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ÖNSÖZ
Serdar Ararat yolda ımız, 14 Haziran 1984 tarihinde
“TKSP MK Genel Sekreterli ine Açık Mektup” adlı
ele tirisinin bir nüshasını bize de göndererek, Roja
Welat yayınları arasında yayınlanmasını bizden istedi.
u gerçe in altını çizerek belirtmeliyiz ki, Serdar Ararat
yolda ın bu devrimci tutumu bizleri sevindirdi. Bu da
gösteriyor ki, TKSP içinde oportünist-bürokratik
anlayı a kar ı mücadele ve Partimizin leninist birli inin
sa lanmasının tek güvencesi ve tek alternatifi TKSPRoja Welat siyasal hattının güçlendirilmesidir. Aksi
davranı lar, oportünizme kan veme, onu güçlendirme,
dolayısıyla Kürdistan halkımızın ulusal ve toplumsal
mücadelesini saptırma ve önünde engeller olu turmaya
götürür.
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S. Ararat yolda Partimizde, dü üncelerinden taviz
vermeyen, çalı tı ı de i ik mücadele alanlarında
dönemin
güçlüklerinden
yılmayan,
zayıflık
göstermeyen, her zaman üstün moral gücüyle üstlendi i
görevleri yerine getiren yi it ve alçak gönüllü biri olarak
tanınıyor. Okuyucu, bu bro ürün kendi geçmi ini
de erlendirdi i bölümü okudu unda, bu gerçe e daha
açık bir ekilde tanık olacaktır.
Bilindi i gibi fa ist cuntanın sol siyasal hareketlere
yönelik genel saldırısında, geçmi in öznel ve nesnel
ko ullarının de erlendirilmesi, Partimizin ideolojikpolitik ve örgütsel zaaflarının tamiri gündemde iken;
Partimiz ikinci bir saldırıya, bölünmeye u radı. Bu
saldırı yıllardan beri örgütlü çalı an sa oportünistlerden
geliyordu. Sa oportünist tasfiye hareketi, dönemin
güçlüklerini fırsat bilerek devrimci ögelere yönelik
saldırıya giri ti. Parti içinde kendi örgütlü hizip
hareketlerini gizlemek için hayali bir “hizip” hareketi
yaratarak,
bu
kirli,
komplocu
emellerini
gerçekle tirdiler. Bu likidasyon e ilimi de i ik tüm
mücadele alanlarındaki devrimci ögeleri kapsıyordu.
Roja Welat’ın 15-16. sayısının “Parti Militanlarının Not
Defterinden” ba lı ı altında yayınlanan yazılarda gerçek,
yani sa oportünist hizip hareketinin çalı maları bütün
çıplaklı ı ile görlüyor. S. Ararat yolda ımız ise, bu
bro üründe
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imdiye dek tanık olmadı ımız birçok olayı gün ı ı ına
çıkarıyor ve oportünist komplocuların oyunlarını,
demokratik merkeziyetçilik ve Parti disiplinini devrimci
ögelere
kar ı
makyavelist
yöntemlerle
nasıl
kullanıklarını bir bir sergiliyor. Partimizi bu öldürücü
zehirden kurtamak için oportünizme kar ı mücadele
zorunludur. Bunun yolu, TKSP-Roja Welat siyasal
hattının ideolojik- politik
ve örgütsel alanda
güçlendirilmesinden geçer.
u gerçe i de açıkça belirtelim ki, en iyi, en do ru
siyasal hakem zamandır, hayatın kendisidir, yani
pratiktir. Zaman ve pratik bizi, bu e ilimlerimizden
dolayı do rulayacaktır.
Roja Welat Redaksiyonu
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TKSP MK GENEL
SEKRETERL
NE AÇIK MEKTUP
Ülkemiz Kürdistan’da ve bölgemizde önemli
olayların ya andı ı günümüzde, devrimci sürecin
de erlendirilmesi, ivedi çözümler dayatan sorunların
üstesinden gelmenin bir gere idir. Bu ise, her eyden
önce geçmi in sa lıklı bir ele tiri süzgecinden
geçirilmesini gerektirir. Geçmi e yönelirken çuvaldızı
kendimize, i neyi dı ımızdakilere batırmak noktasından
i e ba lamak; ba ka bir deyimle öncelikle kendi
gerçe imizi tartı mak gerekir kanısındayım... Ve
partimiz içinde ya anan durum kar ısında bu, daha fazla
ertelenemeycek devrimci bir görevdir. Aksi halde
yapılması gereken, zamanında yapılmamı olacak, ve bu
geçmi e, tüm olup-bitenlere sünger çekmek isteyenlerin
i ine yarayacaktır.
O halde sorun, parti ya amımızın bugünkü
a amasında kendisini dayatan devrimci görevin
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çerçevesini tesbit etmek ve bunun gerektirdi i tavrı
koymaktır. Bu nasıl yapılmalıdır? Bu soruyu
yanıtlayabilmek için, öncelikle Partimizin örgütsel
yapısını ve i leyi ini -ana hatlarıyla da olsade erlendimek gerekir. Partimizin yapısal gerçe i, bu
gerçe i -bazıları kavramamı
olsa da- bizzat
ya ayabilenler açısından bilince çıkmı tır: Fa izmin
baskı ve saldırı operasyonlarının yarattı ı tahribatlardan
da yararlanılarak Parti birimleri bilinçli bir ekilde
da ıtılmı , Parti kanalları soysuzla tırılarak dedikodu
üretme ve iletme a ı haline getirilmi tir. Çarpıcı olması
bakımından ran Kürdistanı ve birimimizle ilgili bir-iki
örnekle sorunu açıklı a kavu turmak yararlı olur
sanırım: Birimimizdeki ( K) örgütsel ili kilerimin
koparıldı ı yolda lar, tek-tek u veya bu oportüniste
ba landılar. Dün Ortado u’da intihar eden teslimiyetçi
bir unsur, -daha önce organik ba ımın oldu u- Baran
yolda a öyle diyebiliyordu: Baran arkada sen Serdar
ve yanındakilerle çok dola tı ın, hep onlarla arkada lık
etti in için “yönetici” arkada lar sana kızıyorlar... Yine
Fırat denilen unsur, Göl -RW- bölgesinden M. Ali’ye
öyle diyordu: Bakıyorum bugünlerde sen de Serdar ve
di erleriyle çok dola ıyor ve onlarla sıkıfıkısın. Sen de
mi onlardansın yoksa?! Örnekleri daha da ço altmak
mümkün. Sanırım bu bile duruma yeterince açıklık
getiriyor. Hazırlanan sa senaryonun
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Parti militanlarının kula ına hangi kanallarla iletildi ini
açıkça somutluyor. Di er yandan, ele tiri-özele tiri
mekanizmasının
tümüyle
ortadan
kaldırıldı ı
örgütümüzde, her ele tirinin altında bir “hizip” aranıyor
ve ele tiri hakkını kullanmak isteyenler, tek tek
dü ürülerek tırpanlanıyor ya da çe itli kampanyalarla
tırpanlama operasyonunun ko ulları yaratılarak baskı
altına alınıyorlar. Demokratik- merkeziyetçilik ise,
leninist özünden soyutlandırılmı ve yönetici kli in
elinde bir silaha dönü mü tür. Esasen Partinin leninist
birli inin tek güvencesi olan Parti kongresinin ne zaman
yapıla-ca ı da meçhul (!). Leninist örgüt anlayı ından
korkanların ve bu yüzden tabanı bilgilendirmekten
çekinenlerin kongreyi, kendi iktidarlarını korumayı
garanti altına almadan yapmayacakları da açıktır. Bu
somut durum kar ısında yukardaki sorunun yanıtı, Parti
içi mücadeleyi “kapalı kapıların ardından” kurtarmak,
kadrolar ve yı ınlar önünde Parti gerçe imizi
tartı maktır. Parti gerçe imizi tartı mayı, onu
mücadeleci kimli ine kavu turmayı hedefleyen görü ve
giri imlerin, yine örgütümüzün olanaklarıyla “mahkum”
edilmek istenmesi, kar ı kar ıya bulundu umuz tarihsel
sorumlulu u daha bir arttırmaktadır. Bu nedenle
devrimci görev, sadece Parti gerçe imizi tartı mak de il,
aynı zamanda Partinin Leninist birli ini hedeflemek ve
örgütümüzü bölünme noktasına
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getiren oportünist, komplocu anlayı ı te hir etmektir
de...
De i ik
mücadele
alanlarında
ve
bölge
komitelerinde görev alan ve yakla ık 6 aydır örgütsel
ili ki
bekleyi i
içinde
bulunan
(ancak
bu
de erlendirmeyi kaleme aldı ım sırada 13-Mayıs-1984
günü ili ki kurulmak istendi) bir ki i olarak, leninist
Parti normlarını dejenere eden, Parti ili kilerini
yozla tırmayı hedefleyen sayısız olaylar ya adım ve
halen de ya ıyorum. Son olarak 20.5.1984 günü
bulundu umuz
birimdeki
dernek
toplantısından
çıktır ımızda Bitlisli Ahmet (...) tarafından küfürlü
saldırıya u ramam, genel olarak örgütümüzdeki
provokatif sa oportünist komplo ve saldırıların bir
parçası idi. Bu ve benzeri saldırılar kar ısında yılmadık
desem durumu abartmı olmam sanırım. Tersine, de i ik
türden tertip ve komplolar kar ısında so ukkanlılı ımı
korudum; verilen Parti görevlerini ihmal etmeden ve
görü lerimden ödün vermeden örgütümüzde ya anan
olayların de i ik yönlerini kavramak ve kongrede
Partimizin leninist birli ini hedefleyen tavrını koymak
için direndim.
Fakat gelinen noktada yönetici kli in, örgütü kendisi
için “dikensiz gül bahçesi” haline getirmeden kongreyi
yapmamakta ısrarlı oldu u daha iyi görülüyor. Bunun da
ötesinde, Partinin leninist birli ini hedefleyen
dü üncelerin “mahkum” edilmesi için ba vurulan
makyavelist ve bir o kadar da duygusal politikaya omuz
vermemiz, Parti tarihinin tersyüz edilme
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sini onaylamamız isteniyor, bizden. Oysa devrimci
görev ve sorumluluk, Partimizi içten içe kemiren ve her
geçen gün daha bir pervasızla an oportünist saldırılara
kar ı mücadeleyi yükseltmeyi gerektirir; oportünizmin
de irmenine su ta ımayı dı lar. te bu inançla, ya anan
süreci, Parti ya amımızın dününü, bugününü kadrolar ve
kitleler önünde tartı mayı zorunlu görüyorum.

GEÇM N DO RU DE ERLEND R LMES
GELECE N ZAFER Ç N GEREKL D R
Devrimci mücadele, gerek siyasal örgütler ve
gerekse tek tek kadrolar açısından geçmi e ili kin
de erlendirmeler devrimci dürüstlü ün önemli bir
ölçütüdür. Ve yanlı lardan ders çıkarmak, gelece in
sava ı için sa lam maddi zeminler olu turmak
bakımından da önemlidir. Çünkü “dürüstçe ve açıkça
yanlı larını kabul etmek, dürüstçe ve açıkça bu
yanlı ları belirtmek, dürüstçe ve açıkça yanlı larını
düzeltmek zorunda” olmak demektir. Aksi tavırlar
saçmalamanın ta kendisidir. Ve de sonu çıkmaz sokaktır.
Ülkelerimiz ko ullarında verilen mücadelenin
perspektifinden soruna yakla ıldı ında meselenin
önemini kavramak daha bir kolayla ıyor. Yeter ki
ülkelerimiz ko ullarında fa izm kar ısında u ranılan
yenil-

11

ginin göze batırdı ı sorunlar ve bunlara kaynaklık eden
nedenlerin üstesinden atlanmasın, devrimci dürüstlük
elden bırakılmasın. Oysa siyasal örgütlerimizin ezici bir
ço unlu u, bu gerçe i kavramamakta ısrarlı oldular. Ve
kendilerini temize çıkarmak için makyavelizm silahına
sarıldılar. Ne var ki geçirilen süreç acımasız bir yönde
i ledi. Süreci tersine döndürmek isteyenler, artık
biribirlerinden kan alarak da i lerin içinden
çıkamıyorlar.
Di er taraftan fa izmi kurumla tırma çabaları, atılan
her adımda tekelci burjuvazi için yeni sorunlar yaratıyor.
Halklarımıza dayatılan sömürü ve yoksulluk her gün
yeni zamlarla artırılıyor. Kitlelerin muhalefetini
bastırmak için ekonomik terör e li inde siyasal baskı ve
saldırı operasyonlarına, katliamlara hız veriliyor. Fakat
bütün bunlara ra men sömürgeci burjuvazinin
“demokrasiye geçi ” palavraları, artık kitleler nezdinde
daha bir bilince çıkıyor. Fa izmin demagojik
propagandaları, kitleerin tepkisiyle kar ılanıyor.
Cezaevlerinde devrimci yüreklili in, halka ba lılı ın
damgasını ta ıyan direni ler, fa izme geri adım
attırmakla kalmıyor; kitlelere güven veriyor, onların
direnme ruhunu kamçılıyor. Tekelci burjuvazinin
kendisi de, büyüyen tehlikenin farkındadır. O, daha
imdiden muhtemel patlamaların önünü almanın,
alternatif arayı ı içinde bulunan kitle muhalefetini kendi
de irmenine akıtmanın hesap
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ve hazırlı ı içindedir. Bu durum, devrimci siyasal
örgütlere, gruplara hatta tek tek ki ilere önemli görevler
dayatıyor. te örgütsel çıkarların halkımızın çıkarlarının
üstünde tutulması, ba ka bir deyimle, hayatın canlı
prati i tarafından mahküm edilen yanlı lıklarda ayak
diretilmesi
bu
sorunların
üstesinden
gelmeyi
zorla tırıyor. Ve bir bütün olarak solun açmazını
derinle tiriyor.
Sol saflarda derinle en bunalımdan çıkı yolu,
bunalımı yaratan, ona kaynaklık eden nedenlerin
kadrolar ve kitleler önünde açı a çıkarılması ve hataların
dürüstçe düzeltilmesidir. Ya anan bunalımı fa izmin
ahsında görmek, veya bunalımın nedenlerini kısmen
fa ist baksı, saldırılarda ve kısmen de kendi dı ında
aramak, sorunu çarpıtmaktan ba ka bir ey de ldir. Ve
buna can kurtaran simidi gibi sarılan siysal örgülerin
sayısı da az de ildir. Oysa devrimci sürece damgasını
vuran kaosun halen bütün a ırlı ıyla i lemesinin, yani
bunalımın a ılamamasının önemli bir etkeni, bu
örgütlerin çıkarcı ve makyavelist politikalarıdır. te
Partimizde ya anan sürece böyle bir yakla ım içinde
olan örgütlerden biridir. Hal böyle olunca, O da sol
saflarda derinle en bunalımda önemli bir paya sahiptir.
Biz bunu, Parti içinde ya anan olaylara ve izlenen
politikaya göz atarak kavramaya çalı alım: Parti içinde
sa kanat oportünizmine kar ı mücadelenin
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tarihi geçmi e uzanıyor. De i ik mücadele alanlarında
farklı biçimlerde sürdürülen kavga, ancak 12 Eylül
döneminde hissedilmeye ba lanmı ; ve devrimci kanadın
Partiyi mücadeleci kimli ine kavu turmayı hedefleyen
ilkeli ve disiplinli tavrına kar ı ba latılan oportünist
likidasyon hareketiyle daha bir açıklık kazanmı tır. Ne
var ki, hareketimize yönelen fa ist saldırı operasyonları,
örgüt birimlerinde ve mücadele alanlarında olan zorunlu
de i iklikler, birimler ve farklı mücadele alanları
arasında ya anan kopukluklar Parti içi sava ımı
yakından izleme olana ını büyük ölçüde engellemi ve
tabanın MK’de patlak veren olaylara zamanında
müdahalesini olanaksızla tırmı tır. MK’de egemenli i
ele geçiren oportünizm ise, bu durumu fırsat bilerek
Partiyi çiftlik haline getirmek için, devrimci kanada
kar ı pervasızca saldırıya geçmi tir. Partimizin bugünkü
olanaklarının yaratılmasında ve dün kazanaılan her
mevzide en çok eme i ve katkıları olan; yi it emekçi
Kamil, Baran, erif, Hasan, Azad, Halil ve di er
yolda lar imdi neredeler? sorusu bile oportünist
kanadın, devrimci ögelere nasıl pervasızca saldırdı ının
açık, somut göstergerlerinden yalnızca bir tanesidir.
Örnekler ço altılabilir. Ve saldırılar devam etmektedir.
Ancak i ler MK’de egemenli i ele geçiren
bürokratlarımızın - eflerimizin sandı ı kadar kolay
yürümüyor. Bu durumu daha imdiden kendileri de
görüyor-
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lar. Ve bunu gördükçe de bizzat kendilerinin yarattıkları
bunalımın verdi i acizlik içinde hergün yeni “birlik”
veya “cephe” yaratma manevralarıyla, oportünizmin
ideolojik yapıda yarattı ı zaafları “tamir” etmekle, ve
devrimci kanadın Parti gerçe imize ili kin temel
tespitlerini gözardı etmeyi hedefleyen demagojik, soyut
saldırılarla oportünizmi aklamaya çalı ıyorlar.
Fakat bütün bu manevralar da oportünizmi
kurtaramayacaktır. Çünkü Parti içi mücadele yeni ve
önemli bir a amaya giriyor. Parti gerçe imiz artık
kadrolar ve kitleler önünde tartı ılıyor. De i ik
mücadele alanlarında bulunan kadrolar artık tüm
engellemelere ra men u ya da bu biçimde Parti içinde
olup -bitenler hakkında bilgileniyor; de i ik sava
alanlarında ya anan olaylar arasındaki ba lantıları
sa duyu ile çözmeye çalı ıyorlar. Soysuzla tırılan Parti
kanalları ile ta ınan dedkodu ve tek yanlı “bilgiler”
kadrolar nezdinde gerçekleri tersyüz etmeye yetmiyor.
Di er yandan a rılıklı olarak ileriye do ru i leyen
süreci tersine döndermeyi, Parti içindeki devrimci
geli meyi kıskaca almayı amaçlayan “birlik” ve “cephe”
manevraları da oportünist kli in istedi i sonucu
vermedi. Kürdistan’ın genelinde, Türkiye Kürdistanı
özelinde örülmeye çalı ılan “birlikler”, “cepheler”, uzun
bir süre ajitasyon malzemesi olarak
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kullanılmasına ra men fiyaskoyla sonuçlandı. Bu
fiyaskonun derinle tirdi i açmazlar için de bu kez bir
yandan sosyal öven dedikleri TKP’nin ve di er yandan
da Yekiti’nin kuyru una takıldılar. Bütün bu politik
manevralar da oportünist kli i kurtarmaya yetmedi.
Tersine oportünizm, yurtsever ve devrimci güçlerin en
geni birli i adına, Kürdistan’da yurtsever güçlerin ve
Türkiye
genelinde
anti-fa ist,
anti-emperyalist
kesimlerin en geni tabanlı birlikleri kar ısına engeller
çıkarmayı hedefledi ini daha bir açı a çıkardı. Tek
ba ına bu olay bile, sıkı an oportünizmin Parti içi
iktidarını korumak ve gerçekleri bo mak için parti
politikasını nasıl pervasızca saptırdı ını göstermek
bakımından ilginçtir. Ve oportünist kli in derinle en
bunalımını, açmazını göstermesi açısından da
ö reticidir.

PART GERÇE M Z N TARTI ILMASI
DEVR MC B R GÖREVD R
Oportünizmin Parti saflarında yarattı ı bunalım,
genelde sol platformda ya anan krizin önemli bir oda ını
olu turuyor. Örgütümüzdeki bunalımın a ılması, soldaki
kaosun parçalanmasına önemli bir ivme kazandıracaktır.
Bunalımın a ılması, Partinin leninist birli inin
sa lanması, geçmi in ö retici deneyleri ı ı ında
hatalarımızı, yanlı lıklarımızı ve
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zaaflarımızı kadrolar ve kitleler önünde dürüstçe
tartı mamızı gerektiriyor. Bu, parti organları, birimleri
ve tek tek kadrolar kar ısında duran zorunlu devrimci bir
görevdir.
Bu inançla öncelikle ki i olarak kendi geçmi imi
de erlendirmeyi devrimci sorumlulu umun bir gere i
sayıyorum: Ben, TKSP’nin merkez yayın organı olan
Özgürlük Yolu yayın hayatına girdi i günden beri
okuyucusu oldum. Parti ile esas ili kilerim 1978’de
ba ladı. Bazı eski arkada larımın bu harekette çalı mı
olması, benim, Özgürlük Yolu’na sempati duymamın
etkenlerinden biri oldu. Ancak esas neden bu de ildi
elbette. Asıl neden ise, o dönem ta ıdı ım ilerici ve
yurtsever niteliktir. Ve marksizme-leninizme duydu um
sempati idi. Ne var ki o dönem i çi sınıfı bilimini, bir
i çi sınıfı Partisini ciddi bir ele tiri süzgecinden
geçirebilecek düzeyde kavramı olmadı ımı rahatlıkla
söyleyebilirim. Bu durum ve esas olarak mücadele
alanımızın objektif ve subjektif ko ulları, TKSP’de
sinsice geli tirilen sa oportünist tehlikeyi görmemize
engeldi. Bir ba ka neden de, o dönemin sıcak mücadele
ko ullarında ve marksist-leninist ögelerin militanca
mücadelesi kar ısında sa oportünist kanadın böylesi
pervasızlı ı, açık saldırıyı göze alamamı olmasıdır.
Zaten bu durumu iyi de erlendirmsini bilen sa
oportünist kanat, kitlelerle ba kurmasını bilen, çalı ma-
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larında ba arılı olan, kitlelerin güven ve sevgisini
kazanan birimlere ve militan ögelere kar ı gerçek
yüzünü gizlemekte -kabul etmek gerekir ki- ba arılı
olmu tur.
Ancak devrimci ögelerin Partideki sa oportünist
tehlikeye i aret etmesi, oportünizmin saldırıya
geçmesine yetti. Ve zaten bu saldırının ko ulları
yaratılmı tı;
dönemin
artları
da
tırpanlama
operasyonları için elveri liydi. te tam da bu süreçte,
TKSP’ni, onun yönetim organlarını, Partideki
geli meleri bizzat ya ayarak daha iyi algılama olana ı
buldum. Parti içi mücadelenin kızı tı ı 12 Eylül ve
sonrası dönem diyebilirim ki, olayları algılamak
isteyenler açısından bir okuldu. 12 Eylül sonrasında
Parti kararı üzerine geçti im ran ve Irak Kürdistanı ise
di er mücadele alanlarından büyük ölçüde tecrit
durumunda olmasına ra men bu i levi görüyordu.
ran Kürdistanı’na geçti imde sorumlu olarak K.
Saleh yolda bulunuyordu. Geçi im sırasında uzun yıllar
-sıcak mücadele içinde- birlikte sava tı ımız Beran
yolda , o birimle ilgili olarak beni bilgilendirmi ; ve
oportünist ögelerin belli faaliyetler içinde olduklarını
belirterek K. Saleh yolda a yardımcı olmamın
gereklili ini dile getirmi ti. ran Kürdistanı birimine
geldi imde, genelde sürdürülen hizipçi sa oportünist
faaliyetlerin, o birimde de varlı ını hissettirdi ini hemen
fark ettim. Oportünist anlayı la
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uzla mam mümkü olmadı ı gibi, Partinin birli ini
hedefleyen oportünist fesat hereketine kar ı mücadeleyi
de devrimci bir görev biliyordum. Bu, sa oportünizmin
saldırı hedefi olmak için yeterliydi, zaten. Nitekim, K.
Saleh yolda la “Da -Göl cephesi” -RW- kurdu umuz,
oportünistleri “Stalin vari” yakmayı hedefledi imiz,
hareketten “ayrıldı” ımız vb. i renç dedikodularla planlı
bir kampanya geli tiriliyordu. Geli tirilen bu
kampanyanın, ülke içindeki teslimiyetçi ö eler, Avrupa,
Ortado u ve ran Kürdistanı’ndan örgütlü bir ekilde
sürdürülmesi geli melerin en ilginç yönüydü. Sa
oportünist hizip hareketi bununla da kalmıyorudu. O, bu
hizipçi faaliyetlerini gizlemek ve kendini aklatmak için,
organizeli bir biçimde geli tirilen dedikodularla hayali
bir “hizip” yaratarak ileri ögeleri vurmayı ve buradan
hareketle Parti içinde ihtilalci dü ünceleri “mahkum”
etmeyi hedefliyordu.
............................................................
Ne var ki, o dönemde di er mücadele alanlarıyla
ba larımızın
tümüyle
kopuk
olu u, olayların
boyutlarının net bir biçimde kavramamızı oldukça
zorla tırıyordu. Parti kanallarından, Parti içindeki
geli meler konusunda objektif bir bilgi edinme olana ı
kalmamı ; kanallar, sa oportünist hizip hareketinin
fesat a ı haline dönü türülmü tü. Kimin nerede ve
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nasıl tırpanlanaca ı, Parti kanalları vasıtasıyla
örgütleniyordu artık. Ayrıca de i ik dücadele
alanlarında denenmi , zorlu dönemlerin sınavını
ba arıyla vermi
militan ögelerin Parti dı ına
dü ürülmesi için her türlü tertibe, dedikodu ve
provakasyona ba vuruluyordu. Tek ba ına birimimizde
ya anan olaylar bile, Parti birli inin ciddi oportünist bir
saldırıyla kar ı kar ıya bulundu unu gösteriyordu. Ve
ran-Irak Kürdistanı’nda ya adı ımız olaylardan çıkı la
bir yerlere varılabilirdi. Fakat bu, sa lıklı bir karara
varmak, dahası tarihsel bir adım atmak için yeterli
de ildi. Çünkü atılacak adımın, genelde leninist örgüt ve
mücadele anlayı ını hedefleyen oportünist fesat
hareketini, onun pervasız ve çok yönlü saldırılarını
gögüslemeyi amaçlaması gerekiyordu en azından... Ve
bu da Partinin leninist birli ini hedefleyen örgütlü bir
mücadele ile ba arılabilirdi ancak. te o günlerin nesnel
ko ullarında bunun, objektıf ve subjektif ko ulları yoktu.
Ancak bu olumsuz ko ullar, oportünizme kar ı
mücadeleyi (bugün Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda
oportünistlerin yaptı ı gibi) tümüyle tatil etmeyi, sol
görünüp sa da yer almayı da gerektirmezdi. Tesine bunu
yadsırdı. Zira böyle bir tavır, açıkça oportünizmin
de rimenine su ta ımak olurdu. O halde bu somut
ko ullarda yapılması gereken neydi? Bu sorunun yanıtını
biçimlendiren devrimci tavrı iki yönüyle ele almak
gerekir:
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1. Yılgınlı a, karamsarlı a kapılmadan sa
oportünüzmin
ran-Irak Kürdistanı birimimizdeki
yansımasıyla mücadele etmek, bu cebelle mede
görülerimizden ödün vermeden oportünizmin tertip ve
provokaskyonlarına kar ı so ukkanlılı ımızı korumak
ve ya adı ımız sava ko ullarına en fedekar bir biçimde
gö üs germekti. Bir Parti militanının göstermesi gereken
dayanıklılı ı, yüreklili i ve fedakarlı ı göstererek
verilen Parti görevlerini eksiksiz yerine getirdik. Buna
ek olarak Partinin bu biriminin, oportünist saldırı ve
tertiplere kar ı güçlendirilmesi için çaba barcadık. Ve
birimin oportünist, yılgın ve bozguncu ögelerden
arındırılması için de kararlıca direndik. 1981’de Genel
Sekreterin de katıldı ı Amed toplantısı, bölge
komitesindeki tartı malar ve yazılı olarak MK’ne
yöneltti im ve bugüne dek cevaplarını alamadı ım
sorular da aynı somut durumun bir ba ka örne ini
olu turur. Ancak bütün bunlar bilinen “olgunluk”la
kar ılandı!... Yılgınlıklarını, Partiye güvensizlik
boyutlarına vardıranlar, yeteneklerinin köreldi inden,
bitten ve ekmek-çökelek yemekten feryadı basanlar, S.
Seyitxan arkada la bir tartı madan ötürü Parti
“Meqer”ini diledi i gibi terkedip gidenler, yine taltif
ediliyor, yetkilerle donatılıyor ve
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devrimci ögelere kar ı cadı kazanı kaynatmaları için
kendilerine ye il ı ık yakılıyordu. Olan yine leninist
örgüt mücadele anlayı ına, bunun savunucularına
oluyordu. Daha açıkçası, leninist örgütlenme ilkelerini
yüksekte tutmak, onları revize etmeyi amaçlayanlara
kar ı sava mak, yine “hizipçilik” ya da K. Saleh’e veya
bir ba ka Partili yolda a mesaj olarak nitelendiriliyordu.
Ve disiplin adına, Demoklesin kılıcı ensemizden
kaldırılmıyordu. Fakat tüm bunlara ra men, Parti
“dı ına” dü meden oportünizme kar ı mücadeleyi
sürdürmek gerekiyordu. Ve bunu yaptık.
2. Açık bir oportünist ba kaldırı ve hatta saldırının
hissedildi i bu dönemde, Parti içi sava ımı yalnız
bulundu umuz birimle sınırlamak da bir ba ına yeterli
de ildi. Özellikle K. Saleh yolda ın ahsında leninist
örgüt ve mücadele anlayı ının “mahkum” edilmek
istenmesi, bunu daha açık bir ekilde gösteriyordu, artık.
Leninist ögelerin tırpanlananması için gerekli hazırlıklar
büyük
ölçüde
hazırlanmı tı.
Sıranın
tasfiye
operasyonlarına geldi i açıktı. “Mühür kimde ise
Süleyman odur” anlayı ıyla saldırılarını sürdüren
oportünizme kar ı örgütlü mücadele, artık Partinin
leninist birli inin yakıcı bir ekilde dayatı ı bir
gereklilikti. Ne var ki, evdeki hesap pazara uymuyordu.
Yukarıda belirtti im gibi, Parti içinde olup-bitenlerden
tümüyle
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bihaberdik. Hatta çarpıtılan olaylar ka ısında birtakım
maddi gerekçeleri yakalamak bile oldukça zordu. Bu
nedenle görev, oportünizme kar ı esas mücadeleye
hazırlanmak için Parti yapısında ya anan sorunlarla ilgili
belge ve bilgileri toplamak; oportünizmin Partimizin
örgütsel, ideolojik ve politik yapısında açtı ı derin
yaraların hesabını acımasız bir ekilde sormaktı. Böyle
bir hespla manın en iyi platformu da yakla an Parti
Kongresiydi. Ve bu platformda, oportünizme, haketti i
dersi vermek için de görü lerimizden ödün vermeden
Parti “dı ına” dü memeye özen göstermek gerekiyordu.
Bu yolda bir hayli çaba harcadık ve büyük zorluklara
gö üs gerdik.
Fakat bugüne dek, ne beklenen Kongre yapıldı, ve
ne de vaad edilen -özellikle K. Saleh ve di er olaylarla
ilgili- bilgi ve belgeler verildi. Ancak u anda
bulundu um birime geldikten sonra, ve bir Partili olarak
Parti dı ı çevrlerden elde edebildi im, sözkonusu belge
ve bilgileri Parti içinde ya anan olayları, oportünizmin
tırpanlama operasyonlarının mantı ını ve Parti
gerçeklerimizi kadrolar ve kitleler önünde açıklı a
kavu turan belgeler, Partiyi kesin bir bölünmeye
götürmek için yo unla tırılan çabalar kar ısında artık
“KONGREY ” beklemek safdillik olur. Kaldı ki,
örgütten öcü gibi korkanların bu a amadan sonra Partiyi
“ku a çevirme”den Kongreyi yapmaları da söz konusu
de ildir. Devrimci muhalefetin
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Nisan 1983’de, Partinin leninist birli ini hedefleyen
gerekçeli ve gerçekçi Kongre önereisinin, sûn-î ve
duygusal kin ve dü manlık tohumları ekilerek
geçi tirilmek istenmesi bunun açık bir örne idir.
te Parti içi mücadelenin vardı ı yeni ve önemli
a amaya, bu süreçlerden geçerek geldim. Ve hem de
burada ayrıntılarına girmek istemedi im sayısız
provakatif saldırılara gö üs gererek,
ran-Irak
Kürdistanı’nda, Ortado u’da ve di er yerlerde
tırpanlanan yi it Parti militanlarına düzenlenen
komploların ya attı ı acı deneyleri ya ayarak... Ancak
gelinen noktada oportünizmin elinde bürokratik bir
silaha dönü en “disiplin”e uymaya özen göstermenin
maddi bir nedeni kalmamı tır. Çünkü, Parti içindeki
geli meler hakkında yeterli bilgileri elde etmi
durumdayım.
kincisi, oportünizmle nihai bir
hesapla manın platformu olarak gördü üm Parti
Kongresini beklemek artık anlam ve önemini yitirmi tir.
Ve Ocak-1983’de yapılması gereken 2. Ola an
Kongrenin, aradan bir yıldan fazla zaman geçmesine
ra men halen ne zaman (!) yapılaca ı belli de ildir.
Üçüncüsü ve günümüzün somut tarihi ko ullarında en
önemlisi, Parti içi mücadelenin kazandı ı boyutlarda
açık tartı manın, Partimizin leninist birli inin
sa lanması yolunda verilen mücadelede ön plana
çıkması önemi ve i levi gere i ba sırayı almasıdır.
“Açık tartı ma, ele tiri-özele tiri” leninist Parti
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disiplinin temel bir ögesidir. Ve esas olarak “bürokratik
disiplin”i yadsır. “Bürokratik disiplin” ise, kadrolar ve
kitleler önünde açık tartı mayı affedilmez büyük bir
“suç” sayar. Ve ona göre açık tartı ma yolunda atılan her
adım, “mahkumiyet” için yeterli bir nedendir. Bu
nedenle Parti gerçe imizi açık tartı mak istemem bile,
en büyük “disiplinsizlik” olarak görülecektir. Fakat
ulusal ve sosyal devrimler tarihi, mücadeleyi uzla macı
bir potaya sokmak için leninist ö retiyi u ya da bu
biçimde revize etmeyi hedefliyenleri de il, leninizmin
kılıcını ku ananları aklamı tır. Partimizde de kızı an
mücadele tarihi, i çi sınıfı bilimi adına “bürokratik
disiplin”e can kurtaran simidi gibi sarılarak örgütümüzü
adım adım mücadeleden uzakla tırmak isteyen, onu
içten içe kemiren oportünist anlayı ı aklamıyacak;
tersine onu mahkum edecektir. Devrimci Parti
militanlarına dü en görev, bu süreci hızlandırmak; Parti
onurunu yüksekte tutarak oportünizme kar ı mücadeleyi
yükseltmektir. te gelinen noktada leninist disiplinin
gere i de budur.

PART Y BÖLÜNME NOKTASINA GET REN,
OPORTÜN ZM HESAP VERMEK ZORUNDADIR
Partinin açık ve kesin bir bölünme içinde olupbitenleri objektif
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bir ekilde ara tırmak bölünmenin esas nedenlerini
kadrolar ve kitleler önünde açıklı a kavu turmak, her
Parti militanının hakkı ve görevidir. Bu tarihsel görevin
yerine getirilmesinde Parti miltanları, önemli güçlüklerle
kar ı kar ıyadır. Ancak devrimci inanç ve fedakarlıkla
a ılmayacak engeller yoktur. Bu anlamda, Partimizdeki
sa (sa oportünist kanat) ve sol (devrimci kanat)
kanatların çatı ma zemininde, ekilen kin ve dü manlık
tohumlarına, yaratılan kavram karga alı ına, ba vurulan
makyavelist ve duygusal saldırılara ra men temel
gerekçeleri yakalayabilmenin olanakları vardır. Bu
noktadan hareketle Partiyi bölünme noktasına getiren
oportünist anlayı ın kayna ını, ba kaldırı nedenlerini ve
leninist ögeleri tasfiyeye yönelmedeki “cüretkar”lı ını
anlamak mümkündür. öyle ki:
Partimiz, Kürdistan i çi sınıfı ve yoksul köylülerinin
sosyalist Partisi olmayı hedef alarak önüne koymu tu.
Bu, daha ba ından beri burjuva ve küçükburjuva
dü üncelere kar ı duyarlı olmayı gerektiriyordu. Bu
yapılmadı ı gibi, sözü edilen dü üncelere ho görü
gösterildi. Ve oportünizm böylece geli me olana ı
buldu. Bu geli menin kökleri Partinin kurulu dönemine
kadar uzanmasına ra men, oportünizm kendisini
gizlemesini bildi. Ve Kürdistan’da -özellikle sıcak
mücadele alanlarında- devrimci kanadın gösterdi i
kararlılık kar ısında ba kaldırma olana ını bula-
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madı. Fakat Partiyi sinsice kemirme i ini sürdürdü. Bu
süreç, -izleyebildi im kadarıyla- oportünizmin zorlu
sınav alanlarıda yakayı ele vermesine kadra sürdü.
Diyarbakır operasyonuyla yakayı ele veren oportünizm,
parti onurunu yüksekte tutarak ba kaldırmayı
ye liyemezdi. Çünkü bu, e yanın tabiatına aykırıydı. Bu
nedenle o, en azından kendisini aklatmak için de olsa bir
eyler yapmak durumundaydı. te bu, de i ik mücadele
alanlarında örgütlü br
ekilde yürütülen sa
kampanyalarla, federalizmin geli tirilmesiyle kendisini
gösterdi. Dengeyi sa layamayanlar oportünizmin
de irmenine su ta ımaya devam ediyor.
Olayların kızı tı ı bu dönemde, geçmi in
de erlendirilmesi, cezaevlerindeki tavırlar ve gelece e
yönelik mücadele perspektiflerinin tespiti, sa ve sol
kanatlar arasındaki çatı manın esas kayna ını
olu turuyordu. Geçmi in yüreklice de erlendirilmesi ve
gelece in sava
yöntemlerinin tespiti, -bazıları
kavramakta güçlük çekse de- özünde önemli ideolojik ve
politik bir sorundur. Ve bu konuda, istenen kollektif bir
ürün düzeyinde olmasa da devrimci muhalefetin ortaya
koydu u ideolojik, politik görü ler, oportünizmi ve onun
kılıcını ku anan yönetici kli i kö eye sıkı tırmı tır.
Oportünist yönetici klik sıkı tı ı için de çareyi, hataları
kamufle etmekte, eksiklikleri ve
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zaafları erdem gibi göstermekte ve bütün bunlara
kaynaklık eden oportünist dü ünceyi “devrimci motifler”
altında yinelemekte buldu. Ve makyavelist politik
manevralar e li inde, ya anan zor ko ullardan da
yararlanarak Parti saflarını, devrimci ögelerden
arındırarak iktidarını sürdürmeyi denedi, deniyor. te
Partiyi bölünme noktasına getiren, onu içinden
kemirerek budayan bu oportünist anlayı ve politikadır.
Bu oportünist anlayı ın ba ını çeken MK, bütün
bunları inkardan gelirken asgari dürüstlü ün bir gere i
olarak u soruları yanıtlamak durumundadır:
- Parti içinde ya anan sorunlar, hafife alınacak
türden midir? Devrimci ögeleri “kariyeristlik”le,
“bunalım geçirmek”le, “kalle lik”le suçlamak, onları
“Parti dü manı” olarak gösterip tabanı artlandırmaya
çalı makla, Parti içinde derinle tirdi iniz bunalımı
a mak mümkün müdür? Dahası bu ve benzeri
makyavelist yöntemlerle Parti gerçeklerini uzun sürede
kadrolardan gizlemek mümkün müdür? Dün bu ve
benzeri makyavelist yöntemleri, “Taraflar bir birlerini
yıpratmak ve sözde ba arı sa lamak için, bile bile
gerçek dı ı
suçlamalara giri iyor (...) ideolojik
mücadelede haklı olduklarına inananların yalana
ba vurmalarına asla gerek yoktur. Yalan, bir süre
için kitleleri ve kadroları yanıltmaya yarasa bile, bu
durum geçicidir, gerçekler eninde-sonunda ortaya
çıkacak ve onları güç durumda bırakacaktır.”
(Özgürlük Yolu,
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s. 41, s. 21) biçiminde niteleyenlerin, bugün bunu ba
politika haline getirmelerinin nedenleri nelerdir?
- Açıklık, devrimci dürüstlü ün ve tutarlılı ın bir
ölçütüdür; komploculu u, fırsatçılı ı yadsır. Dedikodu
üretme ve iletmenin, ikiyüzlülü ün, ya cılı ın ve
dalkavuklu un tersine açılık, açtı ı yarayı iyile tirir.
Yolda ça güvenin yaratılmasını, peki tirilmesini sa lar.
Hal böyle iken her açık ele tirinin, açık tavrın altında bir
“muhalefet”, bir “hizip” parma ı aranmasının, ve buna
kar ı ikiyüzlü, kaypak sa oportünist hizip hareketine,
dalkavukların kaynattıkları “cadı kazanı”na ve
koltuklarını garantiye almak için ortalı ı karı tıranlara
alabildi ine ho görü -dün de aynı eyleri sormu tukgösterilmesinin nedeni nedir? Örne in, ran Kürdistanı
birimimizle ilgili MK’ne sunulmak üzere yaptı ım
de erlendirmeyi sorumlu Azad arkada a vemi tim. Bu
de erlendirmemde, üst komutenin (ki MK üyelerinden
olu uyordu) izledi i politikanın devrimci bir politika
olmadı ını, tutarsızlıklarıyla sergilemi tim. Üst komite
bu de erlendirmemi MK’ne götürmeden önce kendi
arasında görü mekle kalmayıp, eflik “yetki”lerini
kullanarak MK’de de erlendirilmesi gereken bu sorunu
bölge komitesine getirdiler. Ve bölge komitesinin anılan
toplantısında yazdıklarımı, K. Saleh yolda a -ki bu
yolda o dönem henüz Parti MK üyesi idi- yazılmı
bir mesaj olarak de erlendirdiler. Hem de kimlere
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oportünist dedi imi, hangi anlayı a kar ı mücadele
etti imi, birbirlerine teker teker okuyup BK’de
bulunanların da dikkatlerini çekmeye çalı tılar. Bu olay,
demokratik-merkeziyetçi ilkenin, hangi çıkarlar u runa
ve nasıl soysuzla tırıldı ını; ve bir ele tirinin ba ına
gelenleri göstermek bakımından ilginçtir.
Yine adıyla “me hur” Vazgal olayında -olay K.
Saleh yolda tarafından açıklı a kavu turuldu u için,
ayrıca detaylarına inmeyece im- bir ka ık suda fırtınalar
koparılması, bunun devrimci ögelerini idam fermanlaı
için temel bir gerekçe olarak kullanılması, ama di er
taraftan parti militanlarına yönelik küfürlü, tokatlı,
sopalı fiili saldırıların görmezlikten gelinmesi, hatta
bizzat MK tarafından icra edilmesi ve onay bulması,
Parti içinde oportünizme tanınan saldırı özgürlü ünün
açık bir kanıtı de il midir? Parti adına, partiyi
yıkıcılı ının bundan daha bariz örnekleri gösterilebilir
mi? Kaldı ki, “me hur” Vazgal olayından tümüyle farklı
ve Parti militanlarını görü lerinden caydırmayı
hedefleyen sa oportünist saldırı özgürlü ünün bu denli
onay bulması, soruna daha de i ik boyutlar
kazandırıyor! Bunun da adını MK koyma zahmetine
katlanmalıdır!...
- Partimizin bir bölünme noktasına getirildi i
tartı ma götürmez. Yeni tip partilerde, parti birli inin
ciddi bir tehlikeyle kar ı kar ıya bulundu u dönemlerde
leninist çözüm, ayrılıkların özünü içeren
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nedenlerin, belgelerin ve Parti içi mücadelenin geli im
a amalarının ayrıntılarıyla parti üyeleri nezdinde
açıklı a kavu turulmasını gerektirir. Partimizde yıllardır
acımasızca süren iç mücadelede, sa oportünist kanatla
devrimci kanadın çatı malarına kaynaklıık eden esas
nedenler nelerdir? Parti militanlarının bu konunun en
ince ayrıntılarına kadar tarafların yazılı dökümanlarıyla,
belgelerle, tanık beyanlarıyla bilgilendirilmeleri
gerekmiyor mu? E er gerekiyorsa (ki, bu leninist parti
ö retisinin bir gere idir),
bunun gere i neden
yapılmadı? Ve tesine sorunlar küllendirilmek,
çarpıtılmak istendi, isteniyor! Örne in, K. Saleh olayına
ili kin parti genelgesi birimlere iletildi inde, konuyla
ilgili güm belge ve bilgilerin tabana iletilece i
söylenmi ti. Ne yazık ki söz konusu belgeler, tanık
beyanları ve bilgiler (e er bunları tek yanlı bilgiler
olarak dü ünmezsek), bugüne dek birimlere, Parti
tabanına iletilmi de ildir. Di er konularda oldu u gibi,
Parti içi çatı maların içyüzünü ö renmeki için de Parti
militanları, Parti
dı ı çevrelerden bilgilenmek
durumunda bırakılmı tır. Tabi ki ya anan ko ullar
elverdi i ölçüde... Diyarbakır cezaevinde savunma
yapılmasına kar ı geli tirilen tavırlar, meselenin kamufle
edilmeye çalı ılması, verilen ele tirilerin hasır altı
edilmesi vb. Sorunun ba ka örnekleridir. Di er taraftan
Avrupa’da, Ortado u’da ran’da ve ülke içinde
tırpanlanan ya da kıza a
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çekilen, -özellikle ülke içinde- kaderiyle ba ba a
bırakılan yi it parti militanlarının, önder kadroların,
gerçek parti üyeleri içindeki sayısal oranı nedir?
Meseleyi “bir iki ki i” ya da “birkaç ki i”ye
indirgeyerek Parti içi mücadelenini geli im seyrini
de i tirebilir misiniz?
Sorular ve özellikle ya anan somut olaylar
gerekti inde ço altılabilir. Fakat imdilik bunlarla
yetinelim. MK, geçek parti üyelerinin kafasında soru
i areti bırakan bu soruları ve Devrimci Muhalefetin
gerçekçi Kongre önerisini neden yanıtsız bıraktı ını
kadrolar ve kitleler önünde açıklı a kavu turmak
zorundadır. Aksi taktirde oportünist yöneticilik, Partiyi
uzla macı bir çizgiye çekmek için sürdürülen tüm
çabaların, getirildi imiz noktanın sorumlulu unu
kabullenmek ve bunun hesabını vermek durumundadır.
Ve ben de bundan böyle tüm gücümle bunun takipçisi
olaca ım.
14 Haziran 1984
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