar›na m›?…(1)
Hay›r, yoldaﬂlar! Burjuvazinin pozisyonuna s›rt çevirmemeli, bilakis oraya sald›rmal›y›z! Pozisyonlar› burjuvaziye b›rakmamal›,
bilakis onlar› ad›m ad›m kurtarmal› ve burjuvaziyi oralardan d›ﬂar› atmal›y›z! Sadece
hayali ﬂato sakinleri bu basit gerçe¤i kavrayamaz!
E¤er talep etti¤imiz garantileri önceden
elde etmezsek, müzakereye gitmeyece¤iz,
—ama talep edilen garantileri al›rsak, bu garantilere dayanmak, müzakereyi dilencili¤in
bir silah›ndan mücadeleye devam etmenin
bir silah› yapmak için müzakereye gidece¤iz— t›pk›, baz› gerekli koﬂullar›n kabul
edilmesinden sonra fabrikay›, sanayi iﬂletmesini, petrol alan›n› kölelik arenas›ndan kurtuluﬂ arenas›na dönüﬂtürmek için iﬂe gitmeyi reddetmedi¤imiz gibi.
‹ﬂçilerce kazan›lan garantilerle müzakereyi
örgütlemek ve elli bin kiﬂilik iﬂçi kitlesini
temsilciler konseyi seçimine ve taleplerimizin haz›rlanmas›na ça¤›rmakla, Bakû’daki iﬂçi hareketini yeni, onlar için elveriﬂli bir
mücadele yoluna yöneltiyoruz: kendili¤inden (da¤›n›k) ve sadaka dilenen bir hareket
yoluna de¤il, örgütlü ve bilinçli hareket yoluna yöneltiyoruz.
Asl›nda garantili bir müzakereden bekledi¤imiz budur, ya garantili bir müzakere, ya da müzakere yok! dememizin nedeni budur.
Vars›n eski müzakereciler garantilere karﬂ› ajitasyon yaps›nlar, vars›n garantisiz müzakereyi övsünler, vars›n Zubatov batakl›¤›n›n
dibine gömülsünler —proletarya onlar› batakl›ktan ç›karacak ve onlara s›n›f mücadelesinin geniﬂ alan›na ad›m atmay› ö¤retecektir!
Vars›n Taﬂnak ve Sosyal-Devrimci baylar
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“ç›rp›ns›nlar”, vars›n iﬂçilerin örgütlü eylemlerini havadar yüksekliklerinden boykot
etsinler —s›n›f bilinçli proletarya onlar› günahkâr dünyam›za indirecek ve baﬂlar›n› garantili müzakere önünde e¤meye zorlayacakt›r!
Hedefimiz aç›kt›r: genel taleplerimize
ulaﬂmak ve yaﬂam›m›z› iyileﬂtirmek için proletaryay› Temsilciler Konseyi etraf›nda toplamak ve Temsilciler Konseyini sendikalar
etraf›nda birleﬂtirmek.
Yolumuz aç›kt›r: garantili bir müzakereden, petrol sanayii proletaryas›n›n canal›c›
önemdeki gereksinimlerinin tatmin edilmesine.
Uygun bir zamanda Temsilciler Konseyi’ni, batakl›ktaki müzakere taraftarlar›na oldu¤u kadar Sosyal-Devrimci / Taﬂnakç›
boykotçular›n masal fantezilerine karﬂ› da
mücadele etmeye ça¤›raca¤›z.
Ya belirli garantilerle bir müzakere,
ya da müzakereye ihtiyac›m›z yok!
“Gudok” (“Siren”) No. 17,
3 ﬁubat 1908.
‹mzas›z makale.
Rusça gazete metnine göre.

(1) Taﬂnakzakanl› ve Sosyal-Devrimci
baylar›n boykot görüﬂünün ne kadar tamamiyle gayri-ciddi ve gerçek d›ﬂ› oldu¤u, onlar›n
bizzat kendilerinin, bas›m iﬂçilerinin iﬂverenleriyle müzakeresine ve onlar aras›ndaki toplu
sözleﬂmeye hay›rhah bir tav›r tak›nmalar›yla
da tan›tlanabilir. Üstelik, bu partilerin tek tek
bireylerinin bu iﬂe kat›lmalar› da yasaklanm›ﬂ
de¤il.
(Stalin, Eserler, Cilt 2, sayfa 88-92,
‹nter Yay›nlar›) 

te¤ini yanlar›na alabilmek için maske takmaktad›rlar. AKP’nin takt›¤› maske demokrasi savunuculu¤u; yerleﬂik devlet iktidar› sahiplerinin maskesi “ba¤›ms›zl›k ve
ulusal onur savunuculu¤u”dur.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ…
imdi bu iktidar dalaﬂ› içinde yeni bir
unsur devreye girdi. Hükümet PKK
/ KADEK’in silahl› gücünün tümden
tasfiyesi için yeni bir piﬂmanl›k yasas› inisiyatifi geliﬂtirdi.
Bu ba¤lamda kuﬂkusuz uygun ülke içi ve
uluslararas› konjonktür bu insiyatifin geliﬂtirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu
konjonktürün önemli köﬂe taﬂlar› ﬂunlar:
— Kendini KADEK’e dönüﬂtüren ve
amac›n›n TC devletine karﬂ› savaﬂmak de¤il, “TC’nin devlet bütünlü¤ü içinde kimi ulusal haklar›n tan›nmas›” karﬂ›l›¤›nda
TC’nin bir gücü olmak oldu¤unu ilan
eden PKK, hâlâ büyük ço¤unlu¤u Güney
Kürdistan’da konuﬂlanm›ﬂ olan bir silahl›
güce sahiptir.
PKK-KADEK bu silahl› gücün de tasfiyesine haz›rd›r. Ancak ﬂartlar› vard›r. Bu
ﬂartlar› Abdullah Öcalan Avukatlar› ile
yapt›¤› görüﬂmede çizdi¤i “Çözüm ‹çin
Yol Haritas›”nda;
“Devlet da¤da silahl› adam b›rakmak istemiyorsa, daha önce belirttim cumhuriyetin temel niteliklerine kat›lmaya haz›r›z. Devlet de
cumhuriyetin temel nitelikerine kat›lmaya gelenlere yolu açmal›d›r. (...)
Cumhuriyetin temel niteliklerine kat›lmak
isteyenlere devlet yasal-politik yollar›n› açmak
zorundad›r. Pratikte hükümet bunun sorumlulu¤unu üstlenmelidir. Erdo¤an ç›k›p “KA-

ﬁ

DEK ad› alt›ndaki Kürt isyanc›lar cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya geliyorlar. Bu onurlu bir davran›ﬂt›r. Biz de bunun
yasal-politik yollar›n› haz›rl›yoruz” demelidir.
Geriye teknik düzenlemeler kal›r. (…)”
biçiminde koyuyor.
Kendi durumu için; “Benim ç›k›ﬂ›ma kamuoyu haz›r de¤il diyorlarsa, yurtd›ﬂ›na gönderilmem de bir yoldur. Nas›l Arafat için Tunus’a sürgüne gönderelim diyorlarsa bizim için
de böyle yap›labilir. Bu fedakârl›¤› yapabiliriz” diyor. Devamen; “Geriye silahl› güçlerin ad›m ad›m gelmesi kal›r. Cezaevindekiler
ç›kar›l›r. Bir ceazeaevlerinden 500 kiﬂi ç›kar›l›r, bir da¤dan 500 kiﬂi gelir. Böyle ad›m ad›m
geliﬂir.” diyor. (Bkz. Almanyada yay›nlanan
günlük Özgür Politika, 6 Temmuz 2003,
sayfa 3)
Yani KADEK’in silahlar› tümden b›rakmak için devletten bekledi¤i, “cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya
gelen” KADEK’lilere yasal-politik yollar›
açmas›d›r! Burada KADEK’in demokrasi
anlay›ﬂ›n›n, ‘demokratik nitelik’ anlay›ﬂ›n›n gericileﬂmiﬂ burjuva demokrasisi oldu¤u aç›kt›r. AB’nin çizdi¤i s›n›rlar içindeki demokrasidir bunlar›n pratikte savundu¤u. Onlar bu ‘nitelikte’ pay sahibi
olmak istemektedirler. Fakat politik-yasal
yollar kapal›d›r. KADEK devletin gözünde terörist-bölücü örgüttür. Onun yok
edilmesi devletin resmi siyasetidir. Devlet
bunu esasta ﬂiddetle ezerek yapmak istemektedir. Siyaseti budur. KADEK ise
prati¤in bunun mümkün olmad›¤›n› ispatlad›¤›n›, bu yüzden devletin bu siyaseti de¤iﬂtirmesi gerekti¤ini, KADEK’i devletin bir gücü haline getirmek için ‘bar›ﬂ’
elini uzatmas› gerekti¤ini söylemektedir.
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gündem

Devlet içinde de, hükümette de bu konuda biraz yumuﬂak davranmak gerekti¤ini
savunanlar vard›r. Fakat di¤er yandan KADEK’in iyice köﬂeye s›k›ﬂt›¤›, ﬂimdi son
ölümcül darabeyi vurmak için f›rsat oldu¤unu düﬂünüp, ortam› sertleﬂtirmek için
eylemler geliﬂtirenler de vard›r. Örne¤in
DEHAP’l›lara karﬂ› son dönemde artan
bask›lar –örne¤in ‹stanbul’da DEHAP yönetiminde yer alan Gülbahar Gündüz’ün
kaç›r›l›p tecavüze u¤ramas›, DEHAP bürolar›n›n bas›lmas›, DEHAP’›n izinli gösterilerine karﬂ› artan sald›r›lar vb.– bunun
iﬂaretidir. Resmi egemen siyaset hâlâ de¤iﬂmemiﬂtir.
KADEK “cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya gelmek” için, devletten ayr›ms›z bir siyasi genel af talep etmektedir. (Abdullah Öcalan buna “af de¤il bar›ﬂ konsensüsü” denmesini istiyor.
Kampanyan›n “af kampanyas›” olarak de¤il “Demokratik Çözüm Kampanyas›”
olarak yürütülmesini istiyor. (Bkz. Özgür
Politika 22 Haziran 2003, sayfa 3)
Fakat ad› ne olursa olsun, sonuçta istenen, silahlar›n b›rak›lmas› karﬂ›l›¤›nda
içerdeki KADEK’lilerin serbest b›rak›lmas›, ‘da¤dakilerin’ de topluma kazan›lmas›
için yasal düzenlemelerin yap›lmas›d›r.
—ﬁimdiGüneyKürdistan,Irak’›ngerikalan bölümleri gibi ABD-‹ngiliz iﬂgali alt›ndad›r. Bu iﬂgal bölgenin burjuva milliyetçi
Kürt örgütleri KYB-KDP taraf›ndan istenmiﬂ, sevinçle karﬂ›lanm›ﬂ, bu partilerin önderli¤indekisilahl›güçler,Irak’takiiktidarda
paysahibiolma,GüneyKürdistan’dadabölgesel özerkli¤in daha da geniﬂlemesi sözü
karﬂ›l›¤›nda ABD-‹ngiltere’nin Irak’taki faﬂist Saddam rejimini devirme ve Irak’› iﬂgal
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savaﬂ›nda onlar›n yan›nda yer alm›ﬂt›r.
Onlar bunun karﬂ›l›¤›nda TC’nin Güney Kürdistan’daki gücünün de de burdan
çekilmesini istemektedirler. Fakat bu ba¤lamda KADEK’in Güney Kürdistan’daki
varl›¤› TC’nin de bölgede güç bulundurmas›n›n gerekçesi yap›lmaktad›r.
Bu yüzden KDP ve KYB KADEK’in
Güney Kürdistan’da örgütsel ve silahl› yap›s›n› koruyarak kalmas›na karﬂ›d›rlar.
— ABD aç›s›ndan KADEK ‘terörist
örgüt’ listesi içinde bulunmaktad›r. Öyle
olmasa bile, ne ABD’li iﬂgalciler, ne de
bölgedeki iktidarlar›n› baﬂka güçlerle paylaﬂmaya niyetli olmayan KYB ve KDP
aç›s›ndan KADEK’in bölgedeki silahl› gücünü elinde tutmas› istenen ve gözyumulacak bir ﬂey de¤ildir.
KADEK’in bölgedeki varl›¤› ayn› zamanda TC’ye bölgede konuﬂlanma, bölge
iﬂlerine “kendi güvenli¤imi sa¤l›yorum,
terörist sald›r›lara karﬂ› önlem al›yorum”
gibi bilinen gerekçelerle burnunu sokma
f›rsat› verdi¤inden, ne ABD’nin ne de
KYB ve KDP’nin iﬂine gelmemektedir.
ABD, Irak’a karﬂ› sald›r›s›nda 1 Mart’taki Meclis karar›yla TC topraklar›n› do¤rudan sald›r› üssü yapmay› reddeden
TC’yi, Irak’ta elinden geldi¤ince devre
d›ﬂ› tutmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun en aç›k
örnekleri, bölgedeki ABD ordusunun,
bölgedeki TC özel tim elemanlar›na karﬂ›
giriﬂti¤i gözalt› operasyonlard›r. Bunlar
TC’ye verilen “sizi burda istemiyoruz”
mesajlar›d›r.
Fakat ABD ile TC aras›ndaki iliﬂkiler,
Kuzey Irak/Güney Kürdistan’da ç›karlar
nedeniyle karﬂ› karﬂ›ya gelinmiﬂ olsa bile,
hâlâ esasta önemlidir, sonuçta genelde ç›-

araya girdiler. Delegelerimiz ikinci müzakerede, iﬂsizlerin delegelerinin de [müzakereye
–ÇN] kat›lmas›n› talep ettiklerinde, petrol
sanayicileri bu defa da araya girerek, bu tür
talepleri karﬂ›lamaya yetkili olmad›klar›n›
söylediler. Böylece delegelerimiz kap› d›ﬂar›
edildi. Ve baz› yoldaﬂlar delegelerimizin genel bir mücadele yoluyla desteklenmesi sorununu ortaya att›klar›nda, böyle bir mücadelenin imkans›z oldu¤u ortaya ç›kt›, çünkü
her iki müzakere de kapitalistler taraf›ndan
iﬂlerin sönük oldu¤u, kendileri için elveriﬂli
bir zamanda yap›l›yordu –k›ﬂ›n, Volga’n›n
buz tuttu¤u, petrol ürünlerinin fiyat›n›n düﬂtü¤ü, yani iﬂçilerin zaferini salt düﬂünmenin
bile do¤rudan ak›ls›zl›k olaca¤› bir zamanda.
Önceki iki müzakere de¤erini böyle “kan›tlad›”.
Tek baﬂ›na müzakerenin, özgür bir
Temsilciler Konseyi’nin olmad›¤› bir müzakerenin, sendikalar›n kat›l›m› ve önderli¤inin olmad›¤› bir müzakerenin, üstelik de k›ﬂ›n ça¤r›lmas› —k›sacas› garantisiz bir
müzakerenin boﬂ bir seda oldu¤u aç›kt›r.
Böyle bir müzakere sadece birleﬂtirmemekle, sadece taleplerimizin elde edilmesini ilerletmemekle kalm›yor, bilakis, tam tersine,
hiçbir ﬂey vermeksizin iﬂçileri boﬂ vaatlerle
doldurdu¤u için, örgütsüzleﬂtirici bir rol oynuyor ve taleplerimizin karﬂ›lanmas› an›n› da
erteliyor.
Geçmiﬂ iki müzakereden ö¤rendiklerimiz
bunlard›r.
S›n›f bilinçli proletaryan›n Kas›m
1907’deki üçüncü müzakereyi boykot etmesinin nedeni budur.
Geçmiﬂ müzakerelerin tüm deneyimlerine
ra¤men, petrol proletaryas›n›n ço¤unlu¤unun iradesine ra¤men, nihayet sendikalar

aras›nda var›lan mutabakata ra¤men,
garantisiz bir müzakere için ajitasyon yapan Makine ‹ﬂçileri Sendikas›ndan baz› yoldaﬂlar bunu anlas›nlar.
Bunu anlas›nlar ve bu mutabakat› bozmas›nlar.
Ama bu, bizim tüm müzakerelerden
umutsuzca vazgeçmemiz gerekti¤i mi demektir?
Hay›r, bu demek de¤ildir!
Sosyal-Devrimci boykotçular›n itiraz›,
müzakereye gitmemeliyiz, çünkü bizi oraya
düﬂmanlar›m›z, burjuvalar davet ediyor —
bu itiraza sadece gülmekle yan›t verilebilir:
çünkü fabrikalara, sanayi iﬂletmelerine ve
petrol alanlar›na çal›ﬂmaya da bizi ayn› düﬂmanlar, burjuvalar davet ediyor. Bu yüzden
biz fabrikay›, sanayi iﬂletmesini ya da petrol
alan›n›, bizi oraya düﬂmanlar›m›z, burjuvalar
davet etti¤i gerekçesiyle, salt bu gerekçeyle
boykot mu etmeliyiz? Bu suretle açl›ktan
geberebilir insan! Ve bu, burjuvalar›n daveti üzerine iﬂe gitmeyi kabul ettiklerine göre,
tüm iﬂçilerin ak›llar›n› yitirdi¤i anlam›na gelir!
Taﬂnakzakanlar›n aç›klamas›na, bir burjuva kuruluﬂu oldu¤u için müzakereye gitmemeliyiz aç›klamas›na —böylesine gülünç bir
aç›klamaya asl›nda hiçbir dikkat göstermek
gerekmez: çünkü bugünkü toplumsal yaﬂam
da ayn› ﬂekilde bir burjuva “kuruluﬂ”dur,
fabrika, sanayi iﬂletmesi, petrol alanlar› —
tüm bunlar burjuvazinin “t›pk›resmine göre”, burjuvazinin yarar ve ç›karlar› için örgütlenmiﬂ burjuva “kuruluﬂlar”d›r— bütün
bunlar›, salt burjuva olduklar› için boykot
mu edece¤iz? Böyle bir durumda nereye yerleﬂece¤iz, Merih’e, Jüpiter’e veya belki de
Taﬂnakzakanlar›n ve Sosyal-Devrimcilerin
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stalin’den

Bir kez daha
garantili müzakere üzerine
üzakere dolay›s›yla yürütülen kampanya son h›zla sürüyor. Temsilciler
seçimi sonuna yaklaﬂ›yor. Yak›n gelecekte Temsilciler Konseyi toplanacak. Bir
müzakerenin yap›l›p yap›lmayaca¤›, hangi
garantiler (koﬂullar) alt›nda bir müzakerenin
arzu edilir oldu¤u, bu garantilerin nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i —Temsilciler Konseyi her
ﬂeyden önce bu sorunlarla u¤raﬂacakt›r.
Temsilciler Konseyi’ndeki tutumumuzda
hangi çizgiyi izlemeliyiz?
Petrol sanayicileriyle müzakerelerin bizim
için yeni bir ﬂey olmad›¤›n› tekrarlayal›m.
1905 y›l›nda böyle bir müzakere olmuﬂtu.
1906 y›l›nda ikinci bir müzakere oldu. Bu
müzakereler bize ne verdi, onlardan ne ö¤rendik, yararl›l›klar›n› kan›tlad›lar m›?
Gerek o s›ralar gerekse k›sa bir süre önce
bize, hiçbir koﬂul olmaks›z›n tek baﬂ›na
müzakerenin kitleleri birleﬂtirdi¤i söylendi.
Ancak olgular, önceki müzakerelerden hiçbirinin kitleleri birleﬂtirmedi¤ini ve birleﬂtiremeyecek oldu¤unu gösterdi: sadece seçimler yap›ld› ve tüm “birleﬂme” bununla
bitti.
Neden?
Çünkü önceki müzakerelerin örgütlenmesinde konuﬂma ve toplant› özgürlü¤ünün izi bile yoktu, çünkü kitleleri fabrikalarda, petrol alanlar›nda ve barakalarda
toplama, verili her sorunda seçmenlerin verdikleri görevleri haz›rlama ve genelde mü-

M
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zakerenin tüm iﬂlerine aktif müdahale etme
olana¤› yoktu. Yani o s›ralar kitle edilgen
olmaya zorland›, ve iﬂçi kitlelerinden uzakta, sadece delegeler etkindi. Fakat biz uzun
zamand›r biliyoruz ki, kitleler ancak bizzat
eylemler içinde örgütlenir…
Devamla, tüm müzakere dönemi boyunca özgürce etkinlikte bulunan, tüm firmalar›n ve semtlerin iﬂçilerini kendi etraf›nda
birleﬂtiren, bu iﬂçilerin taleplerini haz›rlayan
ve bu talepler temelinde iﬂçi delegeleri
kontrol eden sürekli bir organ olarak bir
Temsilciler Konseyi olmad›¤› için. Petrol
sanayicileri böyle bir Temsilciler Konseyi’nin oluﬂturulmas›na izin vermek istemiyorlard›, ve müzakereye önayak olanlar bunu âcizane kabul ettiler.
Temsilciler Konseyi’ni kendi etraf›nda
birleﬂtirip onu s›n›f mücadelesi yoluna yöneltebilecek hareketin merkezlerinin –sendikalar›n– o zaman olmad›¤›ndan söz bile
etmiyoruz.
Bir zamanlar bize, tek baﬂ›na müzakerenin, iﬂçilerin taleplerini bile karﬂ›layabilece¤i
söyleniyordu. Ama ilk iki müzakere deneyimi bu varsay›m› da çürüttü. Çünkü delegelerimiz ilk müzakerede iﬂçilerin taleplerinden sözetmeye baﬂlad›¤›nda, petrol sanayicileri “bunun müzakere gündemini ilgilendirmedi¤ini”, müzakerenin “sanayiye akaryak›t
sa¤lamak” için ça¤r›ld›¤›n›, birtak›m talepleri görüﬂmek için ça¤r›lmad›¤›n› söyleyerek

kar birli¤i sözkonusudur. Ve her iki yan
aç›s›ndan da aç›k has›ml›k istenen bir durum de¤ildir. Bu yüzden ABD, TC’ye
onu Güney Kürdistan’da istemedi¤i mesajlar›n› verirken, ayn› zamanda onun iﬂini de kendisi görece¤i sözlerini vermek
zorunda ve durumundad›r. KADEK’in silahs›zland›r›lmas› ba¤lam›nda bu ABD’nin
“KADEK’i silahs›zland›rma iﬂi benim
iﬂim” demesi anlam›na gelmektedir.
— KADEK’in silahs›zland›r›lmas› ve
KADEK güçlerinin en iyisi bölgeyi terkedip, Kuzey Kürdistan’a göçmesi, gerek
ABD, gerekse KDP ve KYB aç›s›ndan istenen ﬂeydir. (ABD aç›s›ndan tabii KADEK’in silahl› güçlerinin Kuzey Kürdistan yerine, Do¤u Kürdistan’a yönelip,
‹ran devlet güçleriyle çat›ﬂmas› da, ‹ran
rejimini zay›flatma aç›s›ndan düﬂünülebilir
bir opsiyondur. Ancak bu ABD’nin aç›kça kullanaca¤› bir opsiyon olarak düﬂünülmemelidir. ABD KADEK’i terörist örgütler listesine göstermelik olarak de¤il,
ciddi olarak alm›ﬂ görünmektedir.)
Bütür bunlar›n gösterdi¤i ﬂudur:
Uluslararas› konjonktür, ﬂimdi KADEK’in, TC do¤rudan kar›ﬂmadan, ABD
ve onun Kürt iﬂbirlikçileri taraf›ndan silahs›zland›r›lmas› için uygundur.
Fakat bunun için TC’nin KADEK’lilerin geri dönmesini mümkün k›lacak düzenlemeleri de yapmas› gereklidir.

K‹M K‹M‹ AFFEDECEK?
ﬂte yeni “Piﬂmanl›k Yasas›” bu uluslararas› geliﬂmeler ve ﬂartlar temelinde
gündeme gelmiﬂtir. Asl›nda inisiyatif
sonuçta ABD’nin iste¤ine bir cevapt›r, fa-

‹

kat ayn› zamanda Kuzey Kürdistan’da Abdullah Öcalan’›n ça¤r›s› üzerine PKK’nin
savaﬂ› durdurmas›yla ortaya ç›kan ortam›n
kal›c›laﬂt›r›lmas›n› isteyen Türk burjuvazisi ve devletinin de ç›karlar›na uygundur.
Bu yeni piﬂmanl›k yasas› haz›rl›klar› s›ras›nda yasa ilk gündeme getirildi¤inde, ad›
hiç utanmadan ve s›k›lmadan, aç›kça Piﬂmanl›k Yasas› olarak aç›kland›. Öngörülen, “terörist örgütlerin” (ço¤ul kullan›l›yordu, yasa tüm ‘terörist’ örgütleri kapsayacak gibi düzenlenmiﬂti, fakat kastedilenin öncelikle PKK oldu¤u herkesin bildi¤i bir ﬂeydi!) lider kadrosunda olmay›p,
herhangi bir suçtan dolay› hüküm giymemiﬂ tüm ‘sair üyeleri’ için, gelip teslim
olup, piﬂmanl›k belirtmeleri halinde hemen serbest b›rak›lmak; hüküm giymiﬂ
olanlar›n veya suçu sabit bulunanlar›n da
yine gelip teslim olmalar› halinde ve piﬂmanl›klar›n› aç›klamalar› halinde k›sa süre
içinde serbest kalmalar› idi.
Bu tam bir hem suçlu hem güçlü tavr›
idi. Devlet, “suçlar›”, faﬂist devletin ulusal zulmüne baﬂkald›rmak olanlara, “piﬂman oldu¤unuzu aç›klay›p gelin, sizi affedeyim” diyordu.
Kürt ulusunu cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana yok sayan, ona zulüm uygulayanlar, bu ulusun haklar› için mücadele
edenlere “piﬂmanl›k ifade edin, devletimizin ﬂefkatine s›¤›n›n” ça¤r›s› yap›yordu!!!
Gerçek suçlular, katiller, sald›rgarlar,
kendini savunma durumunda olanlara,
“büyüklük” gösterisinde bulunuyordu.
Ve bu tav›r bizzat yasan›n ad›nda da aç›kça ifade ediliyordu: “Piﬂmanl›k Yasas›”.
Baﬂta KADEK olmak üzere, toplumun
bir çok gücü bu rezilli¤e karﬂ› ç›kt›.
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KADEK bu yasayla bar›ﬂ›n sa¤lanamayaca¤›, piﬂmanl›k onursuzlu¤unun kabul
edilmeyece¤i gerekçeleriyle, Piﬂman De¤iliz Kampanyas› baﬂlatt›.
Bu kampanyada olumlu olarak getirilen
talep “ayr›ms›z genel af” talebi oldu. Yer
yer yukar›da ortaya koydu¤umuz gibi, af
kavram› yerine “bar›ﬂ”, “demokratik çözüm” kavramlar› da kullan›ld›. Fakat hangi
kavram kullan›l›rsa kullan›ls›n öz ayn› idi:
Gerçekte KADEK uluslararas› konjonktürün de zorlamas› ile, Güney Kürdistan’da silahl› güç bulundurman›n s›n›r›na gelmiﬂti. Çözümü silahlar› b›rakarak, Kuzey
Kürdistan’da TC’nin yurttaﬂlar› olarak bar›ﬂç› siyasi mücadeleye kat›lmakta görüyordu. Bunun için KADEK lilerin silah
b›rak›p eve dönüﬂünü sa¤layacak yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› istiyordu. Fakat
ataca¤› ad›m›n da “piﬂmanl›k” gibi rencide edici, aﬂa¤›lay›c› isimler alt›nda olmamas›n› istiyordu.
TC hükümeti ise –MGK’da da görüﬂerek… Yani devletin gerçek yöneticileri ile
hükümet siyasetini birleﬂtirerek!– KADEK’e, ﬂimdilik yöneticiler d›ﬂ›nda, “eve
dönüﬂün” yolunu açan bir tav›r tak›narak,
örgütte bir çözülmeyi öngören bir siyaset
belirledi. Piﬂmanl›k kavram›n›n yanratt›¤›
tepkileri de yasan›n ismini önce “Eve Dönüﬂ” sonra da “Topluma Kazand›rma”
ﬂeklinde de¤iﬂtirerek halletmeye çal›ﬂt›.
Piﬂmanl›k yasas›n›n özünde bir de¤iﬂiklik yok. ‹smi de¤iﬂti.
Faﬂist TC, baﬂkan›n› esir tuttu¤u son
Kürt isyan›n› bu yasayla ve ABD’nin deste¤iyle tümden bitirmeyi planl›yor. Bunun için öngörülen yasal düzenleme, yasan›n ad› ne olursa olsun s›n›rl› bir aft›r.
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Af, affedilecek bir kusurda bulunanlara,
bir suç iﬂlemiﬂ olanlara karﬂ›, suçun, kusurun
yöneldi¤i kiﬂinin, kurumun bir lütfudur.
TC’nin ﬂimdi güya bir büyüklük gösterisi içinde s›n›rl› af sundu¤u insanlar, ellerinden al›nm›ﬂ haklar›n› talep eden, bunun
için mücadele eden insanlard›r. Bunlar›n
hiç biri af edilecek bir suç iﬂlememiﬂtir.
Hakl› bir dava için mücadele etmiﬂlerdir.
Suçlu olan faﬂist TC’nin kendisidir!
O, ulusal sorunda, tarihte Ermeni ulusuna karﬂ› yüzy›l›n ilk toplu k›y›m›n› uygulayanlar›n mirasç›s› olan, bugün de hâlâ
jenosidi reddeden devlet olarak suçludur.
O, Kürt ulusunun ayr› devlet kurma
hakk›n› en baﬂ›ndan itibaren gasp eden;
Kürt ulusunun en basit ulusal haklar›n› bile vermemekte direnen; 27 Kürt isyan›n›
bast›rm›ﬂ olma ﬂerefsizli¤iyle övünen devlet olarak suçludur.
O, Türk olmayan tüm milliyetlere kölelik ve aﬂa¤›lanmaktan öte bir yaﬂam öngörmeyen devlet olarak suçludur.
O katliamc›, iﬂkenceci devlet olarak
suçludur.
Bu devlete karﬂ› isyan suç de¤il, hakt›r!
Ve bu devletin suçlar› için, iﬂçi s›n›f› ve
tüm milliyetlerden emekçiler, tüm ezilenler birbirine söz vermelidir:
Egemenlere hep birlikte ﬂu denmelidir:
Siz af vb. konusunda ne yapanrsan›z yap›n, biz sizin insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n›z› “Unut mayaca¤›z - Affetmeyece¤iz!”
Bütün milliyetlerden iﬂçilerin, köylülerin, emekçilerin demokratik devriminde
gerçek suçlular›n suçlar›n›n faturas› ç›kar›lacakt›r, hiç bir suç cezas›z kalmayacakt›r!
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ziplerin oluﬂmas› ve bölünmelerin bundan
kaynakland›¤›n›; iki çizgi mücadelesinin
maoist komünist partiler için evrensel bir
ilke oldu¤unu savundular.
Partilerinin içinde karﬂ›devrimci bir
hücrenin ç›kt›¤›, bu hücrenin ortadan kald›r›l›ﬂ›nda yap›lan iﬂkencenin do¤ru olmad›¤›, onun d›ﬂ›ndaki uygulamalar›n do¤ru
oldu¤u; karﬂ›devrimci de olsa tutukluya
iﬂkence yapman›n, hakaret etmenin do¤ru
olmad›¤›, yap›lan iﬂin partinin tarihine kara bir leke olarak geçece¤i anlat›ld›ktan
sonra enternasyonal proletaryadan, dünya
halklar›ndan özür(!) dilediler!!! Bu olaylar
ba¤lam›nda tak›nd›klar› tav›rda da ortaya
ç›kt›¤› gibi yaﬂanan olumsuzluklardan bir
tek do¤ru ders ç›karamam›ﬂlard›r. Bir baﬂka deyimle söylenirse, “Özrü kabahatinden büyük” oldu¤u gerçe¤ini bir türlü
göremiyorlar!
Ulusal sorunda da öyle… ‹brahim Kaypakkaya’dan sonra ulusal sorundaki çizgiyi yeterince maddi güce dönüﬂtüremediklerini; inceltilmiﬂ milliyetçili¤in fark›na
varamad›klar›n› vb. düﬂünceleri aç›klad›lar. Aç›k olan ﬂey, ‹brahim’den ö¤renemedikleriydi.
Kad›n-erkek çeliﬂkisinde çözüm gösterememiﬂ, ama inceltilmiﬂ egemen erkek
ﬂovenizmini görmüﬂ ve konunun önemine dikkat çekmiﬂ partileri! Ulusal soruna
Türkiye penceresinden bakanlar, kad›n
sorununa da erkek gözüyle bakmaktad›rlar… Her ikisinde de ortak yan ﬂoven tav›rd›r.
Devrimci durumun sürekli oldu¤unu
savunman›n yan›s›ra, ilk örgütsel yenilginin objektif ve subjektif koﬂullar haz›r de¤ilken sald›r› uyguland›¤›ndan dolay›;

ikinci örgütsel yenilginin de k›rsal alan
yerine ﬂehirlerde örgütlendi¤inden dolay›
al›nd›¤› anlat›l›rken, do¤ru bir ﬂey de söylediler: Halk savaﬂ›, halk ad›na savaﬂ
de¤ildir.
Anlat›mlar› bittikten sonra konuﬂmalar›
için söz hakk› “DEH”ten parti temsilcilerine verildi. ‹lk önce Afgan KP temsilcisi
konuﬂtu. ‹ngilizce yapt›¤› konuﬂmada esas
olarak MKP ile dayan›ﬂma içinde olduklar›n›, olacaklar›n› anlatt› ve iyi dileklerde
bulundu.
Frans›z KP’den bir temsilci uzun uzun
konuﬂtu. ‹çerik olarak komünizmin do¤uﬂundan bugüne kadar geçti¤i yol ve
günlük sorunlar üzerine durdu. Uzun konuﬂtu¤u ve çok eskilere, taa Komünist
Manifesto’ya kadar gerilere gidip anlatmas› milleti çok s›km›ﬂ olacak ki, hem çeviri
iﬂini yapanlar baﬂtan savma çeviri yapmaya
baﬂlad›lar, hem de dinleyicilerin ço¤u salon d›ﬂ›na ç›k›p sohbet etmeye baﬂlad›…
Biz de bu arada salondan ayr›ld›k.
Kongre belgelerine ilgi vard›.
Biz de elimizde varolan yay›nlar›m›zla
bir masa açt›k ve Bolﬂevik Partizan say›
85’den (1993) Mao Zedung Düﬂüncesi ile
ilgili görüﬂleri kopya ederek bildiri gibi
da¤›tt›k. Sözkonusu bildiride TKP/ML 3.
Konferans›’na eleﬂtirimizin reklam› da
vard›. “‹leri Ad›m Yok! Hep Geriye! Revizyonizme! TKP/ML 3. Konferans›n›n
Çizgisinin ve Kararlar›n›n Eleﬂtirisi” “Hâlâ yan›t bekliyor!”
MKP TKP/ML’nin 3. Konferans›’n›n
da daha gerisinde bir siyaset savunma
durumundad›r. Yani revizyonizme gittikçe daha çok batt›klar›n› belgeliyorlar!
Bir okur 
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TKP(ML) [MKP] Sempozyumu’ndan…

TKP(ML) sempozyumuna Almanya /
Hessen BP taraftarlar› olarak kat›ld›k.
Toplant›, baﬂlamas› gereken saatten çok
geç baﬂlad› ve toplant› salonunda yaklaﬂ›k
300 kiﬂi vard›.
Sayg› duruﬂundan sonra toplant›y› yönetenler, toplant› hakk›nda k›sa bilgi verdiler. Kat›l›mc›lar›n genellikle “DEH”ten
parti temsilcilerinin oldu¤u aç›kland›. Bizim görebildi¤imiz kadar›yla MLKP, Maoist Merkezciler, Partizan, Uzun Yürüyüﬂ
taraftar ve okurlar› da vard›.
Konuﬂmac›, önce sözlü bilgi vermek istedi, ard›ndan bundan vazgeçip 18 sayfal›k yaz›y› okudu. Özetle ﬂunlar anlat›ld›:
TKP(ML) ad›n› Maoist Komünist Partisi (MKP) olarak de¤iﬂtirdiklerini; ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak TKP(ML)’nin
devam› olduklar›n› ve onu yaratan Maoizmin Türkiye-Kuzey Kürdistan temsilcisi
‹brahim Kaypakkaya’n›n en kararl› savunucusu olduklar›n› söylediler. ‹brahim
yoldaﬂ› böylece bir kez daha Maoist ilan
ederek onun bilinçli olarak TKP’nin ad›n›n arkas›na marksist-leninist tan›m›n› koyarak kendini revizyonizmden, oportünizmden ay›rd›¤›n›, ama bununla Maoistli¤i, Maoizm’i savunmad›¤› gerçe¤ini bir
kez daha tersyüz ettiler… Mao Zedung
Düﬂüncesi’ni savunmakla, Maoizmi sa24
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vunman›n bir ve ayn› ﬂey olmad›¤›n›n üstünü de böylece örtmeye devam ettiklerini gösterdiler.
Yeni Demokratik Devrimi ve Büyük
Proleter Kültür Devrimi’nin savunucusu
olduklar›n›, ordular›n›n (!) ismini de Halk
Kurtuluﬂ Ordusu (HKO) olarak de¤iﬂtirdiklerini; bir de Maoist Gençler Birli¤i’ni
(MGB) oluﬂturduklar›n› anlatt›lar.
Dünyadaki son geliﬂmelerin devrimin
f›rt›na merkezlerini gösterdi¤ini, bu merkezlerin de Asya, Afrika ve Latin Amerika
oldu¤unu –temcit pilav›n›n ›s›t›l›p yeniden sunulmas› gibi– savundular. Zincirin
en zay›f halkas›n› bulmak için üç k›tay›
gezmemize de gerek yokmuﬂ…
‹brahim Kaypakkaya’n›n kaybedilmesiyle ortaya ç›kan boﬂlu¤un doldurulamad›¤›, tüm yaﬂanm›ﬂ krizlerin nedeninin de
Maoizm’in kavranmamas› oldu¤u; ‹brahim Kaypakkaya’n›n kendisinin her ne
kadar Mao Zedung Düﬂüncesi’ni savunsa
da, asl›nda onun esas kavray›ﬂ›n›n, dünya
görüﬂünün Maoizm oldu¤u, bunun beﬂ
temel belgede görülebilece¤i anlat›ld›.
‹brahim yoldaﬂ›n devrimin genel sorunlar› ve isteklerine iliﬂkin tezler ortaya koydu¤unu, yaln›z bu tezlerin bir programa
dönüﬂtürülemedi¤ini; parti içi iki çizgi
mücadelesinin do¤ru kavranmad›¤›n›, hi-

TC’nin Kürt, Kürdistan
düﬂmanl›¤› sürüyor!
eçen say›m›zda “TC’nin MusulKerkük hesaplar›…” baﬂl›kl› yaz›m›zda, ABD’nin Irak-Güney Kürdistan’a yönelik savaﬂ haz›rl›klar›n› yürüttü¤ü dönemde Türk hakim s›n›flar›n›n ve
emireri medyan›n tavr›na k›saca de¤inmiﬂtik. Bu arada ﬂunu da tespit etmiﬂtik:
“Kendi deyimleriyle Kürt devletinin kurulmas› ve Musul-Kerkük’ün Kürtlerin kontrolünde olmas› Türk hakim s›n›flar› için ‘k›rm›z› çizgi’lerdir, savaﬂ gerekçeleridir.” (sayfa 21)
Sözkonusu “k›rm›z› çizgiler” savaﬂ öncesi dönemde oldu¤u gibi, savaﬂ sürecinde
de Türk hakim s›n›flar›yla a¤ababalar›
ABD emperyalizmi aras›ndaki pazarl›klarda önemli rol oynad›. TC, Güney Kürdistan’a –orada bulunan andaki askeri gücü
d›ﬂ›nda–, Musul ve Kerkük’ün Kürtlerin
kontrolüne geçmesini ve olas› ba¤›ms›z
Kürt devletinin ilan›n› engellemek; buna
ek olarak PKK/KADEK’in silahl› güçlerini mümkün oldu¤unca ortadan kald›rmak
için resmen ve anlaﬂmal› girmek istiyordu.
Ama bu istek ABD taraf›ndan kabul görmedi. Bunun arkas›nda yatan hesaplar de¤iﬂik tabii ki, ama TC’nin ordusunun Güney Kürdistan’a girmesinin “Irak muhalefeti”ni rahats›z edece¤i, bir Türk-Kürt çat›ﬂmas›n›n yaﬂanabilece¤ini ve bunun

G

ABD için sorunu daha da karmaﬂ›k hale
getirece¤i vb. düﬂünceler ABD’nin tavr›n›
belirleyen baz› düﬂüncelerdi.
ABD emperyalizmi TC’yi “teskin etmek” için “TC’nin istemedi¤i yöndeki
geliﬂmelere izin vermeyece¤iz” yönlü garanti verdiler ve Türk ordusunun “Irak’a
girmesine gerek yok” tavr›n› tak›nd›lar.
ABD’nin istedi¤i askerini Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da konuﬂland›rmas› yönündeki tezkere TBMM’de ç›kmay›nca,
TC’ye karﬂ› “Kuzey Irak’a girersen bizimle çat›ﬂabilirsin, kötü olur” vb. yönlü sert
ç›k›ﬂlar da yaﬂand›.
Tezkerenin ç›kmamas›n›n nedeni hakk›nda TC Baﬂbakan Yard›mc›s› ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül, yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar›
söyledi:
“…Biz s›n›r›n Irak taraf›nda 20-30 km.
derinlikte güvenlik kuﬂa¤› oluﬂturmay› istiyorduk. Amerikal›lar, Türk askerinin Kerkük ve
Musul’a kendileriyle tam bir iﬂbirli¤i içinde giriﬂini bile istemediler. (…) Musul ve Kerkük’e
Amerikal›larla birlikte giriﬂimiz kabul edilmiﬂ
olsayd› tezkere geçerdi.” (Radikal, 15 Nisan
2003)
Savaﬂtan k›sa süre önce Ankara’da ABD
Baﬂkan› Bush’un Irak dan›ﬂman› Halilzad’›n Türkiye’yi Irak muhalefeti ile,
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özellikle de Kürt gruplar›yla buluﬂturup
gerçekleﬂtirilen anlaﬂmaya ra¤men Kürt
düﬂmanl›¤› yap›ld›, yap›l›yor. Sözkonusu
üzerinde anlaﬂ›lan noktalar, bas›na yans›d›¤› biçimiyle ﬂunlard›r:
“– Irak’ta Irak halk›n› tam temsil eden bir
yönetim sa¤lanacak. – Irak’›n ba¤›ms›zl›¤›,
özgürlü¤ü, toprak bütünlü¤ü ve ulusal birli¤i
korunacak. – Irak’›n gelecekteki yap›s›, Irak
halk›n›n bütününün hür iradesi ve tam kat›l›m›yla belirlenecek. – Irak’›n do¤al kaynaklar›,
ulusal yararlar ve Irak halk›n›n tümü için ulusal ekonomiyi güçlendirmek amac›yla kullan›lacak. – Irak’›n tüm bölümleriyle ﬂehirleri bir
bütün olarak millete aittir. – Ülke içinde kontrolsüz nüfus hareketleri engellenecek. – Irak
rejimi taraf›ndan el konulan evlerle ilgili iddialar, kurulacak komisyon taraf›ndan de¤erlendirilecek. – Irak’›n anayasal halklar› olan
Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, Keldaniler ve di¤erlerinin haklar› ve özgürlükleri
korunacak.” (Milliyet, 20 Mart 2003)
Bu noktalardaki anlaﬂma KDP ve YNK
taraf›ndan da onaylanm›ﬂt›r. Bu haberi veren 20 Mart tarihli Milliyet gazetesinin
manﬂeti de “Kürtlerden söz” idi. Yani
Güney kürdistanl› Kürtler de –somutta
KDP ve YNK– ba¤›ms›z bir devlet ilan
etmeyecekleri ve Musul ile Kerkük’ü ele
geçirmeye çal›ﬂmayacaklar› konusunda tav›r belirlemiﬂlerdi. Sadece anlaﬂmay›
onaylamak de¤il, “koalisyon güçleri” çerçevesinde hareket etmenin d›ﬂ›na ç›kmayacaklar› yönünde de garanti veriyorlard›
ve gerçekten de savaﬂ sürecinde iﬂgalci
emperyalist güçlerin yönetiminde, onlar›n
istedi¤i temelde hareket ettiler.
ABD ile –KDP ve YNK’nin de kabul
etti¤i “ba¤›ms›z devlet ilan edilmeyecek,
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Musul ve Kerkük’ü ele geçirme yönünde
ad›mlar at›lmayaca¤›” görüﬂü temelinde–
kendi “k›rm›z› çizgileri” üzerine teminat
alan Türk devleti, tüm bunlara ra¤men savaﬂ döneminde medyas› üzerinde Kürt
düﬂmanl›¤›n› körükledi durdu…
Hele bir de “koalisyon güçleri” çerçevesinde Kürt askeri güçleri (peﬂmergelerin) Kerkük ve Musul’a girince Türk hakim s›n›flar›n›n “k›rm›z› çizgileri” aﬂ›ld›…
ve ya anlaﬂmalara, teminatlara ra¤men tersi durum olursa ne olur? diye Türk hakim
s›n›flar›n›n kuyru¤u tutuﬂtu…
Kürt, Kürdistan düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesi öyle bir hal ald› ki, baz› burjuva
gazeteciler bile “s›n›r›n” aﬂ›ld›¤›n› yazma
durumunda kald›lar. Bu Kürt düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesine Türkmen-Kürt düﬂmanl›¤› ile Arap-Kürt düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesi de eklendi.
Özellikle TC ile iﬂbirli¤i yapan Türkmenleri –Türkmen Cephesi– k›ﬂk›rtarak
bir Türkmen-Kürt çat›ﬂmas› yarat›p müdahale etme ortam› yaratmak için de çaba
gösterildi.

GÜNEY KÜRD‹STAN’DA OLANLAR NED‹R?
Her ﬂeyden önce bilince ç›kar›lmas› gereken ﬂey, Güney Kürdistan’›n Kuzey
Kürdistan gibi ilhak, iﬂgal edildi¤i, bir iç
sömürge oldu¤u; Kürt ulusunun ve bu
co¤rafyada yaﬂayan ulusal az›nl›klar›n faﬂist
Saddam rejiminin bask›s›na maruz kald›¤›
gerçe¤idir. Ulusal sorun ülkenin temel sorunlar›ndan biridir.
Sömürgeci faﬂist bir rejime karﬂ› ulusal
haklar›n› elde etmek için mücadele, ezilen ulus ve milli az›nl›klar›n en do¤al de-

ve bunlar›n iliﬂkilerini do¤ru bir biçimde ortaya
koymuﬂ ve s›n›f mücadelesinin özgürce geliﬂmesi
için ulusal bask›n›n ortadan kald›r›lmas›n›n oynayaca¤› rolü do¤ru olarak belirlemiﬂtir.
3. Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n, Marksizm-Leninizm’de yaln›zca ayr›lma hakk› olarak yorumlan›p, savunuldu¤unu
do¤ru olarak ortaya koymuﬂtur.
4. Ulusal sorunun çözümünü Proleter Devrime ba¤l› ele alarak, temel ilkeyi do¤ru olarak savunmuﬂtur.
5. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, milliyetçili¤e
karﬂ› mücadele konusunda, ezen ulus ﬂovenizmi
ile ezilen ulus milliyetçili¤i aras›nda yap›lmas›
gereken ayr›m› do¤ru olarak yapm›ﬂt›r.
O, milliyetçili¤e karﬂ› mücadelede, esas darbeyi do¤ru olarak Türkiye’de ezen ulus ﬂovenizmi
olan Türk ﬂovenizmine yöneltmiﬂtir. O, ezilen
ulus milliyetçili¤ine karﬂ› da mücadele etmiﬂtir.
6. Ulusal sorunun Demokratik Halk Devleti’nde çözümü konusunda berrak Marksist-Leninist bir program savunmuﬂtur.
7. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, ezen ulus
komünistleri ile ezilen ulus komünistlerinin ulusal soruna yaklaﬂ›mda ikili –ayr›– görevleri konusunda Marksist-Leninist ilkeyi ç›k›ﬂ noktas›
alm›ﬂ ve savunmuﬂtur.
8. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, bütün milliyetlerden iﬂçilerin Komünist Partisi’nde ve bütün s›n›f örgütlerinde ortak örgütlenmesini savunmuﬂtur.
9. Genel programatik aç›dan, net MarksistLeninist bir pozisyonda durarak, bu konuda
Bolﬂevik program›n temel taleplerini savunmuﬂtur.
Bütün bunlar, ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n
ulusal sorunda aç›kça Marksist-Leninist pozisyonda oldu¤unu göstermektedir…
10. ‹brahim Kaypakkaya, milli sorunda Lenin ve Stalin’e dayanm›ﬂ, onlar›n teorisini ç›k›ﬂ

noktas› alm›ﬂ ve bu teoriyi Türkiye-Kuzey
Kürdistan prati¤i ile baﬂar›l› bir biçimde kaynaﬂt›rm›ﬂt›r.
11. ‹brahim Kaypakkaya, Marksizm-Leninizm’in ilkelerinden yola ç›karak Türkiye-Kuzey Kürdistan’da, Cumhuriyet döneminde Kürt
isyanlar› konusunda do¤ru tav›r tak›nm›ﬂ,
TKP’nin –ayn› zamanda Komintern’in de tavr›
olan– tavr›n› do¤ru bir temelde eleﬂtirmiﬂtir.
12. ‹brahim Kaypakkaya, Kürtlerin parçalanm›ﬂ bir ulus oldu¤u ve bu “tarihi haks›zl›k”›n ortadan kald›r›lmas›na ancak Kürt ulusunun kendisinin karar verebilece¤i do¤ru tezlerini
savunmuﬂtur.
13. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n hatalar›
ikincildir.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “…milli bask›lar›n esas hedefi ezilen, ba¤›ml› ve uyruk milletin burjuvazisidir”, “Milli hareketler özünde her
zaman burjuvazinin damgas›n› taﬂ›maktad›r”
ﬂeklinde tespitler yapmaktad›r. Bu tespitler, emperyalizm ça¤› için yanl›ﬂ tespitlerdir.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “Milli bask›n›n amac› nedir?” baﬂl›¤› alt›nda yürüttü¤ü tart›ﬂmada, “meselenin özünün pazara kimin hakim olaca¤›” sorunu oldu¤unu söylemektedir.
Bu tez de emperyalizm ça¤› aç›s›ndan yanl›ﬂt›r.
Ancak ‹brahim Kaypakkaya’n›n çizgisinde bu
tespit, teorik bir yanl›ﬂ olarak durmaktad›r.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “Do¤u Anadolu Bölge Komitesi” ba¤lam›nda, ﬁafak revizyonizmi ile hesaplaﬂmam›ﬂt›r. Ulusal özellikleri
dikkate alan, özel bir örgütlenmenin gereklili¤ini savunmam›ﬂt›r.
– ‹brahim Kaypakkaya’n›n “Kürt ulusal hareketinin … çözüme ba¤lanmam›ﬂ tek ulusal
hareket” oldu¤u tespiti, 1972 için yap›lan somut bir tespit olarak al›nsa da özellikle de Ermeni ulusal hareketi ba¤lam›nda eksiktir.
(Bolﬂevik Partizan say› 62, sayfa 14-15) 
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ibo’dan ö¤renmek

‹bo’dan ö¤renmek…
eçen say›m›zda “‹bo’dan ö¤renemeyenler…” baﬂl›¤›yla yazd›¤›m›z
yaz›da TKP/ML’nin 7. Konferans›’nda ulusal sorunda tak›nd›¤› tav›ra de¤inmiﬂtik. ‹bo’dan ö¤renemeyen sadece
TKP/ML de¤il. ﬁimdi 1. Kongresi’ni yaparak TKP(ML) ad›n› MKP olarak de¤iﬂtirenler de ‹bo’dan ö¤renemeyenlerdir.
‹bo’nun yanl›ﬂ›n› aﬂma yerine sistemli hale getirerek savunma noktas›na kadar götürme noktas›nda da birleﬂmektedirler.
Örne¤in ‹bo, Mao Zedung Düﬂüncesi’nden etkilenmiﬂ ama hiçbir zaman
“Maoizm”i savunmam›ﬂt›r. ‹bo’nun savunucular›
oldu¤u
iddias›nda
olan
TKP(ML), ‹bo’yu Maoist ilan ediyor ama
bununla kalm›yor, ad›n› da Maoist Komünist Partisi olarak de¤iﬂtirip ‹bo’nun
savunucusu kesiliyor. TKP/ML ise ad›n›
sürdürüyor ama özde farkl› bir ﬂey savunmuyor.
Ulusal sorunda da ‹bo’dan ö¤renemediklerini, ‹bo’nun do¤rular›n› savunmad›klar›n›, yanl›ﬂlar›n› sistemli hale getirerek uç noktas›na götürdüklerini tak›nd›klar› tav›rlarla ortaya koymaktad›rlar. Bu
baglamda MKP, ulusal sorunda da
TKP/ML’nin gerisinde kalm›yor…
Biz bu say›m›zda ‹bo’nun ulusal sorundaki tavr›n› nas›l de¤erlendirdi¤imizi –önceden okuyanlara yeniden hat›rlatmak,
bilmeyenlere de ö¤renmeleri için– olum-

G
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lu olarak ortaya koymak istiyoruz. 4.
Kongre’mizde ortaya koydu¤umuz de¤erlendirme tezler halinde ﬂöyledir:

TEZLER HAL‹NDE
‹BRAH‹M KAYPAKKAYA’NIN
“TÜRK‹YE’DE ULUSAL SORUN”U
1. ‹brahim KAYPAKKAYA yoldaﬂ, Marksizm-Leninizm’in ulus tan›m›n›, bu tan›m›n s›n›fsal içeri¤ini do¤ru olarak kavram›ﬂ ve revizyonist çarp›tmalara karﬂ› savunmuﬂtur. ‹brahim
Kaypakkaya Marksizm-Leninizm’in bilimsel
ulus tan›m›na dayanarak, Türkiye’de Kürtlerin
bir ulus oluﬂturdu¤unu kan›tlam›ﬂ, ikna edici bir
biçimde ortaya koymuﬂtur. Kürtlerin varl›¤›n›n
bile –hem de solculuk ad›na da!– tart›ﬂ›ld›¤› bir
ortamda, Türkiye’de Kürtlerin bir ulus oldu¤unun yüksek sesle ilan›, ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n önemli bir katk›s›d›r.
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, yaln›zca Kürt
ulusal sorununda de¤il, Türkiye’de yaﬂayan di¤er ezilen milliyetler sorununda da “ezilen milliyetlere tam hak eﬂitli¤i” ilkesini savunarak,
Marksist-Leninist bir konumda durmuﬂtur.
2. Ulusal bask›n›n yaln›zca emekçi y›¤›nlara
de¤il, ayn› zamanda ezilen ulusun burjuva ve
toprak a¤as› s›n›flar›na da uyguland›¤› konusunda do¤ru pozisyonu savunmuﬂtur.
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, ulusal mücadele ile s›n›fsal mücadele aras›ndaki ilkesel ayr›l›¤›

mokratik hakk›d›r. Nas›l bir mücadele
vereceklerine, hangi amaç için çal›ﬂacaklar›na karar vermek de sadece ve sadece
onlar›n hakk›d›r.
Nas›l ki, Türk hakim s›n›flar› ABD veya baﬂka emperyalistlerle iﬂbirli¤i yapma
hakk›n› kendinde görüyorsa, Kürtler ad›na hareket eden Barzani ve Talabani gibilerinin ve onlar›n örgütlerinin de mücadele ya da iﬂbirli¤i yapma hakk› vard›r. Ve
ezen bir ulusun iktidar›, partileri ya da
temsilcilerinin ezilen ulus ve milliyetlerden insanlara, örgütlere “sizin ezen ulusun
ulusal bask›s›na karﬂ› mücadele, ya da bu
mücadelede baﬂka bir güçle iﬂbirli¤i yapma hakk›n›z yoktur” deme hakk›na sahip
de¤ildir.
Barzani ve Talabani gibi liderlerin, onlar›n örgütlerinin siyasetiyle Güney Kürdistan’da Kürt ulusunun gerçek kurtuluﬂunun mümkün olmad›¤›n›, olamayaca¤›n› söylemek, onlar› eleﬂtirmek ve Güney
Kürdistanl› iﬂçi ve emekçilere do¤ru yolu
göstermek uluslararas› komünist hareketin, komünistlerin ve en baﬂta da Kürdistanl› komünistlerin hakk› ve görevidir.
Bu görev temelinde soruna yaklaﬂ›ld›¤›nda, ezen uluslardan komünistlerin öncelikle “kendi” devletlerine, onun ulusal
bask› siyasetine, baﬂka ulus ve milliyetlere
karﬂ› düﬂmanl›¤›n körüklenmesine karﬂ›
mücadele etme görev ve yükümlülükleri
vard›r.
Savaﬂa haz›rl›k ve savaﬂ sürecinde KDP
ve YNK ABD ile iﬂbirli¤i içinde, ABD
emperyalistlerinin gözüyle “güvenilir” olan müttefikler olarak art› puan toplad›lar.
Bunlar›n siyaseti, küçük hayduta karﬂ›
kendilerine ç›karlar› gere¤i destek veren

büyük haydutlara dayanma, kurtuluﬂu onlardan bekleme siyasetidir. Bu siyaset kuﬂkusuz ezilen ulusun –Kürt ulusunun–
kurtuluﬂu sorunu sözkonusu oldu¤unda
yanl›ﬂ ve gerçek çözümü getiremeyecek,
düzeniçi, burjuva bir siyasettir. Ezilen ulus
ve halklar›n kurtuluﬂu için mücadele
edenlerin bu siyasete karﬂ› da mücadele
etmesi gerekiyor. Fakat bu mücadele,
KDP ve YNK’nin nas›l olur da böyle
davranaca¤› eleﬂtirisi ve yaklaﬂ›m› temelinde olmaz.
Çünkü Barzani (KDP) ve Talabani’den
(YNK) baﬂka türlü davran›lmas› zaten
beklenemez. Soruna burjuva siyaset aç›s›nda yaklaﬂ›ld›¤›nda KDP ve YNK kendi
karakterleri gere¤i yapmalar› gerekeni yap›yorlar. Burjuva diplomatik iliﬂkilerde,
emperyalistler nezdinde kendileri için belki de son on y›llar›n en güçlü pozisyonunu elde ettiler.
Bu pozisyonun savaﬂ sonras›na yans›mas›n›n tam olarak nas›l bir hal alaca¤› henüz
ortaya ç›km›ﬂ de¤il. Ama gidiﬂat›n merkezi bir Irak hükümetinde etnik ve dini
gruplar›n temsil edildi¤i ve kendi bölgelerinde de bir tür “bölgesel özerklik”in yaﬂanaca¤› bir yap›lanmaya do¤ru oldu¤u
söylenebilir. Bunun tam olarak nas›l gerçekleﬂece¤ini zaman gösterecektir.
Bu geliﬂmelerin Kürt ulusuna ve milli
az›nl›klara burjuva demokrasisi çerçevesinde baz› haklar› beraberinde getirece¤i
ve sadece bu ba¤lamda faﬂist Saddam rejimi dönemine göre –kötünün iyisi olan bir
durum– daha iyi oldu¤u tespit edilebilir.
Ama Irak ve Güney Kürdistanl› iﬂçi ve
emekçilere taﬂ›nmas› gereken temel düﬂünce, emperyalist iﬂgalcilerin iﬂçi ve
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kürdistan

emekçilerin sorunlar›na çözüm getiremeyece¤i, tersine tüm bu sorunlar›n –ulusal
bask›, s›n›fsal, sosyal sorunlar›n tümünün–
yarat›c›s›n›n kapitalist-emperyalist sistem
oldu¤u; çözümün de bu sömürü sistemine karﬂ› mücadele ve sistemin y›k›lmas›yla, iﬂçi-köylü devrimci demokratik iktidar›n›n kurulmas› ve sosyalizme giden yolun
aç›lmas›yla, sosyalizmin kurulmas›yla gerçek anlamda sa¤lanabilece¤i düﬂüncesidir.
K›sacas› tüm ulus ve milliyetlerden iﬂçi ve
emekçilerin demokratik haklar› için verecekleri mücadeleyi sosyalizm için mücadeleye ba¤l› ve sosyalizme varma hedefiyle yürütmeleri için çal›ﬂ›lmas› görevi, her
zamankinden fazla kendisini dayatm›ﬂt›r.
Güney Kürdistan ve Irak’ta geliﬂmeler
nas›l geliﬂirse geliﬂsin sömürgeci faﬂist
Türk devletinin Güney Kürdistan ve
Irak’a müdahale hakk› yoktur.

TC VE MEDYASININ BAZI TAVIRLARI…
TC’nin devlet olarak siyasetinin ne oldu¤u yukar›da aktard›¤›m›z tav›rlarda ortaya ç›kmaktad›r. Güney Kürdistan’da bir
Kürt devletinin ilan› savaﬂ gerekçesiydi,
gerekçesidir. Musul ve Kerkük’ün Kürtlerin denetimine geçmesini de bu çerçevede ele alan ve mutlaka engellemek istedi¤i bir olgudur.
Bir baﬂka olgu ise, say›s›n›n ne kadar oldu¤undan ba¤›ms›z olarak, Türk askeri
güçlerinin Güney Kürdistan’da oldu¤udur. Türk askeri güçlerinin “Kuzey
Irak”ta oldu¤u gerçe¤i ABD emperyalizminin temsilcileri taraf›ndan da bilinmekte ve kabul görmektedir.
Fakat sömürgeci faﬂist Türk devleti da12 4 / 03

ha fazlas›n› istemektedir… ABD’nin KDP
ve YNK somutunda Kürtleri “müttefik
güçler” içine almas›n› içine sindiremiyor.
Sindirim sistemi bozuk olan sadece dönem dönem baﬂbakan olan Ecevit gibileri
de¤ildir. Bu faﬂist devletin özellikle ulusal
sorunda, somutta da “misak-› milli” s›n›rlar›n›n içinde gördü¤ü ve hâlâ hayaliyle
yaﬂad›¤› Musul ve Kerkük’ün TC’nin s›n›rlar›n›n d›ﬂ›nda olmas› sorununda sindirim sistemi –devletin kendisi ve düzeni
gibi– bozuktur!
Türk hakim s›n›flar› üç-dört haftal›k savaﬂ sürecinde birçok kez ABD emperyalizminin temsilcileriyle görüﬂmede bulunup resmen “nota”lar verdi. “Koalisyon
güçleri” çerçevesinde Kerkük’e giren
Kürt silahl› güçleri karﬂ›s›nda, emireri
medyada kelimenin gerçek anlam›nda bir
karﬂ› kampanya sürdürüldü.
Devlet temsilcileri ve yetkilileri ABD
emperyalizminin temsilcileriyle telefon
görüﬂmelerinde, “siz yapam›yorsan›z biz
geliriz” vb. “uyar›lar›n›” yap›p, “Bundan
sonra verilebilecek tek emir, art›k ‘Yürüyün’ olabilir. Her konuda haz›r›z.” diyerek Güney Kürdistan s›n›r›nda orduyu
“haz›rol!”a seferber ederken; medyada
Kürtlerin Türkmenleri kurﬂuna dizdi¤i,
her yan›, her ﬂeyi ya¤malad›¤›; Türkmen
kay›tlar›n›, nüfus ve tapu müdürlü¤ünü
talan etti¤i; Araplar› evinden bark›ndan
sürdü¤ü; hattâ, Kürtlerin Türkmen mezarlar›n› tahrip ederek mezarlar›n üzerindeki Türk isimlerini Kürtçe isimlerle de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤›n›, sahte isimlerle içi
boﬂ mezarlar yapt›rarak geçmiﬂte bölgede
Kürt nüfusunun Türkmenlerden fazla oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂt›¤› vb. vb. konu-

da okuyucu k›saca olanlar› hat›rlamal›.
Çünkü bu Kuzey Kürdistan-Türkiye
devrimci hareketi tarihinde bir ilk!
Ne anlamda bir ilk?
Devrimci bir örgüt, kongre niteli¤inde
bir koferans topluyor. Bu konferansta
konferans›n neredeyse bir yar›s›, konferans›n neredeyse di¤er yar›s›n› silahl› olarak teslim al›yor. ‹ﬂkenceli sorgulardan geçirdikten sonra, sorgulananlar›n bir bölümünün polis oldu¤una karar verip, imha
ediyor!
Bunun Marksizm-Leninizm ad›na savunulacak hiç bir yan›n›n olmad›¤›, bunun
ad›n›n Marksizm-Leninizm de¤il, burjuva
komploculu¤u oldu¤u aç›kt›r!
ﬁimdi Maoistler bu konuda, yaln›zca
bir noktada “özeleﬂtiri” yap›yorlar: Soruﬂturma ve sorgulama yöntemi, yani iﬂkence konusundad›r yapt›klar› özeleﬂtiri!
Sorgulamada iﬂkenceyi “burjuvaziden
ödünç al›nm›ﬂ karﬂ›devrimci yöntem” (agk.,
sayfa 469) olarak adland›r›yorlar. “Kongremiz… bu hata ve suçtan dolay› TürkiyeKuzey Kürdistan porletaryas› ve ezilen
halklar› baﬂta olmak üzere enternasyonal
proletarya ve dünya halklar›ndan özür diler”
(agk., sayfa 469) diyorlar.
Fakat ayn› kongre “Kardelen Harekât›”nda bu burjuva yöntemlerle, “suç”la
var›lan sonuçlar› onaylamakta da hiç bir
sak›nca görmüyor. ﬁöyle diyorlar:
“Kongremiz gerek Kardelen Harekat›nda
gerekse KHK sonras› örgüt içinde ve örgüt d›ﬂ›nda aç›¤a ç›kar›l›p (Nas›l? Hangi yöntemle? ‹ﬂkenceli sorguyla, “suçla” “burjuvazinin yöntemiyle!” / BN) ölümle cezaland›r›lan ajan ve iﬂbirlikçelere karﬂ› izlenen siyaseti
detayl› bir ﬂekilde ele alm›ﬂ ve de¤erlendirmiﬂ-

tir. Bu de¤erlendirmeler sonucunda Karﬂ›-Devrimci Hücre elemanlar›n›n ölümle cezaland›r›lmas› genel olarak do¤ru bulunurken, ancak kimi ajan ve iﬂbirlikçilerin ölümle cezaland›r›lmas› konusunda aﬂ›r›ya kaç›ld›¤› sonucuna var›ld›.” (agk., sayfa 469)
K›saca: Maoistler burjuva yöntemleriyle, kendi deyimleriyle “suç” iﬂleyerek vard›klar› ‘ajan-iﬂbirlikçi’ sonuçlar› konusunda en ufak bir kuﬂkuya bile sahip de¤ildir.
Bu ba¤lamda yap›lan “özeleﬂtiri”nin de
beﬂ para de¤eri yoktur.
• • •
aoist Parti’nin kongre belgelerinin
elimize geçen “Parti Tarihi”, parti
tarihinin menﬂevikçe yaz›m›n›n
nas›l oldu¤unun güzel bir örne¤idir.
Biz geçmiﬂte, bu ak›m›n belgeleriyle
uzun uzad›yla u¤raﬂ›yorduk. Çünkü hâlâ
bu ak›mdan arkadaﬂlara yanl›ﬂlar›n› göstererek, onlar› do¤ru yönde etkilemek konusunda umudumuz, beklentimiz vard›.
Süreç içinde menﬂeviklerin ‘ileri ad›m’
olarak tan›tt›klar› her ad›m, hep geriye,
revizyonizme bir ad›m olarak belgelendi.
Bizim için uzun süreden beri bu ak›mla
özel olarak u¤raﬂmak diye bir görev kalmad›. At›lan yeni ad›m da bunu bir kere
daha gösteriyor.
Maoizm, Marksizm-Leninizmin de¤il,
Marksizm-Leninizmden uzaklaﬂman›n,
Mao Zedung Düﬂüncesi’nin kimi yanl›ﬂlar›n›n sistemleﬂtirilmesinin ad›d›r.
Maoist Parti tan›m›, menﬂevik kanatlar›n tümü için uygundur. Bizce hepsinin
bu ad alt›nda birleﬂmesi, saflar›n daha da
belirginleﬂmesi aç›s›ndan kötü olmaz.
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vurduklar› Ali Taﬂyapan’›n an›lar›n› do¤ru
okusalar, bilmedikleri konularda gevezelik
edecek yerde sussalar, okuduklar›n› ‘tahminleri’ ile tamamlamaya kalkmasalar, bu
duruma düﬂmezlerdi. Fakat burada ne de
olsa parti tarihini do¤ru yazma iddias› var.
“Biz bu konuda bilmiyoruz” demek olmaz! Maoistlerin tavr› bu. Kuru s›k› atmak! Bunun Marksizm-Leninizm ile ilgisi olmad›¤› aç›k.
— Do¤ru, diyalektik materyalist
de¤erlendirme yerine, ‘nal›nc› keseri’
yöntemi!
Maoistlerin parti tarihi konusunda yazd›klar›, yaln›zca olgular› çarp›tma konusunda de¤il, ondan daha çok de¤erlendirmelerde, Marksizm-Leninizmden ne ölçüde uzaklaﬂl›d›¤›n›n örnekleri ile dolu.
De¤erlendirmelerde parti tarihine sahip
ç›kma ad›na Maoistler bir dizi noktada ne
dediklerini bilmez duruma giriyor, bir kaç
sat›r veya sayfa önce söylediklerinin tam
tersini, bir kaç sat›r ya da sayfa sonras›nda
söyleyebiliyorlar.
Örne¤in Birinci Konferans›n (1978) de¤erlendirilmesinde Maoistler önce;
“1. Konferans›n yönelimi ve niteli¤i
MLM’dir.” (marksist-leninist-maoisttir /
BN) (agk., sayfa 54) (abç) tespitini yap›yorlar.
Bu tespitin maoist olmakla ilgili kesimi
tam bir hikâyedir. Birinci Konferans, b›rakal›m maoist olmay›, Mao Zedung Düﬂüncesi kavram›n›n kullan›lmas›n› bilimsel
olarak gerekçelendirerek reddetmiﬂtir. Fakat bizim burda esas üzerinde durmak istedi¤imiz bu de¤il… Birinci Konferans›n
yönelimi ve niteli¤ini marksist-leninist-maoist olarak tespit eden Maoistler
devam›nda konferans›n hatalar› konusun20 4 / 03

da bir dizi tespit yap›yorlar.
Bunlar içinde ﬂunlar da var:
“Konferans›m›z bilimimizin Maoizmle yakalad›¤› üçüncü nitel aﬂamay› görmedi¤i gibi,
Mao Zedung düﬂüncesi kavram›na karﬂ› ç›kma
ad› alt›nda Maoizm noktas›nda önemli bir k›r›lmaya önayak oldu.” (agk., sayfa 54)
“1. Konferans›m›z ideolojik alanda Mao
Zedung Düﬂüncesini savunmayarak…”
(agk., sayfa 55)
“Konferans… (dünya çap›nda / BN) baﬂ
çeliﬂki ve baﬂ düﬂman tespiti yap›lamaz deyip
mevcut dünya gerçekli¤ine gözlerini kapayarak
sol-Troçkist bir tespit yapm›ﬂt›r.”(agk., sayfa
56)
Yani bir yandan yönelimi ve niteli¤i
marksist-leninist-maoist ama di¤er yandan
Mao Zedung Düﬂüncesini savunmayan
bir Birinci Konferans. Bunun ikisinin bir
arada olmayaca¤› aç›k. Ama Maoistlerimiz
çok “diyalektik” olduklar›ndan maoist olmayan, bunu reddeden konferansa Maoizmi mal etmekte bir sak›nca görmüyorlar. Ne de olsa parti tarihi onlar›n tarihi!
Tarihin böyle yaz›m› burjuvazinin yöntemiyle tarih yaz›m›d›r.
Maoistlerin zorlu¤u ﬂu: Onlar bir yandan geçmiﬂe yönelik olarak inkârc› görünmeme, di¤er yandan ama asl›nda gerçek
do¤runun kendileri ile baﬂlad›¤›n› gösterme zorlu¤u içindeler. Bu onlar› bir dizi
cambazl›¤a itiyor. Fakat siyaset arenas› sirk
maneji de¤il ki!
• • •
e dedi¤ini bilmemeye bir baﬂka örnekle kapatal›m:
Maoistlerin tarihlerinde “özeleﬂtiri”
yapt›klar› bir konu var: “Kardelen Harekât›”! Bu “Kardelen Harekât›” konusun-

N

lar iﬂlendi. Kerkük’te petrol üretiminin
düﬂmesi bile, Kürtlerin “talanc›l›¤›na”
ba¤land›…
Barzani ve Talabani’nin aç›klamalar›nda
Kürtlerden, Kürdistan’dan bahsetmelerine, veya Musul ve Kerkük’ün Kürt kentleri oldu¤unu söylemelerine; Türk ordusunun Güney Kürdistan’a girmesinden yana olmad›klar› vb. yönlü aç›klamalar›na
karﬂ› ise medyada sürekli bir k›ﬂk›rtma siyaseti yürütüldü. Televizyon programlar›n›n baz›lar›nda da yap›lan tan›mlama,
–aﬂa¤›lamak için tabii ki– “peﬂmerge Barzani”, “peﬂmerge Talabani” ve benzeriydi.
Türkmenlerin kurﬂuna dizilmedi¤i, katliam›n olmad›¤›, olanlar›n “münferit”
olaylar oldu¤u, TC taraf›ndan bölgeye
gönderilen “irtibat” güçlerinin verdi¤i raporda da aç›klanmas›na ra¤men medyada
yalan haberler sürdü. Bu tür haberlerin ve
tav›rlar›n aç›k abart›l› hali baz› liberal burjuva gazetecileri bile rahats›z etti…
Tercüman gazetesinde yazan Cengiz
Çandar, 13 Nisan tarihli yaz›s›nda ﬂunlar›
vurguluyor:
“Bu arada, çok kiﬂiye garip gelebilir ama
Irak’taki geliﬂmeleri çok yak›ndan izleyenlerin
bildi¤i bir olgu ﬂu: Tüm Irak ﬂehirleri içinde
ya¤ma ve talan›n en az oldu¤u hatta üzerinde
bile durulmas› gerekmeyecek ölçüde cereyan etti¤i bir yer var ise, oras› Kerkük!
Daha ilginci, bunun böyle olmas›n›n sebebi,
peﬂmergelerin oraya girmesi ve böyle bir geliﬂmeyi gereksiz k›lacak türden bir otoritenin iyikötü oraya yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas›.”
Cengiz Çandar kendisinin de parças› oldu¤u emireri medyan›n Kerkük’te Kürtlere maletti¤i “talan” vb. ﬂeylerin yalan oldu¤unu böyle ortaya koymaktad›r.

Bir yandan yaz›lanlar›n, söylenenlerin
esas olarak yalan oldu¤u ortaya ç›karken,
di¤er yandan baﬂka yollar deneniyordu.
Örne¤in, Saddam rejimini y›kma savaﬂ›nda “müttefik güçlerin” karﬂ›s›ndakilerin
esas olarak Arap ulusundan oldu¤u gerçe¤inin üzeri örtülerek, çat›ﬂmalara ArapKürt çat›ﬂmas› imaj› verilmeye çal›ﬂ›ld›.
Kürtlerin –özellikle de silahl› peﬂmergelerin– Kerkük’ten ç›kar›lmas› için ABD
yetkilileriyle do¤rudan iliﬂkiye geçildi ve
Powell’in TC’ye verilen taahhütlere ba¤l›
olduklar›n›, duruma el koyacaklar›n› aç›klamas›yla; ard›ndan da silahl› peﬂmerge
güçlerinin –ABD’nin ihtiyaç duydu¤u kesim d›ﬂ›ndakiler– Kerkük’ten çekildi¤i
yönündeki haberlerle TC’nin D›ﬂiﬂleri
Bakan› Gül’ün topra¤›na da su serpildi…
Baﬂbakanken beceremedi¤i iﬂleri ﬂimdi
D›ﬂiﬂleri Bakan› olarak nas›l da beceriyordu? Türk askeri yetkililerinden bile alk›ﬂ
al›yordu!
ABD emperyalizminin sömürge valisi
olarak atamay› planlad›¤› ve sonuçta “terörle mücadele dairesi eski baﬂkan›” Paul
Bremer’in emri alt›nda çal›ﬂacak olan
emekli General Jay Garner’in, “Kürt kenti Kerkük’ün kimin yönetimine geçece¤i
daha sonra ele al›nacak.” diye tav›r tak›nmas› da Türk hakim s›n›flar›n›n kuyru¤unu ac›tt›… Aya¤a kalkt›lar! Ve, “stratejik
dostu” ABD’ye “nota”y› bast›lar!
Ne demekti “Kürt kenti Kerkük”?
“Kerkük Türktü Türk kalacakt›!” Kerkük
“hiçbir zaman Kürt kenti olmam›ﬂt›”. A¤z›ndan ç›kan› kula¤› duymal›yd› Garner’in! Bunu diyenler bir avuç bölücüydü… Garner bölücüleri mi destekliyordu?
Bu olamazd›! Hem de Mart ay› baﬂ›nda
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Ankara’ya gelen Colin Powell’in Türk taraf›na verdi¤i teminatlara ters düﬂüyordu,
ABD yetkilileri bu “çatlak sesi” hemen
susturmal›yd›…
TC’nin kuyruk ac›s›n› ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Sözcüsü Boucher ve ABD’nin
Türkiye büyükelçisi Pearson’un yapt›¤›
aç›klamalar dindirdi. Sözkonusu aç›klamalardaki teminat, Irak’ta hiçbir kentin,
ya da ﬂehrin belli bir gruba ait olarak görülmedi¤i, ABD’nin siyasetinin “Irak’›n
tüm ﬂehirlerinin Irak halk›n›n” oldu¤u biçiminde aç›klanarak verildi.
Benzeri bir geliﬂme de ‹ngiliz D›ﬂiﬂleri
Bakan› Jack Straw’›n “Kürt Özerk Bölgesi” ﬂeklindeki ifadesine karﬂ› yaﬂand›. Türk
devleti temsilcilerini Ankara ve Londra’da
devreye sokarak Ankara’n›n bu tür ifadeleri “kabul edilemez” ifadeler olarak gördü¤ü uyar›s› ‹ngiliz yetkililere iletildi.
ABD’ye karﬂ› fazla bir ﬂey yapamayaca¤›n› bilen Türk hakim s›n›flar›, verilen teminatlara, sözlere güvendiklerini aç›klayarak savaﬂ öncesi ve sürecinde iliﬂkileri bozulan ABD ile aray› ›s›tmaya çabalarken,
Türkmenleri silahland›rmaya çal›ﬂan Türk
özel timinin ABD askerleri taraf›ndan s›n›rd›ﬂ› edilmesi olay›, ABD askeri yetkilileri taraf›ndan kamuoyuna da yans›t›ld›.
Türk hakim s›n›flar›, böylesi bir çaban›n
olmad›¤›na yönelik, yani Türkmenleri silahland›rma olay›n›n olmad›¤› yönünde
bir aç›klama yapmaya bile gerek duymad›lar. Çünkü olay çok aç›kt›. Üzerinde durulan esas nokta, kimin ihbar etti¤i ve
böyle bir durumun yaﬂand›¤› zaman, olay›n saklanmas› ve sadece taraflar aras›nda
bilinmesi gerekirken, neden ABD askeri
yetkilileri taraf›ndan kamuoyuna aç›kland›
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noktas›yd›.
Türk devletinin ABD ile karﬂ› karﬂ›ya
geldi¤i bu durumda bile, peﬂmergelerin
özel timi ihbar etti¤i, Türkmenlere “kendilerini korumalar› için” yap›lmak istenen
“yard›m›” engellemeye çal›ﬂt›klar› vb.
yönlü haberler yay›nland›.
Bu birbuçuk ayl›k süreçte de¤inilmesi
gereken bir nokta da ‹ran ve Türkiye aras›ndaki tüm çeliﬂki ve farkl› düﬂüncelere
ra¤men, Kürt devletine karﬂ› olma noktas›nda birleﬂtiklerinin, bu noktada birlikte
hareket etme konusunda mutab›k kald›klar›n›n bir kez daha yaﬂand›¤› gerçe¤idir.
Nisan ay› baﬂ›nda Ankara’ya gelen ‹ran
D›ﬂiﬂleri Bakan› Harrazi ile Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül’ün yapt›¤› görüﬂmelerde,
“Kürt devleti kurulmamas› konusunda
tam mutabakata” vard›lar.
K›saca özetlenirse, sömürgeci faﬂist
Türk devleti ve medyas› Irak ve Güney
Kürdistan’da yürüyen savaﬂ sürecinde de
Kürt düﬂmanl›¤›n› k›ﬂk›rtm›ﬂ, Kürtleri
Arap, Türkmen ve di¤er ulus ve milliyetlerden halklarla çat›ﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
TC yetkilileri ve medyas› sadece Güney
Kürdistan’daki KDP ve YNK’nin etkisindeki Kürtlere karﬂ› de¤il, bir bütün olarak
Kürt düﬂmanl›¤›n› körüklemiﬂtir, körüklemektedir.
Baﬂta Türk ulusundan iﬂçi ve emekçilerin olmak üzere tüm iﬂçi ve emekçilerin
sömürgeci faﬂist Türk devletinin bu siyasetine karﬂ› mücadele etmesi görevdir.
‹ﬂgalci faﬂist Türk ordusu Güney ve Kuzey Kurdistan’dan, Bat› Ermenistan’dan,
Kuzey K›br›s’tan defol!
11 May›s 2003 

uygun ﬂartlar›n gözönünde bulundurulmas›n› öngörür. Proletaryan›n do¤ru ö¤renmek için do¤ru bilgiyle ve diyalektik
materyalist bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirmeye
ihtiyac› vard›r. Palavaraya de¤il.
Bu ba¤lamda Maoist Parti “TKP
(ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne, Bu
Tarih Bizim” adl› kitapta tarih yaz›m› konusunda nas›l yap›lmamas› gerekti¤inin
örne¤ini veriyor.
Bir iki örnekle gösterelim.
— Do¤ru bilgi yerine palavra!
Maoistler, Birinci Kongremiz dedikleri
kongrelerini adeta bir milat olarak görmekte ve ilk kez parti tarihine do¤ru bir
yaklaﬂ›m› yakalad›klar› iddias›n› ileri sürmektedir. Kongrenin iddias›na göre;
“Geçmiﬂte yap›lan, özellikle de 1987 sonras›
yap›lan muhasebelerin hemen hepsi kendi
olumsuz hatlar›n› teorileﬂtirmekten öteye geçmemiﬂtir.” (agk., sayfa 11) Maoist Parti
Kongresi kendi iddias›na göre; “Partimiz
tarihi hakk›nda gerek inkârc› ve benmerkezci
yaklaﬂ›m› gerekse de do¤matik tutuculu¤u aç›kça mahkum etmiﬂ” tir. (sayfa 10) vs.
Ad›n› verdi¤imiz yaz›da Maoistler “parti tarihini ilk kez marksist-leninist bir muhasabeye tabi tuttuklar›” iddias›ndad›rlar.
ﬁimdi bu iddiay› ileri sürenlerin en az›ndan parti tarihindeki olgular› oldu¤u gibi
aktarmalar› beklenir. Fakat öyle olmuyor.
Maoistler parti tarihi ile gerçekte fazla ilgileri olmad›¤›n› –olgu aktar›mlar›nda dagösteriyorlar. Örnek TKP/ML’nin kuruluﬂ dönemine ait olarak verdikleri ve onlar›n bu dönemin cühelas› oldu¤unu gösteren bilgilerin bir bölümüdür.
Sözkonusu kitapta ﬂöyle deniyor:
“TKP(ML)’nin en üst komitesi Koordina-

yon Komitesi’dir. Bu komite T‹‹KP’den örgütsel kopuﬂun hemen arkas›nda (herhalde
ertesinde demek istiyorlar / BN) dört kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Bu dört kiﬂi Yoldaﬂ Kaypakkaya, Ali Taﬂyapan, M. Oruço¤lu ve Ali
Mercan’d›r. Bu komitenin bileﬂimi ayr›l›ktan
k›sa bir süre sonras›nda (sonra demek istiyorlar herhalde / BN) 7 (yedi) kiﬂiye ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu dört kiﬂinin yan› s›ra Aslan K›l›ç,
Cem Somel ve Ali Yavuz Çengelo¤lu (Almanyal› Kadir) da Koordinasyon Komitesi’ne
al›narak, Koordinasyon Komitesi geniﬂletilmiﬂtir.” (agk, sayfa 25)
Maoistler burada ﬂimdiye kadar hiç bir
belgede yer almayan bir iddia ileri sürüyorlar. Ali Yavuz Çengelo¤lu Almanyal›
Kadir’miﬂ ve yedi kiﬂilik Koordinasyon
Komitesi’nde yer alm›ﬂ.
Bu konuda Maoistler bilmedikleri konularda ahkâm kestiklerini göstermekten,
izgüzarl›k yapmaktan baﬂka bir iﬂ yapm›yorlar. Bu yedi kiﬂilik Koordinasyon Komitesi’nden bugün hayatta olanlar›n “an›lar›n›” yay›nlam›ﬂ olanlar›, kendileri ile
konuﬂulmuﬂ olanlar› hiç bir ﬂekilde polis
kay›tlar›nda ve ifadelerde ad› Almanyal›
Kadir olarak geçen Koordinasyon Komitesi üyesinin Ali Yavuz Çengelo¤lu oldu¤u yönünde bir tan›kl›k yapmam›ﬂ, bu
yönde bir bilgi vermemiﬂlerdir. Veremezler de! Çünkü “Almanyal› Kadir” Ali Yavuz Çengelo¤lu de¤ildir. Fakat Maoistler
parti tarihi konusunda herhalde herkesten
çok bildiklerini göstermek için olsa gerek,
Almanyal› Kadir = Ali Yavuz Çengelo¤lu
deyivermiﬂlerdir. Yar›n da birileri bu
“belgeyi” tan›k göstererek, ayn› palavra
üzerine tarih yazabilir! Maoistler biraz
ciddi olsalar, parti tarihi konusunda baﬂ4 / 03 19
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den ayr› “maoist” olan bir çizginin savunucusudur. Bu yüzden bu partinin eski ismini bir kenara koyup, kendini Maoist
“Komünist” Partisi olarak ilan etmesi
mant›kl›d›r, uygundur, kendi içinde tutarl›d›r. Tek tutars›zl›k komünist parti isimlendirmesinin hâlâ muhafaza edilmesinde
vard›r. E¤er Maoizm eﬂittir Marksizm-Leninizm ve komünizm ise, onun bugünkü
biçimi ise –ki maoistlerin iddias› budur- o
zaman Maoist Parti demek yeter. Maoist
Komünist Partisi isimlendirmesinde, bu
mant›kla “Komünist” sözcü¤ü fazlad›r.
Önerimiz bu arkadaﬂlar›n bu tutars›zl›klar›ndan da bir dahaki kongrelerinde kendilerini ar›nd›rmalar›d›r!

‹LER‹YE DE⁄‹L, GER‹YE…
endine aç›kça Maoist ismini verme,
bu örgüt aç›s›ndan tutarl› bir ad›md›r, bu anlamda olumludur. Fakat
di¤er yandan, gerçekte marksist-leninist
kökten ne kadar uzaklaﬂ›ld›¤›n› gösterdi¤i
noktada da olumsuzdur.
Bu örgüt “Maoist Komünist Partisi 1.
Kongre Belgeleri 3” olarak yay›nlad›¤›
“TKP (ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne, Bu Tarih Bizim” adl› belgede,
1972’den baﬂlayarak bütün TKP(ML) tarihine “sahip” ç›k›yor.
Bu ba¤lamda, Maoist Parti’nin 1972’de
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ taraf›ndan kurulan partiyle fazla bir iliﬂkisinin kalmad›¤›n› asl›nda isim de¤iﬂikli¤i de ifade ediyor.
Bilindi¤i gibi ‹brahim Kaypakkaya 1972
ﬂartlar›nda partinin isminin ne olmas› gerekti¤i konusunda, T‹‹KP Program Tasla-
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bolﬂevik kad›n

¤› Eleﬂtirisi yaz›s›nda görüﬂlerini ortaya
koymuﬂtur. (Bkz. ‹brahim Kaypakkaya,
Seçme Yaz›lar, Ocak Yay›nlar›, 1979-‹stanbul, sayfa 35-45 aras›)
O orada partinin isminin neden TKP
(M-L) olmas› gerekti¤ini parlak bir ﬂekilde gerekçelendirmektedir.
‹brahim Kaypakkaya parti isminin TKP
(M-L) olmas›n› gerekçelendirirken O,
Mao Zedung Düﬂüncesi’ni de savunuyordu. O, “Mao Zedung Düﬂüncesi”nin
“emperyalizmin toptan çöküﬂe, sosyalizmin bütün dünyada zafere ilerledi¤i” “yeni bir ça¤›n” Marksizm-Leninizmi oldu¤u
yanl›ﬂ görüﬂünü savunuyordu. (Bkz. age,
sayfa 17) O, buna ra¤men, parti isminde,
b›rakal›m Maoizm kavram›n› “Mao Zedung Düﬂüncesi” kavram›n› bile kullanmay› önermiyordu. O, her ne kadar yanl›ﬂ bir ﬂekilde Mao Zedung Düﬂüncesi ad›na yanl›ﬂ genellemelere gittiyse de, hiç bir
zaman Maoizm kavram›n› olumlu olarak
kullanmam›ﬂt›r. ﬁimdi Maoistler iﬂte sahip
ç›kt›klar›n› iddia ettikleri ‹brahim Kaypakkaya’n›n bu do¤ru gelene¤inden kopuﬂun, onun kimi yanl›ﬂlar›n› sistemleﬂtiriﬂin ilan›n› yap›yorlar.

PART‹ TAR‹H‹ NASIL YAZILIR,
NASIL YAZILMAZ?
roletarya için tarih, gelece¤e ›ﬂ›k
tutmak için geçmiﬂin derslerinden,
gelece¤i kurmada yararlanmak, ö¤renmek için önemlidir. Burjuva tarihinin
tersine proleter Tarih yaz›m›, olaylar›n,
olgular›n do¤ru anlat›lmas›n›, çarp›t›lmamas›n› ve de¤erlendirmede zaman, mekân, objektif ortam›n, zamana/mekâna

P

Her katliam, iﬂkence ve
tecavüzün hesab› sorulacak!
Hepimiz Gülbahar’›z!

Evet, hepimiz Gülbahar’›z! Özgürlük ve haklar›m›z için mücadele etti¤imiz,
düﬂman›n bask› ve terörüne boyun e¤medi¤imiz sürece baﬂ›m›z dik, onurumuz temiz… Her katliam, iﬂkence ve tecavüz, faﬂist Türk devletinin
barbar sicilini kabart›yor. Bunlar unutulmayacak, hesab› sorulacak.
DEHAP ‹stanbul Kad›n Kollar› Yöneticisi Gülbahar Gündüz 4 sivil polis taraf›ndan kaç›r›larak iﬂkence ve tecavüze u¤rad›.
Yap›lan gayet bilinçli bir sald›r›d›r…
ﬁoven faﬂist Türk devleti ulusal haklar›
için mücadele eden Kürt kad›nlar›na gözda¤› vermek ve y›ld›rmak istiyor. Onlara
geri ad›m att›rmak, mücadeleden al›koymak istiyor. Devletin Kürt kad›nlar›n›n
mücadelesinden duydu¤u rahats›zl›k,
Gülbahar Gündüz’e sald›ran polislerin a¤z›ndan dökülüyor:
“Genel af kampanyas›nda siz kad›nlar
niye öndesiniz?”
Faﬂist Türk devletinin kendisine yönelik
hiçbir muhalif harekete tahammülü olma-

d›¤›, her türlü muhalif hareketi kan ve terörle bast›rd›¤› bilinen bir gerçek. Ancak
kendine kafa tutanlar, y›lmadan mücadelelerine devam edenler hem Kürt hem de
kad›n olunca faﬂist ﬂoven damarlar› daha
da bir kabar›yor ve egemenliklerini en ilkel erkek sald›rganl›¤›yla, tecavüzle korumaya çal›ﬂ›yorlar.
Fakat bu hesap yanl›ﬂ – tutmayacak!
Kuzey Kürdistan-Türkiyeli kad›nlar›n özgürlük mücadelesi zafere kadar sürecek!
Y›ld›rmak, sindirmek için tecavüz ettikleri Gülbahar Gündüz egemenlere inat
ﬂöyle hayk›r›yor: “Benim kesinlikle baﬂ›m
dik ve onurum tertemiz. Ölümden korkanlar onlar, bizim korktu¤umuz tek ﬂey
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ise onursuz ölmektir.”
Onun bu sözleri özgürlük ve eﬂitlik için
mücadele eden kad›nlarda umut ve sevinçle yank›s›n› buluyor: “Hepimiz Gülbahar’›z!”
Evet, hepimiz Gülbahar’›z… Özgürlük
ve haklar›m›z için mücadele etti¤imiz,
düﬂman›n bask› ve terörüne boyun e¤medi¤imiz sürece baﬂ›m›z dik, onurumuz temiz… Her katliam, iﬂkence ve tecavüz,
faﬂist Türk devletinin barbar sicilini kabart›yor. Bunlar unutulmayacak, hesab› sorulacak.
Günbahar Gündüz’e yap›lan sald›r›
özelde özgürlük ve ulusal haklar› için mücadele eden Kürt kad›nlar›na ve genelde
de bütün ezilen kad›nlara yap›lan bir sald›r›d›r. Bu sald›r›y› nefretle k›n›yoruz.
‹ﬂkence, gözalt›nda taciz ve tecavüz bizi
ulusal-cinsel ve s›n›fsal sömürüden ar›nm›ﬂ
bir dünya için mücadelemizden, özgürlük
ve sosyalizm için mücadelemizden al›koymayacak! Yap›lan her sald›r› faﬂist Türk
devletine karﬂ› kinimizi biraz daha biliyor
ve bu devletin y›k›lmas› için mücadelemizde bizi daha da kararl› k›l›yor.
AB “uyum yasalar›” çerçevesinde yap›lan bir tak›m “demokrasi rötuﬂlar›” ve örne¤in Kürtçe’nin k›smen serbest b›rak›lmas› bu devletin faﬂist niteli¤ini de¤iﬂtirmiyor. Devlete geçirilmeye çal›ﬂ›lan “demokrasi” k›l›f›n›n her bir yan›ndan barbar
faﬂist öz f›rl›yor. Uluslararas› sözleﬂmelere
at›lan onlarca imzaya karﬂ›n sistemli bir ﬂekilde uygulanan iﬂkence ve tecavüz, “bas›n özgürlü¤ünün” ilkede kabul edilmesine karﬂ›n muhalif-devrimci-komünist bas›n üzerinde estirilen terör, haklar›n› arayan iﬂçi-memur-ö¤renci-kad›n ve Kürt
16 4 / 03

notlar

Egemenli¤ini korumak için hiçbir zorbal›ktan çekinmeyen, tarihi katliamlarla
dolu olan Faﬂist Türk devletiyle “anlaﬂarak”, “bar›ﬂç›l” yoldan demokrasiye
varmak mümkün de¤ildir. Bu devlet ne
Türk hakimiyetinden ne de erkek hakimiyetinden vazgeçmeyecektir. Baﬂka
yolu yok: Özgürlük ve demokrasi için,
kad›nlar›n eﬂitli¤i ve haklar› için faﬂist
Türk devletinden kurtulmam›z gerek!
hareketine yönelik bask› ve terör politikas›… ‹ﬂte bütün barbarl›k ortada!
Egemenli¤ini korumak için hiçbir zorbal›ktan çekinmeyen, tarihi katliamlarla
dolu olan Faﬂist Türk devletiyle “anlaﬂarak”, “bar›ﬂç›l” yoldan demokrasiye varmak mümkün de¤ildir. Bu devlet ne
Türk hakimiyetinden ne de erkek hakimiyetinden vazgeçmeyecektir.
Baﬂka yolu yok: Özgürlük ve demokrasi için, kad›nlar›n eﬂitli¤i ve
haklar› için faﬂist Türk devletinden
kurtulmam›z gerek!
Kahrolsun erkek egemenli¤i! Kahrolsun Türk ﬂovenizmi!
Kürt kad›n›n özgürlü¤ü için Kürdistan’a özgürlük!
Faﬂist Türk devletini devrimle y›kaca¤›z!
6 Temmuz 2003 

Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan/Türkiye)
Merkezi Kad›n Komisyonu

Merakl›s›na notlar...

ilindi¤i gibi TKP (ML) –TKPML’nin DABK kanad›, parantezli
TKP (ML)!– 2002 sonlar›nda yapt›¤›n› ilan etti¤i bir kongreyle ismini de¤iﬂtirip, kendini “Maoist Komünist Partisi”
olarak adland›rd›. Yap›lan kongre, “Maoist Komünist Partisi”’nin Birinci Kongresi olarak adland›r›ld›.

B

N‹TEL‹⁄E UYGUN ‹S‹M…
Asl›nda TKP(ML)’nin att›¤› bu isim de¤iﬂtirme, bu örgütün niteli¤ine uygun
olan ismin nihayet al›nmas› aç›s›ndan da,
ayn› anda birden fazla örgütün ayn› isimle
an›lmas›n›n yaratt›¤› kar›ﬂ›kl›klar› önlemek aç›s›ndan da iyi olmuﬂtur.
‹sim de¤iﬂtirme bu örgütün niteli¤ine
uygundur. Çünkü bu örgüt gerçekte komünist partisi de¤ildir. Bir komünist partisinin temel özelliklerine sahip bir parti de¤ildir bu örgüt. Bu örgütün çizigisi marksist-leninist bir çizgi de¤ildir. Bu örgüt

marksist-leninist bir komünist partisi de¤ildir. Biz bunun neden böyle oldu¤unu,
ortak kökenimiz olan TKP/ML’nin çizgisiyle, ve prati¤i ile ilgili bir dizi yaz›m›zda
ortaya koydu¤umuz için tekrarlama ihtiyac› duymuyoruz. Merak eden açar okur.
(Bkz. TKP/ML ‹çindeki ‹ki Çizgi Mücadelesinin Belgeleri I, II, III; Bolﬂevik Partizan Yay›nlar›; ‹leri Ad›m Yok Hep Geriye Revizyonizme TKP/ML 3. Konferans
Eleﬂtirisi; Bolﬂevik Partizan Yay›nlar›…
Bu yay›nlar› isteyen herkes bizden temin
edebilir)
Bu örgütün çizgisi marksist-leninist de¤ildir. Bu örgüt Mao Zedung Düﬂüncesi
denen ve 1972 ﬂartlar›nda gerçekten de
modern revizyonizme karﬂ› mücadelede
Marksizm-Leninizmin devrimci özünü
savunmak anlam›na da gelen çizginin yanl›ﬂlar›n› “Marksizm-Leninizmin bir üst
aﬂamas›”, “Marksizm-Leninizmin geliﬂtirilmesi” olarak kavrayan, bunlar› bir sistem haline getirip Marksizm-Leninizm4 / 03 17
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notlar

den ayr› “maoist” olan bir çizginin savunucusudur. Bu yüzden bu partinin eski ismini bir kenara koyup, kendini Maoist
“Komünist” Partisi olarak ilan etmesi
mant›kl›d›r, uygundur, kendi içinde tutarl›d›r. Tek tutars›zl›k komünist parti isimlendirmesinin hâlâ muhafaza edilmesinde
vard›r. E¤er Maoizm eﬂittir Marksizm-Leninizm ve komünizm ise, onun bugünkü
biçimi ise –ki maoistlerin iddias› budur- o
zaman Maoist Parti demek yeter. Maoist
Komünist Partisi isimlendirmesinde, bu
mant›kla “Komünist” sözcü¤ü fazlad›r.
Önerimiz bu arkadaﬂlar›n bu tutars›zl›klar›ndan da bir dahaki kongrelerinde kendilerini ar›nd›rmalar›d›r!

‹LER‹YE DE⁄‹L, GER‹YE…
endine aç›kça Maoist ismini verme,
bu örgüt aç›s›ndan tutarl› bir ad›md›r, bu anlamda olumludur. Fakat
di¤er yandan, gerçekte marksist-leninist
kökten ne kadar uzaklaﬂ›ld›¤›n› gösterdi¤i
noktada da olumsuzdur.
Bu örgüt “Maoist Komünist Partisi 1.
Kongre Belgeleri 3” olarak yay›nlad›¤›
“TKP (ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne, Bu Tarih Bizim” adl› belgede,
1972’den baﬂlayarak bütün TKP(ML) tarihine “sahip” ç›k›yor.
Bu ba¤lamda, Maoist Parti’nin 1972’de
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ taraf›ndan kurulan partiyle fazla bir iliﬂkisinin kalmad›¤›n› asl›nda isim de¤iﬂikli¤i de ifade ediyor.
Bilindi¤i gibi ‹brahim Kaypakkaya 1972
ﬂartlar›nda partinin isminin ne olmas› gerekti¤i konusunda, T‹‹KP Program Tasla-

K
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¤› Eleﬂtirisi yaz›s›nda görüﬂlerini ortaya
koymuﬂtur. (Bkz. ‹brahim Kaypakkaya,
Seçme Yaz›lar, Ocak Yay›nlar›, 1979-‹stanbul, sayfa 35-45 aras›)
O orada partinin isminin neden TKP
(M-L) olmas› gerekti¤ini parlak bir ﬂekilde gerekçelendirmektedir.
‹brahim Kaypakkaya parti isminin TKP
(M-L) olmas›n› gerekçelendirirken O,
Mao Zedung Düﬂüncesi’ni de savunuyordu. O, “Mao Zedung Düﬂüncesi”nin
“emperyalizmin toptan çöküﬂe, sosyalizmin bütün dünyada zafere ilerledi¤i” “yeni bir ça¤›n” Marksizm-Leninizmi oldu¤u
yanl›ﬂ görüﬂünü savunuyordu. (Bkz. age,
sayfa 17) O, buna ra¤men, parti isminde,
b›rakal›m Maoizm kavram›n› “Mao Zedung Düﬂüncesi” kavram›n› bile kullanmay› önermiyordu. O, her ne kadar yanl›ﬂ bir ﬂekilde Mao Zedung Düﬂüncesi ad›na yanl›ﬂ genellemelere gittiyse de, hiç bir
zaman Maoizm kavram›n› olumlu olarak
kullanmam›ﬂt›r. ﬁimdi Maoistler iﬂte sahip
ç›kt›klar›n› iddia ettikleri ‹brahim Kaypakkaya’n›n bu do¤ru gelene¤inden kopuﬂun, onun kimi yanl›ﬂlar›n› sistemleﬂtiriﬂin ilan›n› yap›yorlar.

PART‹ TAR‹H‹ NASIL YAZILIR,
NASIL YAZILMAZ?
roletarya için tarih, gelece¤e ›ﬂ›k
tutmak için geçmiﬂin derslerinden,
gelece¤i kurmada yararlanmak, ö¤renmek için önemlidir. Burjuva tarihinin
tersine proleter Tarih yaz›m›, olaylar›n,
olgular›n do¤ru anlat›lmas›n›, çarp›t›lmamas›n› ve de¤erlendirmede zaman, mekân, objektif ortam›n, zamana/mekâna
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Her katliam, iﬂkence ve
tecavüzün hesab› sorulacak!
Hepimiz Gülbahar’›z!

Evet, hepimiz Gülbahar’›z! Özgürlük ve haklar›m›z için mücadele etti¤imiz,
düﬂman›n bask› ve terörüne boyun e¤medi¤imiz sürece baﬂ›m›z dik, onurumuz temiz… Her katliam, iﬂkence ve tecavüz, faﬂist Türk devletinin
barbar sicilini kabart›yor. Bunlar unutulmayacak, hesab› sorulacak.
DEHAP ‹stanbul Kad›n Kollar› Yöneticisi Gülbahar Gündüz 4 sivil polis taraf›ndan kaç›r›larak iﬂkence ve tecavüze u¤rad›.
Yap›lan gayet bilinçli bir sald›r›d›r…
ﬁoven faﬂist Türk devleti ulusal haklar›
için mücadele eden Kürt kad›nlar›na gözda¤› vermek ve y›ld›rmak istiyor. Onlara
geri ad›m att›rmak, mücadeleden al›koymak istiyor. Devletin Kürt kad›nlar›n›n
mücadelesinden duydu¤u rahats›zl›k,
Gülbahar Gündüz’e sald›ran polislerin a¤z›ndan dökülüyor:
“Genel af kampanyas›nda siz kad›nlar
niye öndesiniz?”
Faﬂist Türk devletinin kendisine yönelik
hiçbir muhalif harekete tahammülü olma-

d›¤›, her türlü muhalif hareketi kan ve terörle bast›rd›¤› bilinen bir gerçek. Ancak
kendine kafa tutanlar, y›lmadan mücadelelerine devam edenler hem Kürt hem de
kad›n olunca faﬂist ﬂoven damarlar› daha
da bir kabar›yor ve egemenliklerini en ilkel erkek sald›rganl›¤›yla, tecavüzle korumaya çal›ﬂ›yorlar.
Fakat bu hesap yanl›ﬂ – tutmayacak!
Kuzey Kürdistan-Türkiyeli kad›nlar›n özgürlük mücadelesi zafere kadar sürecek!
Y›ld›rmak, sindirmek için tecavüz ettikleri Gülbahar Gündüz egemenlere inat
ﬂöyle hayk›r›yor: “Benim kesinlikle baﬂ›m
dik ve onurum tertemiz. Ölümden korkanlar onlar, bizim korktu¤umuz tek ﬂey
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kürdistan

Ankara’ya gelen Colin Powell’in Türk taraf›na verdi¤i teminatlara ters düﬂüyordu,
ABD yetkilileri bu “çatlak sesi” hemen
susturmal›yd›…
TC’nin kuyruk ac›s›n› ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Sözcüsü Boucher ve ABD’nin
Türkiye büyükelçisi Pearson’un yapt›¤›
aç›klamalar dindirdi. Sözkonusu aç›klamalardaki teminat, Irak’ta hiçbir kentin,
ya da ﬂehrin belli bir gruba ait olarak görülmedi¤i, ABD’nin siyasetinin “Irak’›n
tüm ﬂehirlerinin Irak halk›n›n” oldu¤u biçiminde aç›klanarak verildi.
Benzeri bir geliﬂme de ‹ngiliz D›ﬂiﬂleri
Bakan› Jack Straw’›n “Kürt Özerk Bölgesi” ﬂeklindeki ifadesine karﬂ› yaﬂand›. Türk
devleti temsilcilerini Ankara ve Londra’da
devreye sokarak Ankara’n›n bu tür ifadeleri “kabul edilemez” ifadeler olarak gördü¤ü uyar›s› ‹ngiliz yetkililere iletildi.
ABD’ye karﬂ› fazla bir ﬂey yapamayaca¤›n› bilen Türk hakim s›n›flar›, verilen teminatlara, sözlere güvendiklerini aç›klayarak savaﬂ öncesi ve sürecinde iliﬂkileri bozulan ABD ile aray› ›s›tmaya çabalarken,
Türkmenleri silahland›rmaya çal›ﬂan Türk
özel timinin ABD askerleri taraf›ndan s›n›rd›ﬂ› edilmesi olay›, ABD askeri yetkilileri taraf›ndan kamuoyuna da yans›t›ld›.
Türk hakim s›n›flar›, böylesi bir çaban›n
olmad›¤›na yönelik, yani Türkmenleri silahland›rma olay›n›n olmad›¤› yönünde
bir aç›klama yapmaya bile gerek duymad›lar. Çünkü olay çok aç›kt›. Üzerinde durulan esas nokta, kimin ihbar etti¤i ve
böyle bir durumun yaﬂand›¤› zaman, olay›n saklanmas› ve sadece taraflar aras›nda
bilinmesi gerekirken, neden ABD askeri
yetkilileri taraf›ndan kamuoyuna aç›kland›
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noktas›yd›.
Türk devletinin ABD ile karﬂ› karﬂ›ya
geldi¤i bu durumda bile, peﬂmergelerin
özel timi ihbar etti¤i, Türkmenlere “kendilerini korumalar› için” yap›lmak istenen
“yard›m›” engellemeye çal›ﬂt›klar› vb.
yönlü haberler yay›nland›.
Bu birbuçuk ayl›k süreçte de¤inilmesi
gereken bir nokta da ‹ran ve Türkiye aras›ndaki tüm çeliﬂki ve farkl› düﬂüncelere
ra¤men, Kürt devletine karﬂ› olma noktas›nda birleﬂtiklerinin, bu noktada birlikte
hareket etme konusunda mutab›k kald›klar›n›n bir kez daha yaﬂand›¤› gerçe¤idir.
Nisan ay› baﬂ›nda Ankara’ya gelen ‹ran
D›ﬂiﬂleri Bakan› Harrazi ile Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül’ün yapt›¤› görüﬂmelerde,
“Kürt devleti kurulmamas› konusunda
tam mutabakata” vard›lar.
K›saca özetlenirse, sömürgeci faﬂist
Türk devleti ve medyas› Irak ve Güney
Kürdistan’da yürüyen savaﬂ sürecinde de
Kürt düﬂmanl›¤›n› k›ﬂk›rtm›ﬂ, Kürtleri
Arap, Türkmen ve di¤er ulus ve milliyetlerden halklarla çat›ﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
TC yetkilileri ve medyas› sadece Güney
Kürdistan’daki KDP ve YNK’nin etkisindeki Kürtlere karﬂ› de¤il, bir bütün olarak
Kürt düﬂmanl›¤›n› körüklemiﬂtir, körüklemektedir.
Baﬂta Türk ulusundan iﬂçi ve emekçilerin olmak üzere tüm iﬂçi ve emekçilerin
sömürgeci faﬂist Türk devletinin bu siyasetine karﬂ› mücadele etmesi görevdir.
‹ﬂgalci faﬂist Türk ordusu Güney ve Kuzey Kurdistan’dan, Bat› Ermenistan’dan,
Kuzey K›br›s’tan defol!
11 May›s 2003 

uygun ﬂartlar›n gözönünde bulundurulmas›n› öngörür. Proletaryan›n do¤ru ö¤renmek için do¤ru bilgiyle ve diyalektik
materyalist bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirmeye
ihtiyac› vard›r. Palavaraya de¤il.
Bu ba¤lamda Maoist Parti “TKP
(ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne, Bu
Tarih Bizim” adl› kitapta tarih yaz›m› konusunda nas›l yap›lmamas› gerekti¤inin
örne¤ini veriyor.
Bir iki örnekle gösterelim.
— Do¤ru bilgi yerine palavra!
Maoistler, Birinci Kongremiz dedikleri
kongrelerini adeta bir milat olarak görmekte ve ilk kez parti tarihine do¤ru bir
yaklaﬂ›m› yakalad›klar› iddias›n› ileri sürmektedir. Kongrenin iddias›na göre;
“Geçmiﬂte yap›lan, özellikle de 1987 sonras›
yap›lan muhasebelerin hemen hepsi kendi
olumsuz hatlar›n› teorileﬂtirmekten öteye geçmemiﬂtir.” (agk., sayfa 11) Maoist Parti
Kongresi kendi iddias›na göre; “Partimiz
tarihi hakk›nda gerek inkârc› ve benmerkezci
yaklaﬂ›m› gerekse de do¤matik tutuculu¤u aç›kça mahkum etmiﬂ” tir. (sayfa 10) vs.
Ad›n› verdi¤imiz yaz›da Maoistler “parti tarihini ilk kez marksist-leninist bir muhasabeye tabi tuttuklar›” iddias›ndad›rlar.
ﬁimdi bu iddiay› ileri sürenlerin en az›ndan parti tarihindeki olgular› oldu¤u gibi
aktarmalar› beklenir. Fakat öyle olmuyor.
Maoistler parti tarihi ile gerçekte fazla ilgileri olmad›¤›n› –olgu aktar›mlar›nda dagösteriyorlar. Örnek TKP/ML’nin kuruluﬂ dönemine ait olarak verdikleri ve onlar›n bu dönemin cühelas› oldu¤unu gösteren bilgilerin bir bölümüdür.
Sözkonusu kitapta ﬂöyle deniyor:
“TKP(ML)’nin en üst komitesi Koordina-

yon Komitesi’dir. Bu komite T‹‹KP’den örgütsel kopuﬂun hemen arkas›nda (herhalde
ertesinde demek istiyorlar / BN) dört kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Bu dört kiﬂi Yoldaﬂ Kaypakkaya, Ali Taﬂyapan, M. Oruço¤lu ve Ali
Mercan’d›r. Bu komitenin bileﬂimi ayr›l›ktan
k›sa bir süre sonras›nda (sonra demek istiyorlar herhalde / BN) 7 (yedi) kiﬂiye ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu dört kiﬂinin yan› s›ra Aslan K›l›ç,
Cem Somel ve Ali Yavuz Çengelo¤lu (Almanyal› Kadir) da Koordinasyon Komitesi’ne
al›narak, Koordinasyon Komitesi geniﬂletilmiﬂtir.” (agk, sayfa 25)
Maoistler burada ﬂimdiye kadar hiç bir
belgede yer almayan bir iddia ileri sürüyorlar. Ali Yavuz Çengelo¤lu Almanyal›
Kadir’miﬂ ve yedi kiﬂilik Koordinasyon
Komitesi’nde yer alm›ﬂ.
Bu konuda Maoistler bilmedikleri konularda ahkâm kestiklerini göstermekten,
izgüzarl›k yapmaktan baﬂka bir iﬂ yapm›yorlar. Bu yedi kiﬂilik Koordinasyon Komitesi’nden bugün hayatta olanlar›n “an›lar›n›” yay›nlam›ﬂ olanlar›, kendileri ile
konuﬂulmuﬂ olanlar› hiç bir ﬂekilde polis
kay›tlar›nda ve ifadelerde ad› Almanyal›
Kadir olarak geçen Koordinasyon Komitesi üyesinin Ali Yavuz Çengelo¤lu oldu¤u yönünde bir tan›kl›k yapmam›ﬂ, bu
yönde bir bilgi vermemiﬂlerdir. Veremezler de! Çünkü “Almanyal› Kadir” Ali Yavuz Çengelo¤lu de¤ildir. Fakat Maoistler
parti tarihi konusunda herhalde herkesten
çok bildiklerini göstermek için olsa gerek,
Almanyal› Kadir = Ali Yavuz Çengelo¤lu
deyivermiﬂlerdir. Yar›n da birileri bu
“belgeyi” tan›k göstererek, ayn› palavra
üzerine tarih yazabilir! Maoistler biraz
ciddi olsalar, parti tarihi konusunda baﬂ4 / 03 19
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vurduklar› Ali Taﬂyapan’›n an›lar›n› do¤ru
okusalar, bilmedikleri konularda gevezelik
edecek yerde sussalar, okuduklar›n› ‘tahminleri’ ile tamamlamaya kalkmasalar, bu
duruma düﬂmezlerdi. Fakat burada ne de
olsa parti tarihini do¤ru yazma iddias› var.
“Biz bu konuda bilmiyoruz” demek olmaz! Maoistlerin tavr› bu. Kuru s›k› atmak! Bunun Marksizm-Leninizm ile ilgisi olmad›¤› aç›k.
— Do¤ru, diyalektik materyalist
de¤erlendirme yerine, ‘nal›nc› keseri’
yöntemi!
Maoistlerin parti tarihi konusunda yazd›klar›, yaln›zca olgular› çarp›tma konusunda de¤il, ondan daha çok de¤erlendirmelerde, Marksizm-Leninizmden ne ölçüde uzaklaﬂl›d›¤›n›n örnekleri ile dolu.
De¤erlendirmelerde parti tarihine sahip
ç›kma ad›na Maoistler bir dizi noktada ne
dediklerini bilmez duruma giriyor, bir kaç
sat›r veya sayfa önce söylediklerinin tam
tersini, bir kaç sat›r ya da sayfa sonras›nda
söyleyebiliyorlar.
Örne¤in Birinci Konferans›n (1978) de¤erlendirilmesinde Maoistler önce;
“1. Konferans›n yönelimi ve niteli¤i
MLM’dir.” (marksist-leninist-maoisttir /
BN) (agk., sayfa 54) (abç) tespitini yap›yorlar.
Bu tespitin maoist olmakla ilgili kesimi
tam bir hikâyedir. Birinci Konferans, b›rakal›m maoist olmay›, Mao Zedung Düﬂüncesi kavram›n›n kullan›lmas›n› bilimsel
olarak gerekçelendirerek reddetmiﬂtir. Fakat bizim burda esas üzerinde durmak istedi¤imiz bu de¤il… Birinci Konferans›n
yönelimi ve niteli¤ini marksist-leninist-maoist olarak tespit eden Maoistler
devam›nda konferans›n hatalar› konusun20 4 / 03

da bir dizi tespit yap›yorlar.
Bunlar içinde ﬂunlar da var:
“Konferans›m›z bilimimizin Maoizmle yakalad›¤› üçüncü nitel aﬂamay› görmedi¤i gibi,
Mao Zedung düﬂüncesi kavram›na karﬂ› ç›kma
ad› alt›nda Maoizm noktas›nda önemli bir k›r›lmaya önayak oldu.” (agk., sayfa 54)
“1. Konferans›m›z ideolojik alanda Mao
Zedung Düﬂüncesini savunmayarak…”
(agk., sayfa 55)
“Konferans… (dünya çap›nda / BN) baﬂ
çeliﬂki ve baﬂ düﬂman tespiti yap›lamaz deyip
mevcut dünya gerçekli¤ine gözlerini kapayarak
sol-Troçkist bir tespit yapm›ﬂt›r.”(agk., sayfa
56)
Yani bir yandan yönelimi ve niteli¤i
marksist-leninist-maoist ama di¤er yandan
Mao Zedung Düﬂüncesini savunmayan
bir Birinci Konferans. Bunun ikisinin bir
arada olmayaca¤› aç›k. Ama Maoistlerimiz
çok “diyalektik” olduklar›ndan maoist olmayan, bunu reddeden konferansa Maoizmi mal etmekte bir sak›nca görmüyorlar. Ne de olsa parti tarihi onlar›n tarihi!
Tarihin böyle yaz›m› burjuvazinin yöntemiyle tarih yaz›m›d›r.
Maoistlerin zorlu¤u ﬂu: Onlar bir yandan geçmiﬂe yönelik olarak inkârc› görünmeme, di¤er yandan ama asl›nda gerçek
do¤runun kendileri ile baﬂlad›¤›n› gösterme zorlu¤u içindeler. Bu onlar› bir dizi
cambazl›¤a itiyor. Fakat siyaset arenas› sirk
maneji de¤il ki!
• • •
e dedi¤ini bilmemeye bir baﬂka örnekle kapatal›m:
Maoistlerin tarihlerinde “özeleﬂtiri”
yapt›klar› bir konu var: “Kardelen Harekât›”! Bu “Kardelen Harekât›” konusun-
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lar iﬂlendi. Kerkük’te petrol üretiminin
düﬂmesi bile, Kürtlerin “talanc›l›¤›na”
ba¤land›…
Barzani ve Talabani’nin aç›klamalar›nda
Kürtlerden, Kürdistan’dan bahsetmelerine, veya Musul ve Kerkük’ün Kürt kentleri oldu¤unu söylemelerine; Türk ordusunun Güney Kürdistan’a girmesinden yana olmad›klar› vb. yönlü aç›klamalar›na
karﬂ› ise medyada sürekli bir k›ﬂk›rtma siyaseti yürütüldü. Televizyon programlar›n›n baz›lar›nda da yap›lan tan›mlama,
–aﬂa¤›lamak için tabii ki– “peﬂmerge Barzani”, “peﬂmerge Talabani” ve benzeriydi.
Türkmenlerin kurﬂuna dizilmedi¤i, katliam›n olmad›¤›, olanlar›n “münferit”
olaylar oldu¤u, TC taraf›ndan bölgeye
gönderilen “irtibat” güçlerinin verdi¤i raporda da aç›klanmas›na ra¤men medyada
yalan haberler sürdü. Bu tür haberlerin ve
tav›rlar›n aç›k abart›l› hali baz› liberal burjuva gazetecileri bile rahats›z etti…
Tercüman gazetesinde yazan Cengiz
Çandar, 13 Nisan tarihli yaz›s›nda ﬂunlar›
vurguluyor:
“Bu arada, çok kiﬂiye garip gelebilir ama
Irak’taki geliﬂmeleri çok yak›ndan izleyenlerin
bildi¤i bir olgu ﬂu: Tüm Irak ﬂehirleri içinde
ya¤ma ve talan›n en az oldu¤u hatta üzerinde
bile durulmas› gerekmeyecek ölçüde cereyan etti¤i bir yer var ise, oras› Kerkük!
Daha ilginci, bunun böyle olmas›n›n sebebi,
peﬂmergelerin oraya girmesi ve böyle bir geliﬂmeyi gereksiz k›lacak türden bir otoritenin iyikötü oraya yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas›.”
Cengiz Çandar kendisinin de parças› oldu¤u emireri medyan›n Kerkük’te Kürtlere maletti¤i “talan” vb. ﬂeylerin yalan oldu¤unu böyle ortaya koymaktad›r.

Bir yandan yaz›lanlar›n, söylenenlerin
esas olarak yalan oldu¤u ortaya ç›karken,
di¤er yandan baﬂka yollar deneniyordu.
Örne¤in, Saddam rejimini y›kma savaﬂ›nda “müttefik güçlerin” karﬂ›s›ndakilerin
esas olarak Arap ulusundan oldu¤u gerçe¤inin üzeri örtülerek, çat›ﬂmalara ArapKürt çat›ﬂmas› imaj› verilmeye çal›ﬂ›ld›.
Kürtlerin –özellikle de silahl› peﬂmergelerin– Kerkük’ten ç›kar›lmas› için ABD
yetkilileriyle do¤rudan iliﬂkiye geçildi ve
Powell’in TC’ye verilen taahhütlere ba¤l›
olduklar›n›, duruma el koyacaklar›n› aç›klamas›yla; ard›ndan da silahl› peﬂmerge
güçlerinin –ABD’nin ihtiyaç duydu¤u kesim d›ﬂ›ndakiler– Kerkük’ten çekildi¤i
yönündeki haberlerle TC’nin D›ﬂiﬂleri
Bakan› Gül’ün topra¤›na da su serpildi…
Baﬂbakanken beceremedi¤i iﬂleri ﬂimdi
D›ﬂiﬂleri Bakan› olarak nas›l da beceriyordu? Türk askeri yetkililerinden bile alk›ﬂ
al›yordu!
ABD emperyalizminin sömürge valisi
olarak atamay› planlad›¤› ve sonuçta “terörle mücadele dairesi eski baﬂkan›” Paul
Bremer’in emri alt›nda çal›ﬂacak olan
emekli General Jay Garner’in, “Kürt kenti Kerkük’ün kimin yönetimine geçece¤i
daha sonra ele al›nacak.” diye tav›r tak›nmas› da Türk hakim s›n›flar›n›n kuyru¤unu ac›tt›… Aya¤a kalkt›lar! Ve, “stratejik
dostu” ABD’ye “nota”y› bast›lar!
Ne demekti “Kürt kenti Kerkük”?
“Kerkük Türktü Türk kalacakt›!” Kerkük
“hiçbir zaman Kürt kenti olmam›ﬂt›”. A¤z›ndan ç›kan› kula¤› duymal›yd› Garner’in! Bunu diyenler bir avuç bölücüydü… Garner bölücüleri mi destekliyordu?
Bu olamazd›! Hem de Mart ay› baﬂ›nda
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emekçilerin sorunlar›na çözüm getiremeyece¤i, tersine tüm bu sorunlar›n –ulusal
bask›, s›n›fsal, sosyal sorunlar›n tümünün–
yarat›c›s›n›n kapitalist-emperyalist sistem
oldu¤u; çözümün de bu sömürü sistemine karﬂ› mücadele ve sistemin y›k›lmas›yla, iﬂçi-köylü devrimci demokratik iktidar›n›n kurulmas› ve sosyalizme giden yolun
aç›lmas›yla, sosyalizmin kurulmas›yla gerçek anlamda sa¤lanabilece¤i düﬂüncesidir.
K›sacas› tüm ulus ve milliyetlerden iﬂçi ve
emekçilerin demokratik haklar› için verecekleri mücadeleyi sosyalizm için mücadeleye ba¤l› ve sosyalizme varma hedefiyle yürütmeleri için çal›ﬂ›lmas› görevi, her
zamankinden fazla kendisini dayatm›ﬂt›r.
Güney Kürdistan ve Irak’ta geliﬂmeler
nas›l geliﬂirse geliﬂsin sömürgeci faﬂist
Türk devletinin Güney Kürdistan ve
Irak’a müdahale hakk› yoktur.

TC VE MEDYASININ BAZI TAVIRLARI…
TC’nin devlet olarak siyasetinin ne oldu¤u yukar›da aktard›¤›m›z tav›rlarda ortaya ç›kmaktad›r. Güney Kürdistan’da bir
Kürt devletinin ilan› savaﬂ gerekçesiydi,
gerekçesidir. Musul ve Kerkük’ün Kürtlerin denetimine geçmesini de bu çerçevede ele alan ve mutlaka engellemek istedi¤i bir olgudur.
Bir baﬂka olgu ise, say›s›n›n ne kadar oldu¤undan ba¤›ms›z olarak, Türk askeri
güçlerinin Güney Kürdistan’da oldu¤udur. Türk askeri güçlerinin “Kuzey
Irak”ta oldu¤u gerçe¤i ABD emperyalizminin temsilcileri taraf›ndan da bilinmekte ve kabul görmektedir.
Fakat sömürgeci faﬂist Türk devleti da12 4 / 03

ha fazlas›n› istemektedir… ABD’nin KDP
ve YNK somutunda Kürtleri “müttefik
güçler” içine almas›n› içine sindiremiyor.
Sindirim sistemi bozuk olan sadece dönem dönem baﬂbakan olan Ecevit gibileri
de¤ildir. Bu faﬂist devletin özellikle ulusal
sorunda, somutta da “misak-› milli” s›n›rlar›n›n içinde gördü¤ü ve hâlâ hayaliyle
yaﬂad›¤› Musul ve Kerkük’ün TC’nin s›n›rlar›n›n d›ﬂ›nda olmas› sorununda sindirim sistemi –devletin kendisi ve düzeni
gibi– bozuktur!
Türk hakim s›n›flar› üç-dört haftal›k savaﬂ sürecinde birçok kez ABD emperyalizminin temsilcileriyle görüﬂmede bulunup resmen “nota”lar verdi. “Koalisyon
güçleri” çerçevesinde Kerkük’e giren
Kürt silahl› güçleri karﬂ›s›nda, emireri
medyada kelimenin gerçek anlam›nda bir
karﬂ› kampanya sürdürüldü.
Devlet temsilcileri ve yetkilileri ABD
emperyalizminin temsilcileriyle telefon
görüﬂmelerinde, “siz yapam›yorsan›z biz
geliriz” vb. “uyar›lar›n›” yap›p, “Bundan
sonra verilebilecek tek emir, art›k ‘Yürüyün’ olabilir. Her konuda haz›r›z.” diyerek Güney Kürdistan s›n›r›nda orduyu
“haz›rol!”a seferber ederken; medyada
Kürtlerin Türkmenleri kurﬂuna dizdi¤i,
her yan›, her ﬂeyi ya¤malad›¤›; Türkmen
kay›tlar›n›, nüfus ve tapu müdürlü¤ünü
talan etti¤i; Araplar› evinden bark›ndan
sürdü¤ü; hattâ, Kürtlerin Türkmen mezarlar›n› tahrip ederek mezarlar›n üzerindeki Türk isimlerini Kürtçe isimlerle de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤›n›, sahte isimlerle içi
boﬂ mezarlar yapt›rarak geçmiﬂte bölgede
Kürt nüfusunun Türkmenlerden fazla oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂt›¤› vb. vb. konu-

da okuyucu k›saca olanlar› hat›rlamal›.
Çünkü bu Kuzey Kürdistan-Türkiye
devrimci hareketi tarihinde bir ilk!
Ne anlamda bir ilk?
Devrimci bir örgüt, kongre niteli¤inde
bir koferans topluyor. Bu konferansta
konferans›n neredeyse bir yar›s›, konferans›n neredeyse di¤er yar›s›n› silahl› olarak teslim al›yor. ‹ﬂkenceli sorgulardan geçirdikten sonra, sorgulananlar›n bir bölümünün polis oldu¤una karar verip, imha
ediyor!
Bunun Marksizm-Leninizm ad›na savunulacak hiç bir yan›n›n olmad›¤›, bunun
ad›n›n Marksizm-Leninizm de¤il, burjuva
komploculu¤u oldu¤u aç›kt›r!
ﬁimdi Maoistler bu konuda, yaln›zca
bir noktada “özeleﬂtiri” yap›yorlar: Soruﬂturma ve sorgulama yöntemi, yani iﬂkence konusundad›r yapt›klar› özeleﬂtiri!
Sorgulamada iﬂkenceyi “burjuvaziden
ödünç al›nm›ﬂ karﬂ›devrimci yöntem” (agk.,
sayfa 469) olarak adland›r›yorlar. “Kongremiz… bu hata ve suçtan dolay› TürkiyeKuzey Kürdistan porletaryas› ve ezilen
halklar› baﬂta olmak üzere enternasyonal
proletarya ve dünya halklar›ndan özür diler”
(agk., sayfa 469) diyorlar.
Fakat ayn› kongre “Kardelen Harekât›”nda bu burjuva yöntemlerle, “suç”la
var›lan sonuçlar› onaylamakta da hiç bir
sak›nca görmüyor. ﬁöyle diyorlar:
“Kongremiz gerek Kardelen Harekat›nda
gerekse KHK sonras› örgüt içinde ve örgüt d›ﬂ›nda aç›¤a ç›kar›l›p (Nas›l? Hangi yöntemle? ‹ﬂkenceli sorguyla, “suçla” “burjuvazinin yöntemiyle!” / BN) ölümle cezaland›r›lan ajan ve iﬂbirlikçelere karﬂ› izlenen siyaseti
detayl› bir ﬂekilde ele alm›ﬂ ve de¤erlendirmiﬂ-

tir. Bu de¤erlendirmeler sonucunda Karﬂ›-Devrimci Hücre elemanlar›n›n ölümle cezaland›r›lmas› genel olarak do¤ru bulunurken, ancak kimi ajan ve iﬂbirlikçilerin ölümle cezaland›r›lmas› konusunda aﬂ›r›ya kaç›ld›¤› sonucuna var›ld›.” (agk., sayfa 469)
K›saca: Maoistler burjuva yöntemleriyle, kendi deyimleriyle “suç” iﬂleyerek vard›klar› ‘ajan-iﬂbirlikçi’ sonuçlar› konusunda en ufak bir kuﬂkuya bile sahip de¤ildir.
Bu ba¤lamda yap›lan “özeleﬂtiri”nin de
beﬂ para de¤eri yoktur.
• • •
aoist Parti’nin kongre belgelerinin
elimize geçen “Parti Tarihi”, parti
tarihinin menﬂevikçe yaz›m›n›n
nas›l oldu¤unun güzel bir örne¤idir.
Biz geçmiﬂte, bu ak›m›n belgeleriyle
uzun uzad›yla u¤raﬂ›yorduk. Çünkü hâlâ
bu ak›mdan arkadaﬂlara yanl›ﬂlar›n› göstererek, onlar› do¤ru yönde etkilemek konusunda umudumuz, beklentimiz vard›.
Süreç içinde menﬂeviklerin ‘ileri ad›m’
olarak tan›tt›klar› her ad›m, hep geriye,
revizyonizme bir ad›m olarak belgelendi.
Bizim için uzun süreden beri bu ak›mla
özel olarak u¤raﬂmak diye bir görev kalmad›. At›lan yeni ad›m da bunu bir kere
daha gösteriyor.
Maoizm, Marksizm-Leninizmin de¤il,
Marksizm-Leninizmden uzaklaﬂman›n,
Mao Zedung Düﬂüncesi’nin kimi yanl›ﬂlar›n›n sistemleﬂtirilmesinin ad›d›r.
Maoist Parti tan›m›, menﬂevik kanatlar›n tümü için uygundur. Bizce hepsinin
bu ad alt›nda birleﬂmesi, saflar›n daha da
belirginleﬂmesi aç›s›ndan kötü olmaz.

M
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ibo’dan ö¤renmek

‹bo’dan ö¤renmek…
eçen say›m›zda “‹bo’dan ö¤renemeyenler…” baﬂl›¤›yla yazd›¤›m›z
yaz›da TKP/ML’nin 7. Konferans›’nda ulusal sorunda tak›nd›¤› tav›ra de¤inmiﬂtik. ‹bo’dan ö¤renemeyen sadece
TKP/ML de¤il. ﬁimdi 1. Kongresi’ni yaparak TKP(ML) ad›n› MKP olarak de¤iﬂtirenler de ‹bo’dan ö¤renemeyenlerdir.
‹bo’nun yanl›ﬂ›n› aﬂma yerine sistemli hale getirerek savunma noktas›na kadar götürme noktas›nda da birleﬂmektedirler.
Örne¤in ‹bo, Mao Zedung Düﬂüncesi’nden etkilenmiﬂ ama hiçbir zaman
“Maoizm”i savunmam›ﬂt›r. ‹bo’nun savunucular›
oldu¤u
iddias›nda
olan
TKP(ML), ‹bo’yu Maoist ilan ediyor ama
bununla kalm›yor, ad›n› da Maoist Komünist Partisi olarak de¤iﬂtirip ‹bo’nun
savunucusu kesiliyor. TKP/ML ise ad›n›
sürdürüyor ama özde farkl› bir ﬂey savunmuyor.
Ulusal sorunda da ‹bo’dan ö¤renemediklerini, ‹bo’nun do¤rular›n› savunmad›klar›n›, yanl›ﬂlar›n› sistemli hale getirerek uç noktas›na götürdüklerini tak›nd›klar› tav›rlarla ortaya koymaktad›rlar. Bu
baglamda MKP, ulusal sorunda da
TKP/ML’nin gerisinde kalm›yor…
Biz bu say›m›zda ‹bo’nun ulusal sorundaki tavr›n› nas›l de¤erlendirdi¤imizi –önceden okuyanlara yeniden hat›rlatmak,
bilmeyenlere de ö¤renmeleri için– olum-
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lu olarak ortaya koymak istiyoruz. 4.
Kongre’mizde ortaya koydu¤umuz de¤erlendirme tezler halinde ﬂöyledir:

TEZLER HAL‹NDE
‹BRAH‹M KAYPAKKAYA’NIN
“TÜRK‹YE’DE ULUSAL SORUN”U
1. ‹brahim KAYPAKKAYA yoldaﬂ, Marksizm-Leninizm’in ulus tan›m›n›, bu tan›m›n s›n›fsal içeri¤ini do¤ru olarak kavram›ﬂ ve revizyonist çarp›tmalara karﬂ› savunmuﬂtur. ‹brahim
Kaypakkaya Marksizm-Leninizm’in bilimsel
ulus tan›m›na dayanarak, Türkiye’de Kürtlerin
bir ulus oluﬂturdu¤unu kan›tlam›ﬂ, ikna edici bir
biçimde ortaya koymuﬂtur. Kürtlerin varl›¤›n›n
bile –hem de solculuk ad›na da!– tart›ﬂ›ld›¤› bir
ortamda, Türkiye’de Kürtlerin bir ulus oldu¤unun yüksek sesle ilan›, ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n önemli bir katk›s›d›r.
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, yaln›zca Kürt
ulusal sorununda de¤il, Türkiye’de yaﬂayan di¤er ezilen milliyetler sorununda da “ezilen milliyetlere tam hak eﬂitli¤i” ilkesini savunarak,
Marksist-Leninist bir konumda durmuﬂtur.
2. Ulusal bask›n›n yaln›zca emekçi y›¤›nlara
de¤il, ayn› zamanda ezilen ulusun burjuva ve
toprak a¤as› s›n›flar›na da uyguland›¤› konusunda do¤ru pozisyonu savunmuﬂtur.
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, ulusal mücadele ile s›n›fsal mücadele aras›ndaki ilkesel ayr›l›¤›

mokratik hakk›d›r. Nas›l bir mücadele
vereceklerine, hangi amaç için çal›ﬂacaklar›na karar vermek de sadece ve sadece
onlar›n hakk›d›r.
Nas›l ki, Türk hakim s›n›flar› ABD veya baﬂka emperyalistlerle iﬂbirli¤i yapma
hakk›n› kendinde görüyorsa, Kürtler ad›na hareket eden Barzani ve Talabani gibilerinin ve onlar›n örgütlerinin de mücadele ya da iﬂbirli¤i yapma hakk› vard›r. Ve
ezen bir ulusun iktidar›, partileri ya da
temsilcilerinin ezilen ulus ve milliyetlerden insanlara, örgütlere “sizin ezen ulusun
ulusal bask›s›na karﬂ› mücadele, ya da bu
mücadelede baﬂka bir güçle iﬂbirli¤i yapma hakk›n›z yoktur” deme hakk›na sahip
de¤ildir.
Barzani ve Talabani gibi liderlerin, onlar›n örgütlerinin siyasetiyle Güney Kürdistan’da Kürt ulusunun gerçek kurtuluﬂunun mümkün olmad›¤›n›, olamayaca¤›n› söylemek, onlar› eleﬂtirmek ve Güney
Kürdistanl› iﬂçi ve emekçilere do¤ru yolu
göstermek uluslararas› komünist hareketin, komünistlerin ve en baﬂta da Kürdistanl› komünistlerin hakk› ve görevidir.
Bu görev temelinde soruna yaklaﬂ›ld›¤›nda, ezen uluslardan komünistlerin öncelikle “kendi” devletlerine, onun ulusal
bask› siyasetine, baﬂka ulus ve milliyetlere
karﬂ› düﬂmanl›¤›n körüklenmesine karﬂ›
mücadele etme görev ve yükümlülükleri
vard›r.
Savaﬂa haz›rl›k ve savaﬂ sürecinde KDP
ve YNK ABD ile iﬂbirli¤i içinde, ABD
emperyalistlerinin gözüyle “güvenilir” olan müttefikler olarak art› puan toplad›lar.
Bunlar›n siyaseti, küçük hayduta karﬂ›
kendilerine ç›karlar› gere¤i destek veren

büyük haydutlara dayanma, kurtuluﬂu onlardan bekleme siyasetidir. Bu siyaset kuﬂkusuz ezilen ulusun –Kürt ulusunun–
kurtuluﬂu sorunu sözkonusu oldu¤unda
yanl›ﬂ ve gerçek çözümü getiremeyecek,
düzeniçi, burjuva bir siyasettir. Ezilen ulus
ve halklar›n kurtuluﬂu için mücadele
edenlerin bu siyasete karﬂ› da mücadele
etmesi gerekiyor. Fakat bu mücadele,
KDP ve YNK’nin nas›l olur da böyle
davranaca¤› eleﬂtirisi ve yaklaﬂ›m› temelinde olmaz.
Çünkü Barzani (KDP) ve Talabani’den
(YNK) baﬂka türlü davran›lmas› zaten
beklenemez. Soruna burjuva siyaset aç›s›nda yaklaﬂ›ld›¤›nda KDP ve YNK kendi
karakterleri gere¤i yapmalar› gerekeni yap›yorlar. Burjuva diplomatik iliﬂkilerde,
emperyalistler nezdinde kendileri için belki de son on y›llar›n en güçlü pozisyonunu elde ettiler.
Bu pozisyonun savaﬂ sonras›na yans›mas›n›n tam olarak nas›l bir hal alaca¤› henüz
ortaya ç›km›ﬂ de¤il. Ama gidiﬂat›n merkezi bir Irak hükümetinde etnik ve dini
gruplar›n temsil edildi¤i ve kendi bölgelerinde de bir tür “bölgesel özerklik”in yaﬂanaca¤› bir yap›lanmaya do¤ru oldu¤u
söylenebilir. Bunun tam olarak nas›l gerçekleﬂece¤ini zaman gösterecektir.
Bu geliﬂmelerin Kürt ulusuna ve milli
az›nl›klara burjuva demokrasisi çerçevesinde baz› haklar› beraberinde getirece¤i
ve sadece bu ba¤lamda faﬂist Saddam rejimi dönemine göre –kötünün iyisi olan bir
durum– daha iyi oldu¤u tespit edilebilir.
Ama Irak ve Güney Kürdistanl› iﬂçi ve
emekçilere taﬂ›nmas› gereken temel düﬂünce, emperyalist iﬂgalcilerin iﬂçi ve
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özellikle de Kürt gruplar›yla buluﬂturup
gerçekleﬂtirilen anlaﬂmaya ra¤men Kürt
düﬂmanl›¤› yap›ld›, yap›l›yor. Sözkonusu
üzerinde anlaﬂ›lan noktalar, bas›na yans›d›¤› biçimiyle ﬂunlard›r:
“– Irak’ta Irak halk›n› tam temsil eden bir
yönetim sa¤lanacak. – Irak’›n ba¤›ms›zl›¤›,
özgürlü¤ü, toprak bütünlü¤ü ve ulusal birli¤i
korunacak. – Irak’›n gelecekteki yap›s›, Irak
halk›n›n bütününün hür iradesi ve tam kat›l›m›yla belirlenecek. – Irak’›n do¤al kaynaklar›,
ulusal yararlar ve Irak halk›n›n tümü için ulusal ekonomiyi güçlendirmek amac›yla kullan›lacak. – Irak’›n tüm bölümleriyle ﬂehirleri bir
bütün olarak millete aittir. – Ülke içinde kontrolsüz nüfus hareketleri engellenecek. – Irak
rejimi taraf›ndan el konulan evlerle ilgili iddialar, kurulacak komisyon taraf›ndan de¤erlendirilecek. – Irak’›n anayasal halklar› olan
Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, Keldaniler ve di¤erlerinin haklar› ve özgürlükleri
korunacak.” (Milliyet, 20 Mart 2003)
Bu noktalardaki anlaﬂma KDP ve YNK
taraf›ndan da onaylanm›ﬂt›r. Bu haberi veren 20 Mart tarihli Milliyet gazetesinin
manﬂeti de “Kürtlerden söz” idi. Yani
Güney kürdistanl› Kürtler de –somutta
KDP ve YNK– ba¤›ms›z bir devlet ilan
etmeyecekleri ve Musul ile Kerkük’ü ele
geçirmeye çal›ﬂmayacaklar› konusunda tav›r belirlemiﬂlerdi. Sadece anlaﬂmay›
onaylamak de¤il, “koalisyon güçleri” çerçevesinde hareket etmenin d›ﬂ›na ç›kmayacaklar› yönünde de garanti veriyorlard›
ve gerçekten de savaﬂ sürecinde iﬂgalci
emperyalist güçlerin yönetiminde, onlar›n
istedi¤i temelde hareket ettiler.
ABD ile –KDP ve YNK’nin de kabul
etti¤i “ba¤›ms›z devlet ilan edilmeyecek,
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Musul ve Kerkük’ü ele geçirme yönünde
ad›mlar at›lmayaca¤›” görüﬂü temelinde–
kendi “k›rm›z› çizgileri” üzerine teminat
alan Türk devleti, tüm bunlara ra¤men savaﬂ döneminde medyas› üzerinde Kürt
düﬂmanl›¤›n› körükledi durdu…
Hele bir de “koalisyon güçleri” çerçevesinde Kürt askeri güçleri (peﬂmergelerin) Kerkük ve Musul’a girince Türk hakim s›n›flar›n›n “k›rm›z› çizgileri” aﬂ›ld›…
ve ya anlaﬂmalara, teminatlara ra¤men tersi durum olursa ne olur? diye Türk hakim
s›n›flar›n›n kuyru¤u tutuﬂtu…
Kürt, Kürdistan düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesi öyle bir hal ald› ki, baz› burjuva
gazeteciler bile “s›n›r›n” aﬂ›ld›¤›n› yazma
durumunda kald›lar. Bu Kürt düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesine Türkmen-Kürt düﬂmanl›¤› ile Arap-Kürt düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesi de eklendi.
Özellikle TC ile iﬂbirli¤i yapan Türkmenleri –Türkmen Cephesi– k›ﬂk›rtarak
bir Türkmen-Kürt çat›ﬂmas› yarat›p müdahale etme ortam› yaratmak için de çaba
gösterildi.

GÜNEY KÜRD‹STAN’DA OLANLAR NED‹R?
Her ﬂeyden önce bilince ç›kar›lmas› gereken ﬂey, Güney Kürdistan’›n Kuzey
Kürdistan gibi ilhak, iﬂgal edildi¤i, bir iç
sömürge oldu¤u; Kürt ulusunun ve bu
co¤rafyada yaﬂayan ulusal az›nl›klar›n faﬂist
Saddam rejiminin bask›s›na maruz kald›¤›
gerçe¤idir. Ulusal sorun ülkenin temel sorunlar›ndan biridir.
Sömürgeci faﬂist bir rejime karﬂ› ulusal
haklar›n› elde etmek için mücadele, ezilen ulus ve milli az›nl›klar›n en do¤al de-

ve bunlar›n iliﬂkilerini do¤ru bir biçimde ortaya
koymuﬂ ve s›n›f mücadelesinin özgürce geliﬂmesi
için ulusal bask›n›n ortadan kald›r›lmas›n›n oynayaca¤› rolü do¤ru olarak belirlemiﬂtir.
3. Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n, Marksizm-Leninizm’de yaln›zca ayr›lma hakk› olarak yorumlan›p, savunuldu¤unu
do¤ru olarak ortaya koymuﬂtur.
4. Ulusal sorunun çözümünü Proleter Devrime ba¤l› ele alarak, temel ilkeyi do¤ru olarak savunmuﬂtur.
5. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, milliyetçili¤e
karﬂ› mücadele konusunda, ezen ulus ﬂovenizmi
ile ezilen ulus milliyetçili¤i aras›nda yap›lmas›
gereken ayr›m› do¤ru olarak yapm›ﬂt›r.
O, milliyetçili¤e karﬂ› mücadelede, esas darbeyi do¤ru olarak Türkiye’de ezen ulus ﬂovenizmi
olan Türk ﬂovenizmine yöneltmiﬂtir. O, ezilen
ulus milliyetçili¤ine karﬂ› da mücadele etmiﬂtir.
6. Ulusal sorunun Demokratik Halk Devleti’nde çözümü konusunda berrak Marksist-Leninist bir program savunmuﬂtur.
7. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, ezen ulus
komünistleri ile ezilen ulus komünistlerinin ulusal soruna yaklaﬂ›mda ikili –ayr›– görevleri konusunda Marksist-Leninist ilkeyi ç›k›ﬂ noktas›
alm›ﬂ ve savunmuﬂtur.
8. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, bütün milliyetlerden iﬂçilerin Komünist Partisi’nde ve bütün s›n›f örgütlerinde ortak örgütlenmesini savunmuﬂtur.
9. Genel programatik aç›dan, net MarksistLeninist bir pozisyonda durarak, bu konuda
Bolﬂevik program›n temel taleplerini savunmuﬂtur.
Bütün bunlar, ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n
ulusal sorunda aç›kça Marksist-Leninist pozisyonda oldu¤unu göstermektedir…
10. ‹brahim Kaypakkaya, milli sorunda Lenin ve Stalin’e dayanm›ﬂ, onlar›n teorisini ç›k›ﬂ

noktas› alm›ﬂ ve bu teoriyi Türkiye-Kuzey
Kürdistan prati¤i ile baﬂar›l› bir biçimde kaynaﬂt›rm›ﬂt›r.
11. ‹brahim Kaypakkaya, Marksizm-Leninizm’in ilkelerinden yola ç›karak Türkiye-Kuzey Kürdistan’da, Cumhuriyet döneminde Kürt
isyanlar› konusunda do¤ru tav›r tak›nm›ﬂ,
TKP’nin –ayn› zamanda Komintern’in de tavr›
olan– tavr›n› do¤ru bir temelde eleﬂtirmiﬂtir.
12. ‹brahim Kaypakkaya, Kürtlerin parçalanm›ﬂ bir ulus oldu¤u ve bu “tarihi haks›zl›k”›n ortadan kald›r›lmas›na ancak Kürt ulusunun kendisinin karar verebilece¤i do¤ru tezlerini
savunmuﬂtur.
13. ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n hatalar›
ikincildir.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “…milli bask›lar›n esas hedefi ezilen, ba¤›ml› ve uyruk milletin burjuvazisidir”, “Milli hareketler özünde her
zaman burjuvazinin damgas›n› taﬂ›maktad›r”
ﬂeklinde tespitler yapmaktad›r. Bu tespitler, emperyalizm ça¤› için yanl›ﬂ tespitlerdir.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “Milli bask›n›n amac› nedir?” baﬂl›¤› alt›nda yürüttü¤ü tart›ﬂmada, “meselenin özünün pazara kimin hakim olaca¤›” sorunu oldu¤unu söylemektedir.
Bu tez de emperyalizm ça¤› aç›s›ndan yanl›ﬂt›r.
Ancak ‹brahim Kaypakkaya’n›n çizgisinde bu
tespit, teorik bir yanl›ﬂ olarak durmaktad›r.
– ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ, “Do¤u Anadolu Bölge Komitesi” ba¤lam›nda, ﬁafak revizyonizmi ile hesaplaﬂmam›ﬂt›r. Ulusal özellikleri
dikkate alan, özel bir örgütlenmenin gereklili¤ini savunmam›ﬂt›r.
– ‹brahim Kaypakkaya’n›n “Kürt ulusal hareketinin … çözüme ba¤lanmam›ﬂ tek ulusal
hareket” oldu¤u tespiti, 1972 için yap›lan somut bir tespit olarak al›nsa da özellikle de Ermeni ulusal hareketi ba¤lam›nda eksiktir.
(Bolﬂevik Partizan say› 62, sayfa 14-15) 
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TKP(ML) [MKP] Sempozyumu’ndan…

TKP(ML) sempozyumuna Almanya /
Hessen BP taraftarlar› olarak kat›ld›k.
Toplant›, baﬂlamas› gereken saatten çok
geç baﬂlad› ve toplant› salonunda yaklaﬂ›k
300 kiﬂi vard›.
Sayg› duruﬂundan sonra toplant›y› yönetenler, toplant› hakk›nda k›sa bilgi verdiler. Kat›l›mc›lar›n genellikle “DEH”ten
parti temsilcilerinin oldu¤u aç›kland›. Bizim görebildi¤imiz kadar›yla MLKP, Maoist Merkezciler, Partizan, Uzun Yürüyüﬂ
taraftar ve okurlar› da vard›.
Konuﬂmac›, önce sözlü bilgi vermek istedi, ard›ndan bundan vazgeçip 18 sayfal›k yaz›y› okudu. Özetle ﬂunlar anlat›ld›:
TKP(ML) ad›n› Maoist Komünist Partisi (MKP) olarak de¤iﬂtirdiklerini; ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak TKP(ML)’nin
devam› olduklar›n› ve onu yaratan Maoizmin Türkiye-Kuzey Kürdistan temsilcisi
‹brahim Kaypakkaya’n›n en kararl› savunucusu olduklar›n› söylediler. ‹brahim
yoldaﬂ› böylece bir kez daha Maoist ilan
ederek onun bilinçli olarak TKP’nin ad›n›n arkas›na marksist-leninist tan›m›n› koyarak kendini revizyonizmden, oportünizmden ay›rd›¤›n›, ama bununla Maoistli¤i, Maoizm’i savunmad›¤› gerçe¤ini bir
kez daha tersyüz ettiler… Mao Zedung
Düﬂüncesi’ni savunmakla, Maoizmi sa24
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vunman›n bir ve ayn› ﬂey olmad›¤›n›n üstünü de böylece örtmeye devam ettiklerini gösterdiler.
Yeni Demokratik Devrimi ve Büyük
Proleter Kültür Devrimi’nin savunucusu
olduklar›n›, ordular›n›n (!) ismini de Halk
Kurtuluﬂ Ordusu (HKO) olarak de¤iﬂtirdiklerini; bir de Maoist Gençler Birli¤i’ni
(MGB) oluﬂturduklar›n› anlatt›lar.
Dünyadaki son geliﬂmelerin devrimin
f›rt›na merkezlerini gösterdi¤ini, bu merkezlerin de Asya, Afrika ve Latin Amerika
oldu¤unu –temcit pilav›n›n ›s›t›l›p yeniden sunulmas› gibi– savundular. Zincirin
en zay›f halkas›n› bulmak için üç k›tay›
gezmemize de gerek yokmuﬂ…
‹brahim Kaypakkaya’n›n kaybedilmesiyle ortaya ç›kan boﬂlu¤un doldurulamad›¤›, tüm yaﬂanm›ﬂ krizlerin nedeninin de
Maoizm’in kavranmamas› oldu¤u; ‹brahim Kaypakkaya’n›n kendisinin her ne
kadar Mao Zedung Düﬂüncesi’ni savunsa
da, asl›nda onun esas kavray›ﬂ›n›n, dünya
görüﬂünün Maoizm oldu¤u, bunun beﬂ
temel belgede görülebilece¤i anlat›ld›.
‹brahim yoldaﬂ›n devrimin genel sorunlar› ve isteklerine iliﬂkin tezler ortaya koydu¤unu, yaln›z bu tezlerin bir programa
dönüﬂtürülemedi¤ini; parti içi iki çizgi
mücadelesinin do¤ru kavranmad›¤›n›, hi-

TC’nin Kürt, Kürdistan
düﬂmanl›¤› sürüyor!
eçen say›m›zda “TC’nin MusulKerkük hesaplar›…” baﬂl›kl› yaz›m›zda, ABD’nin Irak-Güney Kürdistan’a yönelik savaﬂ haz›rl›klar›n› yürüttü¤ü dönemde Türk hakim s›n›flar›n›n ve
emireri medyan›n tavr›na k›saca de¤inmiﬂtik. Bu arada ﬂunu da tespit etmiﬂtik:
“Kendi deyimleriyle Kürt devletinin kurulmas› ve Musul-Kerkük’ün Kürtlerin kontrolünde olmas› Türk hakim s›n›flar› için ‘k›rm›z› çizgi’lerdir, savaﬂ gerekçeleridir.” (sayfa 21)
Sözkonusu “k›rm›z› çizgiler” savaﬂ öncesi dönemde oldu¤u gibi, savaﬂ sürecinde
de Türk hakim s›n›flar›yla a¤ababalar›
ABD emperyalizmi aras›ndaki pazarl›klarda önemli rol oynad›. TC, Güney Kürdistan’a –orada bulunan andaki askeri gücü
d›ﬂ›nda–, Musul ve Kerkük’ün Kürtlerin
kontrolüne geçmesini ve olas› ba¤›ms›z
Kürt devletinin ilan›n› engellemek; buna
ek olarak PKK/KADEK’in silahl› güçlerini mümkün oldu¤unca ortadan kald›rmak
için resmen ve anlaﬂmal› girmek istiyordu.
Ama bu istek ABD taraf›ndan kabul görmedi. Bunun arkas›nda yatan hesaplar de¤iﬂik tabii ki, ama TC’nin ordusunun Güney Kürdistan’a girmesinin “Irak muhalefeti”ni rahats›z edece¤i, bir Türk-Kürt çat›ﬂmas›n›n yaﬂanabilece¤ini ve bunun

G

ABD için sorunu daha da karmaﬂ›k hale
getirece¤i vb. düﬂünceler ABD’nin tavr›n›
belirleyen baz› düﬂüncelerdi.
ABD emperyalizmi TC’yi “teskin etmek” için “TC’nin istemedi¤i yöndeki
geliﬂmelere izin vermeyece¤iz” yönlü garanti verdiler ve Türk ordusunun “Irak’a
girmesine gerek yok” tavr›n› tak›nd›lar.
ABD’nin istedi¤i askerini Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da konuﬂland›rmas› yönündeki tezkere TBMM’de ç›kmay›nca,
TC’ye karﬂ› “Kuzey Irak’a girersen bizimle çat›ﬂabilirsin, kötü olur” vb. yönlü sert
ç›k›ﬂlar da yaﬂand›.
Tezkerenin ç›kmamas›n›n nedeni hakk›nda TC Baﬂbakan Yard›mc›s› ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül, yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar›
söyledi:
“…Biz s›n›r›n Irak taraf›nda 20-30 km.
derinlikte güvenlik kuﬂa¤› oluﬂturmay› istiyorduk. Amerikal›lar, Türk askerinin Kerkük ve
Musul’a kendileriyle tam bir iﬂbirli¤i içinde giriﬂini bile istemediler. (…) Musul ve Kerkük’e
Amerikal›larla birlikte giriﬂimiz kabul edilmiﬂ
olsayd› tezkere geçerdi.” (Radikal, 15 Nisan
2003)
Savaﬂtan k›sa süre önce Ankara’da ABD
Baﬂkan› Bush’un Irak dan›ﬂman› Halilzad’›n Türkiye’yi Irak muhalefeti ile,
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gündem

KADEK bu yasayla bar›ﬂ›n sa¤lanamayaca¤›, piﬂmanl›k onursuzlu¤unun kabul
edilmeyece¤i gerekçeleriyle, Piﬂman De¤iliz Kampanyas› baﬂlatt›.
Bu kampanyada olumlu olarak getirilen
talep “ayr›ms›z genel af” talebi oldu. Yer
yer yukar›da ortaya koydu¤umuz gibi, af
kavram› yerine “bar›ﬂ”, “demokratik çözüm” kavramlar› da kullan›ld›. Fakat hangi
kavram kullan›l›rsa kullan›ls›n öz ayn› idi:
Gerçekte KADEK uluslararas› konjonktürün de zorlamas› ile, Güney Kürdistan’da silahl› güç bulundurman›n s›n›r›na gelmiﬂti. Çözümü silahlar› b›rakarak, Kuzey
Kürdistan’da TC’nin yurttaﬂlar› olarak bar›ﬂç› siyasi mücadeleye kat›lmakta görüyordu. Bunun için KADEK lilerin silah
b›rak›p eve dönüﬂünü sa¤layacak yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› istiyordu. Fakat
ataca¤› ad›m›n da “piﬂmanl›k” gibi rencide edici, aﬂa¤›lay›c› isimler alt›nda olmamas›n› istiyordu.
TC hükümeti ise –MGK’da da görüﬂerek… Yani devletin gerçek yöneticileri ile
hükümet siyasetini birleﬂtirerek!– KADEK’e, ﬂimdilik yöneticiler d›ﬂ›nda, “eve
dönüﬂün” yolunu açan bir tav›r tak›narak,
örgütte bir çözülmeyi öngören bir siyaset
belirledi. Piﬂmanl›k kavram›n›n yanratt›¤›
tepkileri de yasan›n ismini önce “Eve Dönüﬂ” sonra da “Topluma Kazand›rma”
ﬂeklinde de¤iﬂtirerek halletmeye çal›ﬂt›.
Piﬂmanl›k yasas›n›n özünde bir de¤iﬂiklik yok. ‹smi de¤iﬂti.
Faﬂist TC, baﬂkan›n› esir tuttu¤u son
Kürt isyan›n› bu yasayla ve ABD’nin deste¤iyle tümden bitirmeyi planl›yor. Bunun için öngörülen yasal düzenleme, yasan›n ad› ne olursa olsun s›n›rl› bir aft›r.
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Af, affedilecek bir kusurda bulunanlara,
bir suç iﬂlemiﬂ olanlara karﬂ›, suçun, kusurun
yöneldi¤i kiﬂinin, kurumun bir lütfudur.
TC’nin ﬂimdi güya bir büyüklük gösterisi içinde s›n›rl› af sundu¤u insanlar, ellerinden al›nm›ﬂ haklar›n› talep eden, bunun
için mücadele eden insanlard›r. Bunlar›n
hiç biri af edilecek bir suç iﬂlememiﬂtir.
Hakl› bir dava için mücadele etmiﬂlerdir.
Suçlu olan faﬂist TC’nin kendisidir!
O, ulusal sorunda, tarihte Ermeni ulusuna karﬂ› yüzy›l›n ilk toplu k›y›m›n› uygulayanlar›n mirasç›s› olan, bugün de hâlâ
jenosidi reddeden devlet olarak suçludur.
O, Kürt ulusunun ayr› devlet kurma
hakk›n› en baﬂ›ndan itibaren gasp eden;
Kürt ulusunun en basit ulusal haklar›n› bile vermemekte direnen; 27 Kürt isyan›n›
bast›rm›ﬂ olma ﬂerefsizli¤iyle övünen devlet olarak suçludur.
O, Türk olmayan tüm milliyetlere kölelik ve aﬂa¤›lanmaktan öte bir yaﬂam öngörmeyen devlet olarak suçludur.
O katliamc›, iﬂkenceci devlet olarak
suçludur.
Bu devlete karﬂ› isyan suç de¤il, hakt›r!
Ve bu devletin suçlar› için, iﬂçi s›n›f› ve
tüm milliyetlerden emekçiler, tüm ezilenler birbirine söz vermelidir:
Egemenlere hep birlikte ﬂu denmelidir:
Siz af vb. konusunda ne yapanrsan›z yap›n, biz sizin insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n›z› “Unut mayaca¤›z - Affetmeyece¤iz!”
Bütün milliyetlerden iﬂçilerin, köylülerin, emekçilerin demokratik devriminde
gerçek suçlular›n suçlar›n›n faturas› ç›kar›lacakt›r, hiç bir suç cezas›z kalmayacakt›r!
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ziplerin oluﬂmas› ve bölünmelerin bundan
kaynakland›¤›n›; iki çizgi mücadelesinin
maoist komünist partiler için evrensel bir
ilke oldu¤unu savundular.
Partilerinin içinde karﬂ›devrimci bir
hücrenin ç›kt›¤›, bu hücrenin ortadan kald›r›l›ﬂ›nda yap›lan iﬂkencenin do¤ru olmad›¤›, onun d›ﬂ›ndaki uygulamalar›n do¤ru
oldu¤u; karﬂ›devrimci de olsa tutukluya
iﬂkence yapman›n, hakaret etmenin do¤ru
olmad›¤›, yap›lan iﬂin partinin tarihine kara bir leke olarak geçece¤i anlat›ld›ktan
sonra enternasyonal proletaryadan, dünya
halklar›ndan özür(!) dilediler!!! Bu olaylar
ba¤lam›nda tak›nd›klar› tav›rda da ortaya
ç›kt›¤› gibi yaﬂanan olumsuzluklardan bir
tek do¤ru ders ç›karamam›ﬂlard›r. Bir baﬂka deyimle söylenirse, “Özrü kabahatinden büyük” oldu¤u gerçe¤ini bir türlü
göremiyorlar!
Ulusal sorunda da öyle… ‹brahim Kaypakkaya’dan sonra ulusal sorundaki çizgiyi yeterince maddi güce dönüﬂtüremediklerini; inceltilmiﬂ milliyetçili¤in fark›na
varamad›klar›n› vb. düﬂünceleri aç›klad›lar. Aç›k olan ﬂey, ‹brahim’den ö¤renemedikleriydi.
Kad›n-erkek çeliﬂkisinde çözüm gösterememiﬂ, ama inceltilmiﬂ egemen erkek
ﬂovenizmini görmüﬂ ve konunun önemine dikkat çekmiﬂ partileri! Ulusal soruna
Türkiye penceresinden bakanlar, kad›n
sorununa da erkek gözüyle bakmaktad›rlar… Her ikisinde de ortak yan ﬂoven tav›rd›r.
Devrimci durumun sürekli oldu¤unu
savunman›n yan›s›ra, ilk örgütsel yenilginin objektif ve subjektif koﬂullar haz›r de¤ilken sald›r› uyguland›¤›ndan dolay›;

ikinci örgütsel yenilginin de k›rsal alan
yerine ﬂehirlerde örgütlendi¤inden dolay›
al›nd›¤› anlat›l›rken, do¤ru bir ﬂey de söylediler: Halk savaﬂ›, halk ad›na savaﬂ
de¤ildir.
Anlat›mlar› bittikten sonra konuﬂmalar›
için söz hakk› “DEH”ten parti temsilcilerine verildi. ‹lk önce Afgan KP temsilcisi
konuﬂtu. ‹ngilizce yapt›¤› konuﬂmada esas
olarak MKP ile dayan›ﬂma içinde olduklar›n›, olacaklar›n› anlatt› ve iyi dileklerde
bulundu.
Frans›z KP’den bir temsilci uzun uzun
konuﬂtu. ‹çerik olarak komünizmin do¤uﬂundan bugüne kadar geçti¤i yol ve
günlük sorunlar üzerine durdu. Uzun konuﬂtu¤u ve çok eskilere, taa Komünist
Manifesto’ya kadar gerilere gidip anlatmas› milleti çok s›km›ﬂ olacak ki, hem çeviri
iﬂini yapanlar baﬂtan savma çeviri yapmaya
baﬂlad›lar, hem de dinleyicilerin ço¤u salon d›ﬂ›na ç›k›p sohbet etmeye baﬂlad›…
Biz de bu arada salondan ayr›ld›k.
Kongre belgelerine ilgi vard›.
Biz de elimizde varolan yay›nlar›m›zla
bir masa açt›k ve Bolﬂevik Partizan say›
85’den (1993) Mao Zedung Düﬂüncesi ile
ilgili görüﬂleri kopya ederek bildiri gibi
da¤›tt›k. Sözkonusu bildiride TKP/ML 3.
Konferans›’na eleﬂtirimizin reklam› da
vard›. “‹leri Ad›m Yok! Hep Geriye! Revizyonizme! TKP/ML 3. Konferans›n›n
Çizgisinin ve Kararlar›n›n Eleﬂtirisi” “Hâlâ yan›t bekliyor!”
MKP TKP/ML’nin 3. Konferans›’n›n
da daha gerisinde bir siyaset savunma
durumundad›r. Yani revizyonizme gittikçe daha çok batt›klar›n› belgeliyorlar!
Bir okur 
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stalin’den

Bir kez daha
garantili müzakere üzerine
üzakere dolay›s›yla yürütülen kampanya son h›zla sürüyor. Temsilciler
seçimi sonuna yaklaﬂ›yor. Yak›n gelecekte Temsilciler Konseyi toplanacak. Bir
müzakerenin yap›l›p yap›lmayaca¤›, hangi
garantiler (koﬂullar) alt›nda bir müzakerenin
arzu edilir oldu¤u, bu garantilerin nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i —Temsilciler Konseyi her
ﬂeyden önce bu sorunlarla u¤raﬂacakt›r.
Temsilciler Konseyi’ndeki tutumumuzda
hangi çizgiyi izlemeliyiz?
Petrol sanayicileriyle müzakerelerin bizim
için yeni bir ﬂey olmad›¤›n› tekrarlayal›m.
1905 y›l›nda böyle bir müzakere olmuﬂtu.
1906 y›l›nda ikinci bir müzakere oldu. Bu
müzakereler bize ne verdi, onlardan ne ö¤rendik, yararl›l›klar›n› kan›tlad›lar m›?
Gerek o s›ralar gerekse k›sa bir süre önce
bize, hiçbir koﬂul olmaks›z›n tek baﬂ›na
müzakerenin kitleleri birleﬂtirdi¤i söylendi.
Ancak olgular, önceki müzakerelerden hiçbirinin kitleleri birleﬂtirmedi¤ini ve birleﬂtiremeyecek oldu¤unu gösterdi: sadece seçimler yap›ld› ve tüm “birleﬂme” bununla
bitti.
Neden?
Çünkü önceki müzakerelerin örgütlenmesinde konuﬂma ve toplant› özgürlü¤ünün izi bile yoktu, çünkü kitleleri fabrikalarda, petrol alanlar›nda ve barakalarda
toplama, verili her sorunda seçmenlerin verdikleri görevleri haz›rlama ve genelde mü-

M
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zakerenin tüm iﬂlerine aktif müdahale etme
olana¤› yoktu. Yani o s›ralar kitle edilgen
olmaya zorland›, ve iﬂçi kitlelerinden uzakta, sadece delegeler etkindi. Fakat biz uzun
zamand›r biliyoruz ki, kitleler ancak bizzat
eylemler içinde örgütlenir…
Devamla, tüm müzakere dönemi boyunca özgürce etkinlikte bulunan, tüm firmalar›n ve semtlerin iﬂçilerini kendi etraf›nda
birleﬂtiren, bu iﬂçilerin taleplerini haz›rlayan
ve bu talepler temelinde iﬂçi delegeleri
kontrol eden sürekli bir organ olarak bir
Temsilciler Konseyi olmad›¤› için. Petrol
sanayicileri böyle bir Temsilciler Konseyi’nin oluﬂturulmas›na izin vermek istemiyorlard›, ve müzakereye önayak olanlar bunu âcizane kabul ettiler.
Temsilciler Konseyi’ni kendi etraf›nda
birleﬂtirip onu s›n›f mücadelesi yoluna yöneltebilecek hareketin merkezlerinin –sendikalar›n– o zaman olmad›¤›ndan söz bile
etmiyoruz.
Bir zamanlar bize, tek baﬂ›na müzakerenin, iﬂçilerin taleplerini bile karﬂ›layabilece¤i
söyleniyordu. Ama ilk iki müzakere deneyimi bu varsay›m› da çürüttü. Çünkü delegelerimiz ilk müzakerede iﬂçilerin taleplerinden sözetmeye baﬂlad›¤›nda, petrol sanayicileri “bunun müzakere gündemini ilgilendirmedi¤ini”, müzakerenin “sanayiye akaryak›t
sa¤lamak” için ça¤r›ld›¤›n›, birtak›m talepleri görüﬂmek için ça¤r›lmad›¤›n› söyleyerek

kar birli¤i sözkonusudur. Ve her iki yan
aç›s›ndan da aç›k has›ml›k istenen bir durum de¤ildir. Bu yüzden ABD, TC’ye
onu Güney Kürdistan’da istemedi¤i mesajlar›n› verirken, ayn› zamanda onun iﬂini de kendisi görece¤i sözlerini vermek
zorunda ve durumundad›r. KADEK’in silahs›zland›r›lmas› ba¤lam›nda bu ABD’nin
“KADEK’i silahs›zland›rma iﬂi benim
iﬂim” demesi anlam›na gelmektedir.
— KADEK’in silahs›zland›r›lmas› ve
KADEK güçlerinin en iyisi bölgeyi terkedip, Kuzey Kürdistan’a göçmesi, gerek
ABD, gerekse KDP ve KYB aç›s›ndan istenen ﬂeydir. (ABD aç›s›ndan tabii KADEK’in silahl› güçlerinin Kuzey Kürdistan yerine, Do¤u Kürdistan’a yönelip,
‹ran devlet güçleriyle çat›ﬂmas› da, ‹ran
rejimini zay›flatma aç›s›ndan düﬂünülebilir
bir opsiyondur. Ancak bu ABD’nin aç›kça kullanaca¤› bir opsiyon olarak düﬂünülmemelidir. ABD KADEK’i terörist örgütler listesine göstermelik olarak de¤il,
ciddi olarak alm›ﬂ görünmektedir.)
Bütür bunlar›n gösterdi¤i ﬂudur:
Uluslararas› konjonktür, ﬂimdi KADEK’in, TC do¤rudan kar›ﬂmadan, ABD
ve onun Kürt iﬂbirlikçileri taraf›ndan silahs›zland›r›lmas› için uygundur.
Fakat bunun için TC’nin KADEK’lilerin geri dönmesini mümkün k›lacak düzenlemeleri de yapmas› gereklidir.

K‹M K‹M‹ AFFEDECEK?
ﬂte yeni “Piﬂmanl›k Yasas›” bu uluslararas› geliﬂmeler ve ﬂartlar temelinde
gündeme gelmiﬂtir. Asl›nda inisiyatif
sonuçta ABD’nin iste¤ine bir cevapt›r, fa-

‹

kat ayn› zamanda Kuzey Kürdistan’da Abdullah Öcalan’›n ça¤r›s› üzerine PKK’nin
savaﬂ› durdurmas›yla ortaya ç›kan ortam›n
kal›c›laﬂt›r›lmas›n› isteyen Türk burjuvazisi ve devletinin de ç›karlar›na uygundur.
Bu yeni piﬂmanl›k yasas› haz›rl›klar› s›ras›nda yasa ilk gündeme getirildi¤inde, ad›
hiç utanmadan ve s›k›lmadan, aç›kça Piﬂmanl›k Yasas› olarak aç›kland›. Öngörülen, “terörist örgütlerin” (ço¤ul kullan›l›yordu, yasa tüm ‘terörist’ örgütleri kapsayacak gibi düzenlenmiﬂti, fakat kastedilenin öncelikle PKK oldu¤u herkesin bildi¤i bir ﬂeydi!) lider kadrosunda olmay›p,
herhangi bir suçtan dolay› hüküm giymemiﬂ tüm ‘sair üyeleri’ için, gelip teslim
olup, piﬂmanl›k belirtmeleri halinde hemen serbest b›rak›lmak; hüküm giymiﬂ
olanlar›n veya suçu sabit bulunanlar›n da
yine gelip teslim olmalar› halinde ve piﬂmanl›klar›n› aç›klamalar› halinde k›sa süre
içinde serbest kalmalar› idi.
Bu tam bir hem suçlu hem güçlü tavr›
idi. Devlet, “suçlar›”, faﬂist devletin ulusal zulmüne baﬂkald›rmak olanlara, “piﬂman oldu¤unuzu aç›klay›p gelin, sizi affedeyim” diyordu.
Kürt ulusunu cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana yok sayan, ona zulüm uygulayanlar, bu ulusun haklar› için mücadele
edenlere “piﬂmanl›k ifade edin, devletimizin ﬂefkatine s›¤›n›n” ça¤r›s› yap›yordu!!!
Gerçek suçlular, katiller, sald›rgarlar,
kendini savunma durumunda olanlara,
“büyüklük” gösterisinde bulunuyordu.
Ve bu tav›r bizzat yasan›n ad›nda da aç›kça ifade ediliyordu: “Piﬂmanl›k Yasas›”.
Baﬂta KADEK olmak üzere, toplumun
bir çok gücü bu rezilli¤e karﬂ› ç›kt›.
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Devlet içinde de, hükümette de bu konuda biraz yumuﬂak davranmak gerekti¤ini
savunanlar vard›r. Fakat di¤er yandan KADEK’in iyice köﬂeye s›k›ﬂt›¤›, ﬂimdi son
ölümcül darabeyi vurmak için f›rsat oldu¤unu düﬂünüp, ortam› sertleﬂtirmek için
eylemler geliﬂtirenler de vard›r. Örne¤in
DEHAP’l›lara karﬂ› son dönemde artan
bask›lar –örne¤in ‹stanbul’da DEHAP yönetiminde yer alan Gülbahar Gündüz’ün
kaç›r›l›p tecavüze u¤ramas›, DEHAP bürolar›n›n bas›lmas›, DEHAP’›n izinli gösterilerine karﬂ› artan sald›r›lar vb.– bunun
iﬂaretidir. Resmi egemen siyaset hâlâ de¤iﬂmemiﬂtir.
KADEK “cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya gelmek” için, devletten ayr›ms›z bir siyasi genel af talep etmektedir. (Abdullah Öcalan buna “af de¤il bar›ﬂ konsensüsü” denmesini istiyor.
Kampanyan›n “af kampanyas›” olarak de¤il “Demokratik Çözüm Kampanyas›”
olarak yürütülmesini istiyor. (Bkz. Özgür
Politika 22 Haziran 2003, sayfa 3)
Fakat ad› ne olursa olsun, sonuçta istenen, silahlar›n b›rak›lmas› karﬂ›l›¤›nda
içerdeki KADEK’lilerin serbest b›rak›lmas›, ‘da¤dakilerin’ de topluma kazan›lmas›
için yasal düzenlemelerin yap›lmas›d›r.
—ﬁimdiGüneyKürdistan,Irak’›ngerikalan bölümleri gibi ABD-‹ngiliz iﬂgali alt›ndad›r. Bu iﬂgal bölgenin burjuva milliyetçi
Kürt örgütleri KYB-KDP taraf›ndan istenmiﬂ, sevinçle karﬂ›lanm›ﬂ, bu partilerin önderli¤indekisilahl›güçler,Irak’takiiktidarda
paysahibiolma,GüneyKürdistan’dadabölgesel özerkli¤in daha da geniﬂlemesi sözü
karﬂ›l›¤›nda ABD-‹ngiltere’nin Irak’taki faﬂist Saddam rejimini devirme ve Irak’› iﬂgal
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savaﬂ›nda onlar›n yan›nda yer alm›ﬂt›r.
Onlar bunun karﬂ›l›¤›nda TC’nin Güney Kürdistan’daki gücünün de de burdan
çekilmesini istemektedirler. Fakat bu ba¤lamda KADEK’in Güney Kürdistan’daki
varl›¤› TC’nin de bölgede güç bulundurmas›n›n gerekçesi yap›lmaktad›r.
Bu yüzden KDP ve KYB KADEK’in
Güney Kürdistan’da örgütsel ve silahl› yap›s›n› koruyarak kalmas›na karﬂ›d›rlar.
— ABD aç›s›ndan KADEK ‘terörist
örgüt’ listesi içinde bulunmaktad›r. Öyle
olmasa bile, ne ABD’li iﬂgalciler, ne de
bölgedeki iktidarlar›n› baﬂka güçlerle paylaﬂmaya niyetli olmayan KYB ve KDP
aç›s›ndan KADEK’in bölgedeki silahl› gücünü elinde tutmas› istenen ve gözyumulacak bir ﬂey de¤ildir.
KADEK’in bölgedeki varl›¤› ayn› zamanda TC’ye bölgede konuﬂlanma, bölge
iﬂlerine “kendi güvenli¤imi sa¤l›yorum,
terörist sald›r›lara karﬂ› önlem al›yorum”
gibi bilinen gerekçelerle burnunu sokma
f›rsat› verdi¤inden, ne ABD’nin ne de
KYB ve KDP’nin iﬂine gelmemektedir.
ABD, Irak’a karﬂ› sald›r›s›nda 1 Mart’taki Meclis karar›yla TC topraklar›n› do¤rudan sald›r› üssü yapmay› reddeden
TC’yi, Irak’ta elinden geldi¤ince devre
d›ﬂ› tutmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun en aç›k
örnekleri, bölgedeki ABD ordusunun,
bölgedeki TC özel tim elemanlar›na karﬂ›
giriﬂti¤i gözalt› operasyonlard›r. Bunlar
TC’ye verilen “sizi burda istemiyoruz”
mesajlar›d›r.
Fakat ABD ile TC aras›ndaki iliﬂkiler,
Kuzey Irak/Güney Kürdistan’da ç›karlar
nedeniyle karﬂ› karﬂ›ya gelinmiﬂ olsa bile,
hâlâ esasta önemlidir, sonuçta genelde ç›-

araya girdiler. Delegelerimiz ikinci müzakerede, iﬂsizlerin delegelerinin de [müzakereye
–ÇN] kat›lmas›n› talep ettiklerinde, petrol
sanayicileri bu defa da araya girerek, bu tür
talepleri karﬂ›lamaya yetkili olmad›klar›n›
söylediler. Böylece delegelerimiz kap› d›ﬂar›
edildi. Ve baz› yoldaﬂlar delegelerimizin genel bir mücadele yoluyla desteklenmesi sorununu ortaya att›klar›nda, böyle bir mücadelenin imkans›z oldu¤u ortaya ç›kt›, çünkü
her iki müzakere de kapitalistler taraf›ndan
iﬂlerin sönük oldu¤u, kendileri için elveriﬂli
bir zamanda yap›l›yordu –k›ﬂ›n, Volga’n›n
buz tuttu¤u, petrol ürünlerinin fiyat›n›n düﬂtü¤ü, yani iﬂçilerin zaferini salt düﬂünmenin
bile do¤rudan ak›ls›zl›k olaca¤› bir zamanda.
Önceki iki müzakere de¤erini böyle “kan›tlad›”.
Tek baﬂ›na müzakerenin, özgür bir
Temsilciler Konseyi’nin olmad›¤› bir müzakerenin, sendikalar›n kat›l›m› ve önderli¤inin olmad›¤› bir müzakerenin, üstelik de k›ﬂ›n ça¤r›lmas› —k›sacas› garantisiz bir
müzakerenin boﬂ bir seda oldu¤u aç›kt›r.
Böyle bir müzakere sadece birleﬂtirmemekle, sadece taleplerimizin elde edilmesini ilerletmemekle kalm›yor, bilakis, tam tersine,
hiçbir ﬂey vermeksizin iﬂçileri boﬂ vaatlerle
doldurdu¤u için, örgütsüzleﬂtirici bir rol oynuyor ve taleplerimizin karﬂ›lanmas› an›n› da
erteliyor.
Geçmiﬂ iki müzakereden ö¤rendiklerimiz
bunlard›r.
S›n›f bilinçli proletaryan›n Kas›m
1907’deki üçüncü müzakereyi boykot etmesinin nedeni budur.
Geçmiﬂ müzakerelerin tüm deneyimlerine
ra¤men, petrol proletaryas›n›n ço¤unlu¤unun iradesine ra¤men, nihayet sendikalar

aras›nda var›lan mutabakata ra¤men,
garantisiz bir müzakere için ajitasyon yapan Makine ‹ﬂçileri Sendikas›ndan baz› yoldaﬂlar bunu anlas›nlar.
Bunu anlas›nlar ve bu mutabakat› bozmas›nlar.
Ama bu, bizim tüm müzakerelerden
umutsuzca vazgeçmemiz gerekti¤i mi demektir?
Hay›r, bu demek de¤ildir!
Sosyal-Devrimci boykotçular›n itiraz›,
müzakereye gitmemeliyiz, çünkü bizi oraya
düﬂmanlar›m›z, burjuvalar davet ediyor —
bu itiraza sadece gülmekle yan›t verilebilir:
çünkü fabrikalara, sanayi iﬂletmelerine ve
petrol alanlar›na çal›ﬂmaya da bizi ayn› düﬂmanlar, burjuvalar davet ediyor. Bu yüzden
biz fabrikay›, sanayi iﬂletmesini ya da petrol
alan›n›, bizi oraya düﬂmanlar›m›z, burjuvalar
davet etti¤i gerekçesiyle, salt bu gerekçeyle
boykot mu etmeliyiz? Bu suretle açl›ktan
geberebilir insan! Ve bu, burjuvalar›n daveti üzerine iﬂe gitmeyi kabul ettiklerine göre,
tüm iﬂçilerin ak›llar›n› yitirdi¤i anlam›na gelir!
Taﬂnakzakanlar›n aç›klamas›na, bir burjuva kuruluﬂu oldu¤u için müzakereye gitmemeliyiz aç›klamas›na —böylesine gülünç bir
aç›klamaya asl›nda hiçbir dikkat göstermek
gerekmez: çünkü bugünkü toplumsal yaﬂam
da ayn› ﬂekilde bir burjuva “kuruluﬂ”dur,
fabrika, sanayi iﬂletmesi, petrol alanlar› —
tüm bunlar burjuvazinin “t›pk›resmine göre”, burjuvazinin yarar ve ç›karlar› için örgütlenmiﬂ burjuva “kuruluﬂlar”d›r— bütün
bunlar›, salt burjuva olduklar› için boykot
mu edece¤iz? Böyle bir durumda nereye yerleﬂece¤iz, Merih’e, Jüpiter’e veya belki de
Taﬂnakzakanlar›n ve Sosyal-Devrimcilerin
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hayali ﬂatolar›na m›?…(1)
Hay›r, yoldaﬂlar! Burjuvazinin pozisyonuna s›rt çevirmemeli, bilakis oraya sald›rmal›y›z! Pozisyonlar› burjuvaziye b›rakmamal›,
bilakis onlar› ad›m ad›m kurtarmal› ve burjuvaziyi oralardan d›ﬂar› atmal›y›z! Sadece
hayali ﬂato sakinleri bu basit gerçe¤i kavrayamaz!
E¤er talep etti¤imiz garantileri önceden
elde etmezsek, müzakereye gitmeyece¤iz,
—ama talep edilen garantileri al›rsak, bu garantilere dayanmak, müzakereyi dilencili¤in
bir silah›ndan mücadeleye devam etmenin
bir silah› yapmak için müzakereye gidece¤iz— t›pk›, baz› gerekli koﬂullar›n kabul
edilmesinden sonra fabrikay›, sanayi iﬂletmesini, petrol alan›n› kölelik arenas›ndan kurtuluﬂ arenas›na dönüﬂtürmek için iﬂe gitmeyi reddetmedi¤imiz gibi.
‹ﬂçilerce kazan›lan garantilerle müzakereyi
örgütlemek ve elli bin kiﬂilik iﬂçi kitlesini
temsilciler konseyi seçimine ve taleplerimizin haz›rlanmas›na ça¤›rmakla, Bakû’daki iﬂçi hareketini yeni, onlar için elveriﬂli bir
mücadele yoluna yöneltiyoruz: kendili¤inden (da¤›n›k) ve sadaka dilenen bir hareket
yoluna de¤il, örgütlü ve bilinçli hareket yoluna yöneltiyoruz.
Asl›nda garantili bir müzakereden bekledi¤imiz budur, ya garantili bir müzakere, ya da müzakere yok! dememizin nedeni budur.
Vars›n eski müzakereciler garantilere karﬂ› ajitasyon yaps›nlar, vars›n garantisiz müzakereyi övsünler, vars›n Zubatov batakl›¤›n›n
dibine gömülsünler —proletarya onlar› batakl›ktan ç›karacak ve onlara s›n›f mücadelesinin geniﬂ alan›na ad›m atmay› ö¤retecektir!
Vars›n Taﬂnak ve Sosyal-Devrimci baylar
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“ç›rp›ns›nlar”, vars›n iﬂçilerin örgütlü eylemlerini havadar yüksekliklerinden boykot
etsinler —s›n›f bilinçli proletarya onlar› günahkâr dünyam›za indirecek ve baﬂlar›n› garantili müzakere önünde e¤meye zorlayacakt›r!
Hedefimiz aç›kt›r: genel taleplerimize
ulaﬂmak ve yaﬂam›m›z› iyileﬂtirmek için proletaryay› Temsilciler Konseyi etraf›nda toplamak ve Temsilciler Konseyini sendikalar
etraf›nda birleﬂtirmek.
Yolumuz aç›kt›r: garantili bir müzakereden, petrol sanayii proletaryas›n›n canal›c›
önemdeki gereksinimlerinin tatmin edilmesine.
Uygun bir zamanda Temsilciler Konseyi’ni, batakl›ktaki müzakere taraftarlar›na oldu¤u kadar Sosyal-Devrimci / Taﬂnakç›
boykotçular›n masal fantezilerine karﬂ› da
mücadele etmeye ça¤›raca¤›z.
Ya belirli garantilerle bir müzakere,
ya da müzakereye ihtiyac›m›z yok!
“Gudok” (“Siren”) No. 17,
3 ﬁubat 1908.
‹mzas›z makale.
Rusça gazete metnine göre.

(1) Taﬂnakzakanl› ve Sosyal-Devrimci
baylar›n boykot görüﬂünün ne kadar tamamiyle gayri-ciddi ve gerçek d›ﬂ› oldu¤u, onlar›n
bizzat kendilerinin, bas›m iﬂçilerinin iﬂverenleriyle müzakeresine ve onlar aras›ndaki toplu
sözleﬂmeye hay›rhah bir tav›r tak›nmalar›yla
da tan›tlanabilir. Üstelik, bu partilerin tek tek
bireylerinin bu iﬂe kat›lmalar› da yasaklanm›ﬂ
de¤il.
(Stalin, Eserler, Cilt 2, sayfa 88-92,
‹nter Yay›nlar›) 

te¤ini yanlar›na alabilmek için maske takmaktad›rlar. AKP’nin takt›¤› maske demokrasi savunuculu¤u; yerleﬂik devlet iktidar› sahiplerinin maskesi “ba¤›ms›zl›k ve
ulusal onur savunuculu¤u”dur.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ…
imdi bu iktidar dalaﬂ› içinde yeni bir
unsur devreye girdi. Hükümet PKK
/ KADEK’in silahl› gücünün tümden
tasfiyesi için yeni bir piﬂmanl›k yasas› inisiyatifi geliﬂtirdi.
Bu ba¤lamda kuﬂkusuz uygun ülke içi ve
uluslararas› konjonktür bu insiyatifin geliﬂtirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu
konjonktürün önemli köﬂe taﬂlar› ﬂunlar:
— Kendini KADEK’e dönüﬂtüren ve
amac›n›n TC devletine karﬂ› savaﬂmak de¤il, “TC’nin devlet bütünlü¤ü içinde kimi ulusal haklar›n tan›nmas›” karﬂ›l›¤›nda
TC’nin bir gücü olmak oldu¤unu ilan
eden PKK, hâlâ büyük ço¤unlu¤u Güney
Kürdistan’da konuﬂlanm›ﬂ olan bir silahl›
güce sahiptir.
PKK-KADEK bu silahl› gücün de tasfiyesine haz›rd›r. Ancak ﬂartlar› vard›r. Bu
ﬂartlar› Abdullah Öcalan Avukatlar› ile
yapt›¤› görüﬂmede çizdi¤i “Çözüm ‹çin
Yol Haritas›”nda;
“Devlet da¤da silahl› adam b›rakmak istemiyorsa, daha önce belirttim cumhuriyetin temel niteliklerine kat›lmaya haz›r›z. Devlet de
cumhuriyetin temel nitelikerine kat›lmaya gelenlere yolu açmal›d›r. (...)
Cumhuriyetin temel niteliklerine kat›lmak
isteyenlere devlet yasal-politik yollar›n› açmak
zorundad›r. Pratikte hükümet bunun sorumlulu¤unu üstlenmelidir. Erdo¤an ç›k›p “KA-

ﬁ

DEK ad› alt›ndaki Kürt isyanc›lar cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya geliyorlar. Bu onurlu bir davran›ﬂt›r. Biz de bunun
yasal-politik yollar›n› haz›rl›yoruz” demelidir.
Geriye teknik düzenlemeler kal›r. (…)”
biçiminde koyuyor.
Kendi durumu için; “Benim ç›k›ﬂ›ma kamuoyu haz›r de¤il diyorlarsa, yurtd›ﬂ›na gönderilmem de bir yoldur. Nas›l Arafat için Tunus’a sürgüne gönderelim diyorlarsa bizim için
de böyle yap›labilir. Bu fedakârl›¤› yapabiliriz” diyor. Devamen; “Geriye silahl› güçlerin ad›m ad›m gelmesi kal›r. Cezaevindekiler
ç›kar›l›r. Bir ceazeaevlerinden 500 kiﬂi ç›kar›l›r, bir da¤dan 500 kiﬂi gelir. Böyle ad›m ad›m
geliﬂir.” diyor. (Bkz. Almanyada yay›nlanan
günlük Özgür Politika, 6 Temmuz 2003,
sayfa 3)
Yani KADEK’in silahlar› tümden b›rakmak için devletten bekledi¤i, “cumhuriyetin demokratik niteliklerine kat›lmaya
gelen” KADEK’lilere yasal-politik yollar›
açmas›d›r! Burada KADEK’in demokrasi
anlay›ﬂ›n›n, ‘demokratik nitelik’ anlay›ﬂ›n›n gericileﬂmiﬂ burjuva demokrasisi oldu¤u aç›kt›r. AB’nin çizdi¤i s›n›rlar içindeki demokrasidir bunlar›n pratikte savundu¤u. Onlar bu ‘nitelikte’ pay sahibi
olmak istemektedirler. Fakat politik-yasal
yollar kapal›d›r. KADEK devletin gözünde terörist-bölücü örgüttür. Onun yok
edilmesi devletin resmi siyasetidir. Devlet
bunu esasta ﬂiddetle ezerek yapmak istemektedir. Siyaseti budur. KADEK ise
prati¤in bunun mümkün olmad›¤›n› ispatlad›¤›n›, bu yüzden devletin bu siyaseti de¤iﬂtirmesi gerekti¤ini, KADEK’i devletin bir gücü haline getirmek için ‘bar›ﬂ’
elini uzatmas› gerekti¤ini söylemektedir.
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kil”li¤ini relative etmek istemiyoruz, yaln›zca anti-Hitler koalisyonu üyelerinin
birlikte ‘insanl›¤a karﬂ› suç’ ilan etti¤i suçlar›n bugün de gündemde oldu¤u ba¤lam›nda benzer diyoruz– suçlar›n gündeme
gelmesinin ﬂartlar›n›n oluﬂmas›n› kolaylaﬂt›r›yor. Bunun için belli konularda iﬂçilerin emekçilerin unutmamas›-affetmemesi
çok önemli.

‹KT‹DAR DALAﬁINDA MASKELER…
unlar› neden mi anlat›yoruz?! Ülkemizdeki güncel siyasi geliﬂmeler bizi
bunlar› anlatmaya götürüyor.
AKP hükümeti iﬂ baﬂ›na geldi¤inden
beri Avrupa Birli¤i’nin (AB) talep etti¤i
“uyum yasalar›n›” ç›karmak için gerçekten de canla baﬂla çal›ﬂ›yor. Onlar burjuvazinin gelece¤ini AB üyeli¤inde gören
kesiminin de –ki bu kesim büyük burjuvazinin belirleyici kesimi– istekleri do¤rultusunda, “AB’ye uyum yasalar›” ad› alt›nda “paket “üzerine paket ç›kar›p duruyorlar. Haziran ay›nda yap›lan AB Atina
Zirvesi öncesi 6. paketi ba¤layarak Atina’ya öyle gittiler. (Her ne kadar bu paketin
en önemli konusu olan “Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesini kald›rmay› öngören de¤iﬂiklik ﬂimdilik Çankaya vetosuna tak›ld›ysa da, yasan›n aynen gönderilmesi koﬂullar›nda Sezer’in vetosu, egemen
devletin tarihe düﬂülmüﬂ bir itiraz notu
olarak kal›r.) Ard›ndan MGK’n›n yetkilerini k›s›tlayan ve en az›ndan ﬂekli bileﬂimde asker a¤›rl›¤›n› azaltan 7. paketi ba¤lama iﬂine giriﬂtiler.
Onlar yap›lanlar› sahtekârca “demokratikleﬂme” ad›mlar› olarak sunuyor. Bu

B
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ad›mlar›n önüne ç›kar›lan engelleri –ki bu
engeller egemen devlet iktidar› taraf›ndan
ç›kar›l›yor– demokatikleﬂmenin önüne ç›kar›lan engeller olarak gösteriyor. Görünürde öyle. Görünürde bir yanda AB yanl›lar› var. AKP de ﬂimdi en ateﬂli AB yanl›s› görülüyor. Bunlar AB’deki iyice gericileﬂmiﬂ burjuva demokrasisini, gerçek demokrasi olarak görüp gösteriyor ve bu demokrasi yönünde at›lan “uyum” ad›mlar›n› demokrasi mücadelesi olarak gösteriyor.
Bunun karﬂ›s›nda Türkiye’nin yerleﬂik
devlet iktidar› var. Bu Kemalist faﬂist iktidar›n merkezinde ordu var. Ve tabii di¤er
devlet bürokrasasisi var. Bunlar AB’yi,
AB’nin dayatt›¤› ﬂartlarda üyeli¤i –gerçekte olmayan– ba¤›ms›zl›¤›n kaybedilmesi,
‘emperyalizme ba¤›ml›’ hale gelinmesi
olarak gösteriyor, antiemperyalist ba¤›ms›zl›kç› pozlarda, “ulusal onur” savunur
pozlarda tav›r tak›n›yorlar. Ayr›ca AKP
nin de gerçekte AB’ci filan de¤il, ﬂeriat
yanl›s› oldu¤unu, demokrasiyi ﬂeriata giden yolda bir araç olarak gördü¤ünü, ancak bunu aç›kça söylemeyip müslümanl›kta mübah olan ‘takkiye’ (üzerini örtme,
maskeleme, gerçek amac›n› gizleme) yöntemini kulland›¤›n› söylüyor; kendilerinin
ﬂeriat tehlike ve tehdidine karﬂ› “demokratik laik bir hukuk devleti” olan “Atatürk
cumhuriyetini” koruduklar›n› söylüyorlar.
Ne birinciler gerçek demokrat; ne ikinciler gerçek ba¤›ms›zl›kç›!
Gerçekte olan bizzat baﬂkanlar› Recep
Tayyip Erdo¤an’›n dillendirdi¤i gibi “hükümet olan, fakat iktidar olamayan” AKP
hükümeti ile, gerçek iktidar sahipleri aras›ndaki iktidar dalaﬂ›d›r. Bunlar kendi aralar›ndaki bu iktidar dalaﬂ›nda halk›n des-

‹ﬂ Yasa Tasla¤›na karﬂ›
“mücadele” edildi!
7 Nisan günü ‹ﬂ Yasas›’n›n Meclis’te yeniden görüﬂülmeye baﬂlamas›yla D‹SK hem
Ankara’da ve hem de AKP’nin büyük ﬂehirlerdeki il binalar› ile baz› ilçe binalar›
önünde kitlesel protesto bas›n aç›klamalar›
planlam›ﬂt›.
Önemli bir emekçi nüfusun yaﬂad›¤› ‹stanbul’daki il binas› önünde neredeyse hemen hemen yaln›zca D‹SK’li iﬂçiler vard›.
Yaln›z bu varl›k koskocaman ‹stanbul’da
toplamda 300’e yak›n iﬂçi idi. Bunlar›n
hepsine iﬂçi dedik ama bir yanl›ﬂl›k oldu galiba!… Bunlar›n bir bölümü iﬂçilikten epeyidir kopmuﬂ bulunan ﬂube yöneticileri ve
iﬂyeri sendika temsilcilerinden oluﬂuyordu.
Bir bölümü de olaya destek sunan sermaye
karﬂ›t› insand›r.
Kat›l›m›n bu denli düﬂük olmas› sendikalar›n gerçek örgütlülü¤ünün bir yans›mas›d›r. Sendikalar bu durumda kurtulmak zorundad›rlar.
Ama bu durumdan ciddi bir ﬂekilde kurtulmak isteyen kim? Durumundan memnun olan bir sendikal bürokrasi
var…Memnun olmayanlar da var. Bunlar
esasta s›n›f bilinçli iﬂçilerdir.
Fakat bunlar da amatörlüklerinden bir
türlü kendilerini kurtarabilmiﬂ de¤illerdir.
Tart›ﬂmalara gelince mangalda kül b›rakmayan bu insanlar›n da günlük mücadele
biçimlerini de¤iﬂtirmedikleri sürece sendikal bürokrasinin sendikalardaki hakimiyetini k›ram›yacaklard›r ve böylece büyüme is-

tekleri de ﬂekilde kalacakt›r.
Eylemde kat›lanlar “‹ﬂveren yasas› de¤il,
iﬂ yasas› istiyoruz”, “Ekmek yoksa bar›ﬂ da
yok!”, “Sermaye imam› Tayyip, bu yapt›¤›n ay›p!” gibi bir dizi sloganlar att›lar.
8 Nisan günü ise Unkapan›’ndaki Bölge
Çal›ﬂma Müdürlü¤ü’nün önünde bir eylem
yap›ld›. Bu eylem de esas olarak ç›kar›lmak
istenen iﬂ yasas›na karﬂ› idi. Burada önce
Fatih Park›’ndan Unkapan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçildi; yaklaﬂ›k 250-300 iﬂçinin kat›ld›¤› bu eyleme ‹stanbul Sendikalar Birli¤i
(‹SB) ça¤r› yapm›ﬂt›. Sadece onlar de¤il,
D‹SK de bu eyleme ça¤r› yapt›.
‹SB daha önce ‹stanbul ﬁubeler Platformu’nun yapt›¤› gibi gücünü oldu¤undan
daha büyük göstermeye çal›ﬂt›. Ama gerçek
güç eylemde, eylem alan›nda belli olur. Bu
eylemde de gördü¤ümüz gibi kocaman bir
ad› olan ‹SB ancak 200-250 iﬂçiyi üretimden ya da hizmet alan›ndan kopar›p alacak
güce sahip! Ne yaz›k ki böyle. Gönül isterdi ki ‹SB binleri, yüzbinleri harekete geçirebilsin.
Ama niyetlerle istekler s›n›f mücadelesinde belirleyici olam›yor… Belirleyici olan,
gerçek iﬂçi s›n›f› partisinin iﬂyerlerinde, iﬂletmelerde ne kadar örgütlü oldu¤u ve dolay›s›yla bu örgütlülü¤ü ile çal›ﬂan iﬂçiyi ne kadar alanlara taﬂ›yabiliyor oldu¤udur.
Tüm tart›ﬂmalarda bilumum oportunist
ve revizyonist, –ki bunlar›n önemli bir bölümü kendilerine sosyalist deseler de öyledir
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gerçek durumlar›– y›llardan beri s›n›f›n öncüsü olarak s›n›fa önderlik ettiklerini yaz›p
dururlar ve de tart›ﬂmalarda iddia ederler...
Ama gerçekler meydandad›r ne yaz›k ki!
Biz bu duruma sevinmiyoruz, hay›r bu
durum bizi çok rahats›z ediyor ve diyoruz
ki, gerçekten s›n›f›n partisi olan güç mücadele içinde kendisini gösterecektir! Biz
önümüze koydu¤umuz görevin bilincinde
olarak uzun vadede proletaryay› kalelerinde
örgütleyece¤iz dedik ve bu hedefe do¤ru
ad›m ad›m ilerliyoruz.
S›n›f› iﬂyerlerinde bolﬂevik örgütlenme
tarz› ile örgütlemeden, onlar› partilerine
kazanmadan biz daha çok görece¤iz sermaye yanl›s› yasalar›n sermayenin parlamentosunda oylanarak geçece¤ini!
O zaman durumumuzu oldu¤u gibi ortaya koymal› ve mücadeleyi ona göre ﬂekillendirmeliyiz!
Bu gerici yasalar›n ç›kmas›n› engelleyecek tek güç iﬂçi s›n›f›d›r. ‹ﬂçi s›n›f› ise örgütsüzdür ve esas olarak gericili¤in ideolojik güdümü alt›ndad›r.
O zaman bu durumu lehimize de¤iﬂtirmek için örgütsüz bir alan b›rakmamak için
güçlerimizi birleﬂtirip harekete geçmenin
zaman›d›r. Canla baﬂla yürütülecek bir çal›ﬂma ile her iﬂyerini kalemiz haline getirerek, her iﬂ yerinde iﬂleyen bir grev ve mücadele komitesi örgütleyerek, o iﬂyerinde
gerçek s›n›f partisinin gizli iﬂyeri hücrelerini oluﬂturarak mücadele edece¤iz. Gelece¤imizi ellerimize alaca¤›z! Bir baﬂka yol
yoktur!
Haydi bolﬂevik temelde örgütlenmeye!
‹stanbul’dan
bir Bolﬂevik Devrim okuru,
11 Nisan 2003 
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Tekel iﬂçileri
Ankara
yolunda...

Unutmayaca¤›z! Affetmeyece¤iz!

kinci Dünya Savaﬂ›’n›n son günlerinde
‘1000 y›ll›k’ Nazi imparatorlu¤u bir
yandan do¤uda K›z›lordu ve ayaklanan
haklar›n, bir yandan da bat›da o dönem
kendi ç›karlar› gere¤i anti-Hitler koalisyonu içinde yer alan üçlü emperyalist
müttefik kuvvetlerin (‹ngiltere-FransaABD) darbeleri alt›nda çöküyordu. Nazilerden kurtar›lan her alanda toplama ve
yok etme kamplar›nda ölümü bekleyen
binlerce insan da özgürlü¤üne kavuﬂuyor,
kelimenin tam anlam›yla son anda ölümün elinden çekilip al›n›yordu.
Bu Nazi yok etme ve çal›ﬂma kamplar›ndan son anda kurtulan insanlar›n birbirlerine ve bütün düyaya verdikleri bir söz
vard›:
Unutmayaca¤›z – Affetmeyece¤iz!
Toplama ve yok etme kamp›ndan kurtulanlar gerçekten de unutmad›, affetmediler. Onlara karﬂ› iﬂlenen suçlar affedilecek, unutulacak suçlar de¤ildi. Emperyalistler ‹kinci Dünya Savaﬂ› ertesinde antiHitler koalisyonu bozulduktan hemen
sonra kendilerine kan ba¤› ile ba¤l› olan
Nazilerin “insanl›k suçlar›n›” unutturmak
ve affettirmek için her ﬂeyi yapt›lar, her
f›rsat› kulland›lar. Ve holokaustu do¤ru-

‹
Nisan günü ‹stanbul-Cevizli’de
kurulu bulunan Tekel iﬂyerindeki iﬂçiler Ankara’ya yürüyerek
özelleﬂtirmeyi engelleme amac›yla
harekete geçtiler. Tekel fabrikas›n›n
önünde toplam 350-400 iﬂçi vard›.
Daha az ama daha fazla de¤il.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› ortak mücadele temelinde hareket edilecekti…
Ama yine tekel iﬂçisi neredeyse kendi
baﬂ›na hareket noktas›ndayd›. Deri-‹ﬂ
Sendikas›ndan 20 kiﬂilik bir destek
grubu, Petrol-‹ﬂ Sendikas›ndan az say›da destek vard›. Bunun d›ﬂ›nda bir
çok sendika yöneticisi, uzman da bu
yürüyüﬂe destek amaçl› eyleme kat›lm›ﬂlard›; ama bu beklenenin çok gerisinde olan bir kat›l›md›.

9

dan yaﬂayan kuﬂaktan insanlar eksildikçe,
‹kinci Dünya Savaﬂ› tarihinin revizyondan
geçirilip yeniden yaz›lmas› iﬂi de ilerledi.
Öyle ki bugün art›k holokaustu yaln›zca
do¤rudan holokaustta yak›nlar›n› kaybedenler ve komünistler unutmuyor, unutturmuyor. Tabii bir de holokaustun da bir
sonucu olarak kurulan siyonist ‹srail var
onun an›s›n› canl› tutmaya çal›ﬂan. Fakat
kendisi emperyalist-sömürgeci, sald›rgan
bir siyasetin izleyicisi olan ve Filistin’de
Arap halka karﬂ› katliamc› faﬂist bir siyaset
izleyen siyonist ‹srail için holokaust esasta
kendi katliamlar›n›n üzerini örtmeye, onlar› hakl› göstermeye yarayan ahlaki bir
sopa iﬂlevini görüyor.
Bu yüzden verilen “Unutmayaca¤›z Affetmeyece¤iz!” sözünün bugünkü
gerçek savunucular› olarak geride bir avuç
komünistin ve holokaustta yak›nlar›n› yitiren insanlar›n kald›¤›n› tespit etmek yanl›ﬂ de¤il. Bu tabii ki kötü bir durum, çünkü bu gibi suçlar›n unutulmas›, halklar›n
ortak belle¤inden kaz›nmas›, sonuçta benzer –burada benzer laf›n› kullan›rken Nazilerin planl›, bilinçli ve endüstriyel bir biçimde bir ulusu bütünüyle yok etme siyasetininin sonucu olan holokaustun “te4 / 03 3
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Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’n›n genel baﬂkan› araban›n üzerinde konuﬂma yaparken iﬂçiler, “Sendika uyuma
iﬂçine sahip ç›k!” diye slogan at›yorlard›.
Sendikan›n baﬂkan› konuﬂmas›nda bir
taraftan “Ankara’ya yürüyece¤iz, ‹zmir’de
miting yapaca¤›z, sonra da Ankara’da sesimizi duyaraca¤›z” derken, di¤er taraftan
“Emekli arkadaﬂlar›n›zla ilgili görüﬂmelere
devam ediyoruz” diyerek asl›nda özelleﬂtirmeye karﬂ› gerçek bir mücadele ile iﬂyerlerinin korunmas›n›n hedeflenmedi¤ini, iﬂyerlerinde emeklili¤i gelmiﬂ arkadaﬂlar›n emekli edilerek iﬂyerinden at›lacaklar›n›n haberini veriyordu.
‹ﬂçilerin buna karﬂ› pek sesi yükselmiyordu. Anlaﬂ›lan onlar da emekli olacaklar›n de¤il, emekli olamayacaklar›n iﬂyerlerini “korumaya” çal›ﬂ›yorlard›.
‹ﬂverenler, bu ba¤lamda devlet sendikac›larla birlikte, iﬂçileri bölerek parçalayarak varmak istedi¤i hedefe varmay› planl›yordu. Bu plana göre hem iﬂyeri özelinde
iﬂçileri bölerek, k›smen emeklileri önce
iﬂyerinden ay›rarak ortak mücadeleyi zay›flatarak, arkas›ndan iﬂyerinin bir bölümünü kapatarak ve daha da ilerisinde bir
iﬂ kolunu di¤er iﬂ kolundan soyutlarak bu
çal›ﬂmas›n› ‘baﬂar›’l› bir ﬂekilde götürmek
istemekte, bunun için çal›ﬂmaktad›rlar.
Bunun karﬂ›s›ndaki sendikalar›n beceriksiz yöneticileri, sendika a¤alar›, mümkün oldu¤u kadar iﬂçinin sesini, tepkisini
kendilerini bo¤amayacak düzeyde tutmak, bu sesi ve tepkiyi törpüleyerek hareket etmek; di¤er yandan da devletle anlaﬂarak durumu kazas›z belas›z sürdürmek
istemektedirler.
‹ﬂçiler siyasi bir örgütlenme etraf›nda

birleﬂemedikleri için bu oyunlara maruz
kalmaktad›rlar. Siyasi örgütlenme gerçek
bir komünist partinin önderli¤inde birleﬂmekle sa¤lan›r. ‹ﬂçiler art›k mücadelenin
salt sendikal örgütlenme ile baﬂar›lam›yaca¤›n› görmelidirler. ‹ﬂçiler kapitalist düzeni sosyalizm hedefi temelinde karﬂ›s›na
alarak, düzeninin yasall›¤›na bel ba¤lamayan bir gizli örgütlülükle çal›ﬂan ve iﬂyerinde iﬂletme hücreleri temelinde bir örgütlenmeyi perspektif olarak alan bir bolﬂevik yap› ile çal›ﬂma yapan bir örgütlenmeyi yaratmal›d›rlar.
Bunun ötesi k›smi baﬂar›lar da sa¤layan
ekonomizmdir ve nihai özgürlü¤ü sermayeye karﬂ› yaratamayacak olan mücadelelerdir. Ankara yürüyüﬂü de böyle bir yürüyüﬂtür… Biz yine de Tekel iﬂçisine baﬂar›lar diliyor; nihai baﬂar› için herkesi
bolﬂevizm temelinde örgütlenmeye ça¤›r›yoruz.
Bir okur, 10 Nisan 2003 
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