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ZORUNLU B R AÇIKLAMA
”’Devrimcilerin en büyük ö rtemenleri, en iyi ö retmenleri
beklenmedik belalardır.’ Ancak ’beklenmedik belalar’ın
gün
ı ı ına çıkardı ı sorunların de i ik yönleri ve aralarındaki
ba ıntılar görülebilir, izlenen yöntem ve politikanın kendi
deneyimlerinden gerekli dersler çıkarılabilir ve radikal
müdahalelerde bulunulabilirse anılan belalardan, onların
ö reticili inden gere i gibi yararlanılabilir.” (abç.)
Kürdistan ve Türkiye devrimci demokratik güçlerinin fa izm
belası kar ısında yenilgiye u radı ı tartı ma götürmez bir
gerçektir.
Yine,
halklarımızın
ensesinde
boza
pi iren
generallerin-emperyalist gerici tekellerin deste inde- fa ist
diktatörlü ü kurumla tırma do rultusundaki yo un çabalarına
kar ın siyasal organizasyonların bu yenilginin objektif ve
subjektif nedenlerini yüreklice irdelemeye yana madıkları da
bir ba ka gerçektir.
Ve de kaybedilen süreç bakımından
üzücüdür.
Kürdistan’lı ve Türkiye’li devrimci siyasal örgütlenmeler
Marxizm-Leninizme, ulusal ve sosyal kurtulu mücadelelerinin
zengin deneyimlerine, kendi tabanlarına, i çi sınıfı ve
emekiçi halk yı ınlarına kar ı olan sorumlulukları gere i
fa izm illetinin gün ı ı ına çıkradı ı sorunların dayattı ı
sorunları açık yüreklilikle yanıtlamak ve geçmi dönemin acı
deneylerinden gerekli dersleri çıkarmak zorundadır. Kürdistan
ve Türkiye devriminin önünde bulunan engellerin bir bir
a ılması, devrimci siyasal örgütlerin var olan sorunlarını
çözümleyebilmesi,
kalıcı
güç
ve
eylem
birliklerinin
sa lanabilmesi de bir bakıma buna ba lıdır. Di er bir
deyi le, devrimci siyasal güçlerin fa izm güçleri kar ısında
ileri mevziler kazanabilmesi, iktidara kalıcı adımlarla
yürüyebilmesi, temel teorik tesbitlerin, örgütsel yapı ve
i leyi lerini
geçmi
dönemin
deneyimleri
ı ı ında
de erlendirmelerine; u ranılan yenilginin temel nedenlerini
bütün boyutlarıyla açıklı a kavu turmalarına ve hatalarının
temelinde kendilerini, tabanlarını ve sonra da geni emekçi
yı ınları e itmelerine ve de yönlendirmelerine

ba lıdır. Aksi halde, “alçak ini ”lerle, geçmi e sünger
çekmeye çalı makla, “benim dedi im dediktir” diyerek gazel
okumakla,
ya anan
ko ulların
yarattı ı
güçlüklerden
yararlanarak adam yemeye çalı makla ve de açık tartı maya
kilit vurmakla arpa boyu mesafe alınamaz. Ve de bu amaçla
yapılan “toplantılar”, “konferanslar”, “kongreler” ya anan
sorunlara gerçekçi çözümler getiremez.
Di er
taraftan,
azgın
gerici
terörün
toplumun
her
kesitinde kendini hissettirdi i, yı ınları, ilerici devrimci
siyasal örgütleri olumsuz yönde etkiledi i bir dönemi
ya adı ımız gerçektir. Ancak, ya anan sorunlar bu dönemin
ürünü de il, geçmi in objektif ve subjektif ko ullarının
bünyesinde
geli tridi i
sorunlardır.
Fa izm,
sadece
bu
sorunları daha bir gün ı ı ına çıkarmı ve a ırla tırmı tır.
Bu nedenle, Kürdistan’lı ve Türkiye’li devrimci siyasal
örgütlerdeki
bölünmeleri,
u
ya
da
bu
ölçülerdeki
bunalımları,
farklı
sorunları
salt
bu
dönemin
özgül
ko ullarıyla izah etmek mümkün de ildir. Çünkü, Kürdistan ve
Türkiye toplumları da sınıflı toplumlardan olu uyor. Ve
farklı sınıf ve katmanlar mevcut siyasal örgütlenmelere de
yansımı tır. Ayrıca bu yansımalar, fa izm kar ısında topyekün
u ranılan yenilgi, bu yenilginin sergiledi i sonuçlara farklı
yakla ım anlayı larını da yapısında geli tirmek durumundadır.
Bu diyalektik bir olgudur. Dolayısıyla, yenilgi nedenlerinin
tesbiti, onlardan gerekli derslerin çıkarılması ve somut
ko ullara uygun mücadele perspektiflerinin geli tirilmesi
bakımından bu anlayı ların çatı ması da kaçınılmazdır.
Gerek tek tek siyasal örgütler, gerekse Kürdistan ve
Türkiye devriminin gelece i açısından meseleye bakıldı ında,
var olan sorunların ve engellerin a ılması elbette mümkündür.
Fakat bu sanıldı ı kadar da kolay olmayacaktır. Zira,
yenilgiye ve geçirilen zaman birimine ra men devrimci güçler,
geçmi in acı deneylerinden yararlanma do rultusunda ciddi
adımlar atamamı tır ya da atmak istemiyor. Devrimci siyasal
örgütlerdeki kayna malar da bir yönüyle bunu gösteriyor.
Önümüzdeki
dönemde
saflar
netle tikçe,
bu
mücadele
sertle ecektir.
ç mücadeleler sertle tikçe, bu statükoyu
korumak
isteyenler,
suyun
ba ını
tutanlar
daha
bir
hırçınla acaktır. Fakat hırçınlıklar, fa izmin yarattı ı zor
ko ulların silah olarak kullanılması, de i ik türden Bizans
oyunları sırıtan gerçekleri uzun vadede örtbas edemiyecektir.
Ve de ya anılan sürecin ö reticili inden, e iticili inden
yararlanarak kalıcı adımlarıla iktidara yürüme yolunda en zor
ko ullara, mücadelenin

acımasızlı ına, her türlü tertip ve komplolara kar ı sa a
‘sol’a sampadan direnebilen, cesur, fedakar ve tarihsel
sürecin dayattı ı görevleri ödünsüzce yerine getirmekte
kararlı Leninist kadroları tüketemeyecektir. Tam tersine,
belirli bir süreçte, statükocuları, suyun ba ını tutan
oportünist ögeleri ve onların anlayı larını mahkum edecektir.
Bu
genel
çerçeve
içinde,
kendi
gerçe imizi
açık
yüreklilikle de erlendirmek, bizi,
bu noktaya getiren
oportünist örgütsel çalı ma anlayı ını tesbit etmek geçmi in
acı deneylerinden gerekli dersleri çıkararak bürokratik
anlayı ı mahkum etmek ve ülkemiz
artlarında yeni dönem
ko ullarına uygun mücadele yöntemlerini geli tirmek tarihsel
bir görevdir.
te TKSP Merkez Komitesi üyesi olarak,
Marxizme-Leninizme,
halkımızın
kurtulu una,
Partimizin
ideolojik hattına olan inancımla ve TKSP tabanında bulunan
Leninist
kadrolardan
aldı ım
güçle,
gerçek
özgürlük
sava çılarının özlemlerini ve ya adı ımz tarihsel gerçeklerin
dayattı ı görevleri yerine getirmek istedi im için hayali
suçlamalarla, Bizans oyunlarıyla, komplolarla yargılanmak ve
mahkum edilmek isteniyorum. Oportünist bürokrat ögeler yalnız
bununla da kalmıyor, sınırlı da olsa belirli bir denetimden
kurtulmanın
verdi i
rahatlık
içinde
ve
ya anan
zorlu
ko ullardan yararlanarak devrimci ele tiri hakkını kullanmak
istyenleri de bir bir tepeliyor. Ve de hareketin mali ve
di er olanaklarını, Parti kanallarını tek taraflı ve silah
olarak kullanıp, mücadelenin de i ik alanlarında bulunan
kadrolara bütün bu yaptıklarını onaylatmaya çalı ıyorlar.
Partiyi
kendilerine
göre
dikensiz
gül
bahçesi
haline
getirmek- ileri ögeler onlar için birer dikendir- için Parti
çıkarlarını ayaklar altına alıyor ve Partimizi “mevlana
dergahına” dönü türmek için ellerinden gelen her
eyi
yapıyorlar.
Ya anan bu gerçekler kar ısında, TKSP Merkez Organı
Editörlü üne yaptı ım 10 A ustos
1982 tarihli yazılı
ba vuruda kısaca belirtti im gibi, Parti üst yönetiminin
oldukça
sa a
kaydı ı,
olayların
tabana
çarpıtılarak
iletildi i,
sa
tertiplerin
pervasızca
sürdürüldü ü,
geli meleri gerçek boyutlarıyla kavrayabilen Parti üyelerinin
“ajanlar”la takip ettirildi i, Partinin tüm olanaklarının
ileri ögelere kar ı silah olarak kullnaıldı ı günümüzde Parti
ya amımızın geçmi ini, bugününü ve gelece ini kadrolarla,
üyelerle, i çi sınıfı ve mekçi yı ınlar önünde eylem birli i
temelinde
açıkça
tartı maktan
ba ka
çıkar
bir
yol
kalmamı tır. (1)

Ancak bu yazının amacı ve kapsamı, TKSP gerçe ini
tartı mamıza el vermiyor. Burada, sadece ekteki belgelere
yansımayan Temmuz-1982 MK toplantısından bazı -ama sadece
bazınotları
bilgilerinize
sunarak,
MK
ço unlu unun
özellikle
“ideolojik
ayrılık”,
“solculuk”,
“askeri
örgütlenmenin feti le tirilmesi”, “kariyerizm” “karamsarlık”
vb. iddia ve suçlamaları üzerinde durmak istiyorum.
deolojik
ayrılık
iddiaları:
“Saleh’ın
Parti
ideolojisiyle
çeli kisi
var...”,
“Saleh’ın
ele tirisi
Partimizin ideolojik hattına yöneliktir.”, “Kürdistan’ın
üretim biçiminin kapitalist veya yarı-feodal oldu unu A., B.
sürekli
soruyordu,
bu,
Saleh’den
dolayısıyla
HA.’den
kaynaklanıyordu.”,
“Saleh’ın,
Apocular
ve
güçbirli i
konularında farklı görü leri var..” “Parti hattımızı, arkada
net bir biçimde savunmuyor..”, “A., Özgürlük Yolu dergicilik
yapmı tır
diyordu,
bu
Saleh’ın
ele tirilerinin
uç
vermesiydi...(2)” (3).
u herzeleri okuyunca, insanın “haydi cenaze namazına”
diyesi geliyor. deolojik hattımıza ili kin görü lerim açık
ve nettir. 5.7.1981 tarihli ele tirimde, bu konuya ili kin
öyle diyordum: “12 Mart sonrasında ülkemizde büyük bir
siyasi bo luk vardı, Hareketimiz ideolojik anlamda önemli
ölçüde bu bo lu u doldurdu. Daha ba langıç döneminde teorik
tesbitlerimizin do rulu u, Kürdistan’da (Türkiye Kürdistanı)
devrimci ve yurtsever kesimlerin geni sempatisini kazanmı
ve dı ımızdaki siyasal kümelenmeleri, örgütlenmeleri belli
ölçülerde kö eye sıkı tırmı tı. Teorik tesbitleimiz Kürt solu
içerisindeki siyasi gruplar içinde, uluslararası planda
hareketimize belli bir saygınlık kazandırmı tır. Ayrıca
teorik (Ö. Y.) ve kitle (R.W., Ö.G.) yayın organlarımız dar
da olsa emekçi yı ınlar arasında, hareketimize önemli bir
saygınlık, saflarımıza yı ınlarca insan kazandırdı. Ve Parti
literatürünün
yaratılmasında
önemli
bir
görevi
yerine
getirdi.” (Age., s. 2,3)
Yine bazı eksikliklerin altını çizmek, yanlı lıklara
parmak basmak sizlere göre ideolojik ayrılık ise, bu,
tartı maya kilit vurma, Leninist Parti normlarından uzakla ma
mantı ınızın
bir
göstergesidir.
Ayrıca
bu
konularda
görü lerimi
de
açıkça
belirtmi imdir.
Dolayısıyla,
görü lerimi çarpıtamazsınız. Örne in, PKK hareketiyle ilgili
olarak
yanlı
bir
tesbit
yapıldı ını
söylüyorum
ve
görü lerimi kısa ve özlü bir biçimde belirtiyorum. (A.g.e, s.
4, 20, 21) Bu konuda, bugüne dek mevcut karara uyarak
görü lerimi saklı tutmu ve kitleler içinde amansızca PKK’

ya kar ı da mücadele etmi imdir, temel bir ideolojik ayrılık
olmadı ı için. Kaldı ki, PKK’da son zamanlarda görülen nisbi
olumlu geli meler de, bu çıkmazınızı derinle tiriyor.
ki
yıldan bu yana, sizden görü bekleyen tabana doyurucu bir ey
verememeniz de bunun açık göstergesidir.
Yine aynı ele tirimde, “... bazı konularda, örne in,
Devlet ve Devrim, Sa
ve Sol Sapmalar, Parti Meselesi,
Kürdistan’ın Ekonomik ve Sosyal Yapısı (egemen üretim biçimi
tartı malarına yanıt verebilecek düzeyde), Fa izm ve Antifa ist
Mücadele,
Leninist
Parti
Mücadelesi,
Kürdistan
Ko ullarında Legal ve llegal Çalı ma, Ajitasyon, Propagande
vb. teorik tahliller yapmadık. Bunda kadro sorununun belli
bir payı olmakla bilikte, yazı kurulunun kollektif i bölümünü
ba aramamasının etkisi belirleyici oldu.” (A.g.e. s. 3,4)
diyordum.
Evet
bu
konularda
ciddi
teorik
tahliller
yapamdı ımız
bir
gerçektir.
Bu
konularda
geçmi te
önerilerimin
oldu u
da
hatırlardadır.
Örne in,
Devlet
konusunda yaptı ım bir ara tırmayı MK’ne ben sunmu turm. Ve
MK, bir komisyon tarafından incelenerek yayınlanmasına karar
vermi ti. Fakat
imidi söz konusu yazı da piyasada yok.
Ayrıca Kürdistan’ın ekonomik ve sosyal yapısının tahliline
ili kin önerilerimin de oldu u hatırlardadır. Bunlar önemli
birer eksiklik de ilse, kiri i kırmak isteyenlerin, bunalım
geçiren insanların görü lerini hiç bir organda tartı madan
Kürdistan’ın üretim biçimine ili kin kitaplar yazmalarını
neyle izah edebilirsiniz? E er Kürdistan’da egemen üretim
biçimi tartı malarına yanıt verebilecek düzeyde bir ara tırma
ve
de erlendirme
yapsaydık,
kiri i
kırmak
isteyenlerin
yazdı ı kitaplar saflarımızda bulunan insanların -en azınan
bir kısmının- kafasında soru i areti yaratabilir miydi?
De ilse, eksikliklerin örtbas edilmesi, zaafların kapatılması
için
“öküzün
altında
buza ı
aramak”la
bir
yerlere
varaca ınızı
mı
sanıyorsunuz?
Hayır,
dedikodularla,
çarpıtmalarla
Leninist
örgütsel
çalı ma
anlayı ının
savunucularına yeni bir ideoloji yaratmak kimsenin haddine
dü memi tir.
Bu
nedenle,
yukarıya
aldı ım
iddia
ve
suçlamalarınızı
belgelere,
tanıklara,
maddi
olgulara
dayandırmak zorundasınız.
- “Solculuk” ve “askeri örgütlenmenin feti le tirilmesi”
iddiaları:
“Saleh
arkada
pratik
mücadelenin,
silahlı
mücadele yönüne a ırlık veriyor....”, “B..., ve A...’da
arkada larla ciddi olarak konu ulmadı ı için gereksiz silah
kullanılıyordu.”, “Silahlı mücadele e ilimi giderek Saleh
arkada ta güçleniyordu.”, “Oportünizm suçlamasına yönelmede
silahlı mücadele e ilimi a ır basıyor...”, “....’de F., A.,

sert ele tiriler getirdiler, fakat üzerine gitmeye gerek
görmedik.” , “Saleh’in silaha kar ı zaafı var.”, “M. ve .
le ilgili önerilerini sık sık gündeme getiriyordu.”,
“Arkada ın ele tirilerinde hiç bir yerde maceracılı a kar ı
tavır yok...”, “arkada
sık sık silah kullanmaktan söz
ediyor.”,
“Parti
içinde
‘sol’
sapma
vardır.
Bu
ara tırılmalıdır.” vb. (4)
Evet, yine bir dizi iddia!.. Burada, bu iddiaları tek tek
ele almaya gerek yok. Bu ünlü sözlerin sahipleri, bu
suçlamalarını maddi olgulara dayandırırlarsa onlarla her
platformda
tartı maya
hazırız.
Ancak,
bazı
gerçeklerin
çarpıtılarak beni ve ileri ögeleri vurmak için gerekçe
yapılmasına olanak yoktur. Örne in, hareketten ayrılıp,
hareketin sırlarını dı arı veren bazı ki ilerin temizlenmesi
konusunda önerilermin oldu u do rudur. Ayrıca bu hususta
alınan kararlara uydu um da bir gerçektir. Bugün de aynı
görü ümü koruyorum. Yine askeri polika ve askeri örgütlenme
konusunda
önerilerimin
oldu u
do rudur.
Ve
bu
konuda
endi elerim de vardır. Çünkü, ikibuçuk yıl önce askeri
örgütlenme konusunda karar almamıza ve acil olarak bu görevin
üstesinden gelinmesi gerekti ini tesbit etmemize ra men halen
askeri örgütlenmeyi yaratamamı
ve askeri politikayı, bu
politikanın hedeflerini netle tirememi izdir. Askeri politika
ve askeri örgütlenme meselesini bu yazıda tartı ma olana ının
olmadı ı açık. Ancak bu sorunu da önümüzdeki dönemde
tartı aca ız. u kadarını belirteyim ki, temizlenmesi gerekli
ki ilere ili kin önerilerimden, askeri örgütlenme ve askeri
politika konusunda ya adı ımız gerçeklere parmak basmamdan
“askeri örgütlenmeyi feti le tirdi im”, “solculuk” yaptı ım
sonucuna varmak isteyenler, biraz daha ciddi gerekçelerle
görü lerini kitleler önünde açıklı a kavu turmalıdır; aksi
halde, yayınlarda kullandıkları ajitatif yazılar ve güzel
sözlerle
tabanı
ve
kitleleri
avutmaya
çalı tıklarını
kabullenmelidirler.
Di er taraftan, “B..., ve A...’da arkada larala ciddi
olarak konu ulmadı ı için gereksiz silah kullanılıyordu.” Bu
sözler,
geçmi te
oportünist
ögeler
tarafından
ısıtılıp
ısıtılıp piyasaya sürülüyordu. Sözü edilen bölgelerde hangi
olaylarda gereksiz silah kullanıldı? Buna neden müdahale
edilmedi? Neden gündeme getirilip tartı ılmadı? Yine ikibuçuk
yıl önce, katıldı ı platformda devrimci ele tiri hakkını
kullanan bazı ki ilerin ele tirileri altında benim parma ımın
aranması, “Parti içinde sol sapmanın” ara tırılmak iste i ve
piyasaya sürülen

muhalefet iddia ve dedikodularının dayanakları nelerdir?
- “kariyerizm”, “karamsarlık” iddiaları: “AK ile ilgili
ele tirde getirilen öneriler ve Komitede görev alma iste i
kariyerizmdir.”, “arkada , fazla lanse oldu u için büyüklük
kompleksine kapılmı tır..”, “Arkada , Avrupa’ya geldi inde
felaket
tablosu
çiziyordu...”,
“Karamsarlık
saçıyor,
kadroların moralini bozuyordu...” vb. (5)
Aralık-1981
tarihli
ele tirimde,
AK’yi,
çalı ma
anlayı ını
acımasızca
ele tirdi im
ve
AK’nin
görevden
alınmasını önerdi im do rudur. Yine, geçici olmak ko uluyla
görev almak talebinde bulundu um da gerçektir. Fakat üzücü
olan, daha alt organda ve de hareketin çıkarlarını dü ünerek
bir görev talebinden bulunmamın bu denli çarpıtılmaya
çalı ılmasıdır. Evet, bir kez daha s. 45, 46, 47, 48 (9).
sayfalarındaki ilgili bölümlerin altını çiziyor ve AK’ne
ili kin ele tirimin bütünlü ü içinde kadroların, üyelerin ve
kitlenin de erlendirmesine sunuyorum.
çi sınıfı bilimi
adına, sosyalizm adına çarpıtılmaların bu denlisine pes
do rusu!..
Yine, gerçekleri söylemek, hataların üzerine cesurca
gitmek, abartmacılı a ve yalanlara ka rı çıkmak, “felaket
tablosu çizmek”, “karamsar” olmak ve kadroların moralini
bozmak
ise,
yukardaki
iddialar
do rudur.
De ilse,
bu
iddialarınızın
dayanakları
nelerdir?
Ve
bir
kez
daha
soruyorum, devrimci moralden ne anlıyorsunuz? Sizlere göre
karamsarlık nedir?
Bu ve benzeri yüzlerce soyut ve temelsiz suçlamalardan
sonra,
“Saleh
arkada
sorunları
idealize
ediyor.”,
“Ustalardan
yaptı ı
alıntılarla
bir
yerlere
varmak
istiyor...”, “Tavan ve taban olarak sosyalist özelli imiz,
oportünist
unsurları
barındırmaz.”(6)
diyorsanız,
böbürlenmelerle gerçek özgürlük sava çılarını avutamazsınız.
Varılan nokta, bir dönüm noktasıdır. Ya oportünist bürokratik
örgütsel çalı ma anlayı ı mahkum edilecek ve Parti safları
oportünist bürokratik ögelerden arınacak, ya da suyun ba ını
tutanlar Partimizi daha da sa a çekerek, O’na iktidar
öncesinde, Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya partilerinin
ya adı ı
acı
deneylere
benzer
olaylar
ya atacaktır.
Dolayısıyla,
ülkemizin
özgül
ko ulları
göz
önünde
bulundurulursa, Partimizde sa yönetim egemen oldu u sürece,
O’nun
iktidara
kalıcı
adımlarla
ilerlemesi
mümkü
olmayacaktır.
Bu nedenle, geldi imiz yol ayrımında ya oportünist
bürokrat ögelerin tertip ve komplolarına evet diyece iz ve
Partimizi onlara tes

lim edece iz; ya da eylem birli i temelinde açık tartı ma,
ele tiri-öz ele tiri ilkesinin kurallarına uygun olarak:
- deolojik hattımızı koruyarak, bu plandaki yanlı
ve
eksikliklerimzi a mak için gerekli görü
ve önerilerimizi
geli tirip, somutla tıralım;
- Partimizi bu noktaya getiren, Parti birli ini zedeleyen
oportünist bürokratik örgütsel çalı ma anlayı ını ve bu
anlayı ın ürünü olan tertip ve komploları sergileyerek, Parti
birli inin
ve Leninist disiplinin yaratılması için en a ır
ko ullara gögüs gererek her türlü fedakarlı a katlanalım;
Hatalarımızı
cesurca
sergileyelim,
hatalarımızın
temelinde kendimizi, i çi sınıfı ve emekçi yı ınları e itmek
ve örgütlemek için elimizden geleni yapalım, yeni dönemin
ko ullarına uygun mücadele biçimlerini geli tirmek için
çabalarımızı birle tirelim;
- Ça ımız gerçeklerini ve ileri sava tekni ini göz önünde
bulundurarak, ülkemiz gerçeklerine uygun bir askeri politika
ve örgütlenmenin yaratılması için görü
ve önerilerimizi
sistemle tirelim; birincisine, yani Partinin sa
ögelere
teslim edilmesine hayır diyen gerçek Leninist kadrolar için
bu ikinci yolda mücadele etmekten ba ka çıkar yol yoktur. Bu,
Parti içi mücadelenin dayattı ı bir gerçektir.
-----------------------------(1) Zira, tüm yapıcı öneriler tepilmi tir. Son olarak
Merkez Organında tartı ma önerime de -aradan bir aydan fazla
süre geçmesine ra men- hiç bir cevap verilmemi tir. Di er
taraftan, sinsi ve makyavelist yöntemlerle, gerçekler ters
yüz edilerek, ünlü kararın üyelere benimsetilmesi için eldeki
tüm olanaklar seferber edilmi durumda...
(2) A., bir sempatizandır. Böyle deyip demedi i henüz
meçhuldür.
(3) Temmuz-1982 toplantı notlarından.
(4)
“
“
“
“
(5)
“
“
“
“
(6)
“
“
“
“
K. Saleh
25 Eylül 1982
[ mza]

TSKP MERKEZ KOM TES

GENEL SEKRETERL

NE

Geçmi e, Merkez Komitesinin Son De erlendirmesine ve
Yeni Dönem Çalı malarına li kin Görü , Ele tiri ve
Önerilerim
TSKP MK. 18 Mart 5 Nisan-1980 tarihleri arasında
toplanarak
Diyarbakır
de ifrasyonu
ve
fa ist
cuntanın
geli iyle ortaya çıkan durumu de erlendirmi ve yeni dönem
çalı malarının esaslarını belirlemi tir.
Ya anılan sürecin yarattı ı güçlükler ve toplantının tüm
üyelerin ve hatta di er bazı arkada ların- katılımıyla
yapılmaması
(burada
ayrıntılara
girmek
istemiyorum,
gerekirse tartı ılabilir, bize haber bile ula tırılmadı.)
sonucu toplantıya katılmamız mümkün olmadı. Bunu sorun
yapmıyorum ve ya adı ımız dönemde de bu sorun yapılmaz.
Ancak, yapılan de erlendirmelere ve alınan kararlara geçmi e
ve
yeni
dönemeili kin
görü ,
ele tiri
ve
önerilerimi -Parti displini ve Parti birli i ilkelerine
ortadoksça ba lı kalarak- açık yüreklilikle bilirtmeyi
sorumlulu um gere i sayıyor ve Partimizin gelece i için
zorunlu görüyorum.
De erlendirme Bazı Temel Sorunlara Açıklık Getirmemi tir
“Devrimcilerin en büyük ö retmenleri, en iyi ö retmenleri
beklenmedik belalardır” Ancak, “beklenmedik belaların” gün
ı ı ına çıkardı ı sorunların de i ik yönleri ve aralarındaki
ba ıntılar görülebilir, izlenen yöntem ve politikanın kendi
deneyimlerinden gerekli dersler çıkarılabilir ve radikal
müdahalelerde bulunabilirlerse, anılan belalarından, onların
ö reticili inden gere i gibi yararlanılabilir.
Diyarbakır de ifrasyonundan kısa bir süre sonra fa ist
askeri darbenin bastırması, belli teorik tesbitlerimize
ra men Partimiz ve halkımız açısından ya anılmamı
bir
olaydı. Bu anlamda bazı olumsuzlukların olması do aldı.
Ancak, Partimizin aldı ı ciddi yaraların temel nedeni,
muhtemel saldırıları gö üsleyebilecek veya düzenli geri
çekilmeyi
ba arabilecek
bir
örgütsel
yapıya
sahip
olamayı ımızdı.
Ülkemizin bir köylü toplumu olu u, i çi sınıfının zayıf,
küçük burjuvazinin etkin oldu una ku ku yok. Partimizin a ır
sömürgeci baskı ve zulüm ko ullarında örgütlendi i, zor
artlarda mücadelesini sürdürmek durumunda oldu u do rudur.
deolojik alanda önemli bir ba a
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rı sa ladı ımız, hareketimizin genç, kadrolarımızın yeterli
deneye sahip olmadı ı da do rudur. Militarist ve fa ist
saldırıların
azgınla tı ı
dönemlerde,
bazı
unsurların
dökülmesi de -ki sınırlı ölçülerdeki dökülmeler bile
örgütsel yapıdan soyutlanamaz- do aldır.
Fakat, Partimizin de ciddi sorunlarla kar ı kar ıya
bulundu u, bir ba ka gerçektir. Ve bu sorunları yaratan
nedenler,
Partimizi
kalbinden
yaralamı tır.
Yukarıda
belirtilen genel do rulara sı ınılarak, kayna ı ve temel
nedenleri tesbit edilmeyen bu sorunların, bir takım eksik ve
hataların
kabulü
ile
geçi tirilmeye
çalı ılması
do ru
de ildir. Sorunlar ciddidir. Sorunların temeline, kayna ına
inilerek hatalar ve yanlı lar tesbit edilebilir.
Lenin, “siyasal bir partinin, kendi yanlı larına kar ı
tutumu, partinin ciddiyetinin ve kendi sınıfına ve çalı an
halk yı ınlarına yükümlülü ünü pratikte yerine getirmesinin
en önemli ve en kesin ölçülerinden biridir. Açıkça yanlı ı
kabul
etmek
ve
yanlı ı
dikkatle
düzeltme
yollarını
tartı mak, -i te bu, ciddi bir partinin i aretidir, bu
partininin yükümlülüklerini yerine getirmesidir, bu, sınıf
ve sonra da yı ınları e itmek ve ö retmektir.” (abç)
(Stalin, Parti Üzerine, D. Y. S. 153) der. O halde kar ı
kar ıya bulundu umuz sorunların kayna ını tesbit etmek için
biraz gerilere gitmek yanlı ları, hataları ve en ince
ayrıntılarına kadar de erlendirmek, sorumlularını tesbit
etmek ve hatalarımzın temelinde çözümler aramak ba arımızın
ön
ko uludur.
Bunun
ba arılması,
yanlı larımızın,
hatalarımızın a ılması yolunda önemli bir mesafeyi katetmek
demektir.
deolojik Ba arı ve Bazı Eksiklikler, Yanlı lıklar
12 Mart sonrasında ülkemizde büyük bir siyasi bo luk
vardı, Hareketimiz ideolojik anlamda önemli bu bo lu u
doldurdu. Daha ba langıç döneminde teorik tesbitlerimizin
do rulu u, Kürdistan’da (Türkiye Kürdistanı) devrimci ve
yurtsever
kesimlerin
geni
sempatisini
kazanmı
ve
dı ımızdaki siyasal kümelenmeleri, örgütlenmeleri belli
ölçülerde kö eye sıkı tırmı tı. Teorik tesbitleimiz Kürt
solu içerisindeki siyasi gruplar içinde, uluslararası planda
hareketimize belli bir saygınlık kazandırmı tır. Ayrıca
teorik (Ö. Y.) ve kitle (R.W., Ö.G.) yayın organlarımız dar
da olsa emekçi yı ınlar arasında, hareketimize önemli bir
saygınlık, saflarımıza yı ınlarca insan kazandırdı.
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Ve Parti literatürünün yaratılmasında önemli bir görevi
yerine getirdi.
Ancak, yayın organlarımız kollektif bir örgütleyici
olamadı.
Muhabir
a ını
ve
yayın
da ıtım
örgütünü
olu turamadık. Birkaç kez MK’de bu konuda görevlendirme
yapıldıysa da arpa boyu mesafe alınamadı. Bunun tersini
iddia etmek mümkün de ildir. Çünkü, her ey gayet açık. Altı
yıllık
yayın
hayatımız
oldu.
Bu
altı
yıl
içinde
yayınlarımızın da ıtımını, satı ını , en geni
kitlelere
ula tırılmasını
örgütleyemedik;
okuyucularımızla
canlı
ili kiler
geli tiremedik,
okuyucularımızın
niteli ini,
yayınlara ba lılı ını, ödenti vb. sorunları merkezi düzeyde
yerinde ara tırıp gerekli tesbitler yapamadık ve bu anlamda
süregelen ke meke li e, da ınıklı a kar ı gerekli radikal
önlemleri alamadık. Bazı yerlerde yayın paralarının yenmesi,
bazı
yerlerde
ödentilerin
zamanında
ödenmemesi,
bazı
yerlerde
yayınlarımızın
depo
edilerek
satı ının
ve
okunmasının engellenmesi, bazı yerlerde de maalesef yayın
paralarımızın
barlarda,
pavyonlarda
kumar
masalarında
harcanması ve..... olayı bu gerçe i tartı masız bir biçimde
ortaya koymaktadır.
Yine yayın hayatımız süresince, yazı kurulu biçimsel bir
varlık olmaktan öteye geçmedi. Yazı yazmada kollektif bir
anlayı
olu turulmadı. Yeni yeni unsurların yazı yazma
konusunda, yeteneklerinin geli tirilmesi için gerekli çaba
harcanmadı. Yazı alanında denilebilir ki bütün yük Genel
Sekreterin boynunda kaldı. Bu konuda yalnız Genel Sekreteri
sorumlu
tutmak
haksızlık
olacaktır.
Sorumluluk,
Genel
Sekreter arkada ımızında ba ında bulundu u Merkez Organına
aittir.
Do ru, Tutarlı Teorik Tesbitlerimizin Yanı sıra Bazı
Eksikliklerimiz, Bazı Hatalarımzın Oldu u Kanısındayım:
Birincisi, teorik yayın organımızda, maceracılı a kar ı
duyarlı oldu umuz ölçüde sa
oportünizme kar ı duyarlı
olmadık. Do rudur, tabanımıza pasifizmi a ılamadık, ancak
tutarlı sosyalist politikayı i lerken, pratik çalı mada
oprotünist anlayı ı gere i gibi ele tirmedik. Birimlerde yer
yer görülen pratik olaylar üzerinde gere i gibi durulmadı.
Sol
tehlike
görülüp
üzerine
gidilirken,
sa
tehlike
görülmedi ya da görmezlikten gelindi. Yine bazı konularda,
örne in Devlet ve Devrim, Sa
ve sol Sapmalar, Parti
Meselesi, Kürdistan Ko ullarında Legal
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ve
llegal Çalı ma, Ajitasyon, Propaganda vb. teorik
tahliller yapamadık. Bunda kadro sorununun belli bir payı
olmakla
birlikte,
yazı
kurulunun
kollektif
i bölümünü
ba aramamasının etkisi belirleyici oldu.
kincisi, teorik tesbitelerimzi arasında “Küçük Burjuva
Sapmaları ve Tutarlı Sosyalist Politika” adlı bro ürümüzde
Apoculara yönellti imiz ele tirinin iki yönü üzerinde durmak
gerekir: 1-Apoculara ilikin söz konusu ele tiride, sert ve
a a ılayıcı bir dil kullanılmı tır. 2- Apoculu un anar ist
bir hareket oldu u, terörizmi temel mücadele stratejisi
olarak aldı ı do rudur. Ancak söz konusu ele tiride, bu
gerçe in
belirtilmesiyle
yetinilmemi tir.
PKK
tümüyle
polisiye bir hareket olarak nitlendirilmi tir. Kanımca bu,
belirli ölçülerde haksızlı ı içermektedir. Ve bu anlamda
hatadır.
Ulusal,
sosyal
mücadeleler
tarihinde,
bu
tip
örgütlenmelere burjuvazinin, daha rahat ajan sızdırdı ı ve
yer yer bazı eylemlerine yön verdi i do rudur. Kanımca, bu
belirleme PKK için de geçerlidir. Anak bundan hareketle,
Apocu hareketin tümüyle polisiye hareket oldu u, giri ti i
eylmelerin, tümüyle burjuvazinin sahneledi i bir senaryo
oldu unu söylemek kanımca do ru olmaz. PKK hareketinin,
yarattı ı tahribatı de erlendirirken, bu hareketin yapısını
ve seçti i mücadele yöntemini, anar izmin dünya, Türkiye ve
ülkemizdeki
konumunu
temel
almak
bizi
daha
gerçekçi
tesbitlere
götürür.
Ancak
böyle
bir
yakla ımla,
PKK
hareketini terörist politikadan uzakla tırmak, daha ileri
saflara çekmek, tabanına seslenmek ve tabanında bulunan
geni yurtsever kesimleri kazanmak mümkündür.
Teori ve Prati in Uygunsuzlu u
Teori ve prati in birli i Marksizm-Leninizmin temel bir
ilkesidir. Birincisini, ikincisinin önüne koymak mümkün
de ildir. Lenin, devrimci teorinin önemini vurgularken,
devrimci teorinin bir do ma olamdı ını, teorinin ya anan
pratikten
çıkarılan
yeni
sonuçlarla
sürekli
olarak
düzeltilmeye
ihtiyacı
oldu unu
belirtmi
ve
pratik
çalı maların önemini öyle vurgulamı tır. “Tersine, birinci
planda her zaman mutlaka pratik propaganda ve ajitasyon
çalı ması bulunur ve çünkü, birincisi teorik çalı ma yalnız
ikincisinin öne sürdü ü sorunları yanıtlar.” (abç) (Marx,
Engels, Lenin,
. Sınıfı Partisi Üzerine, Sol Y. s. 143)
Yine Küba devriminin lideri F. Kastro, “Pek çok kez önce
pratik,
sonra
teori
gelir.
Bizim
halkımız
da
bunun
örne idir. Bugün gu
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rurla kendilerini Marxist-Leninist diye adlandıran-ların
büyük ço unlu u Marxizm-Leninizme devrimci mücadele yolundan
geçerek ula mı lardır.” (abç) der.
Bu
temel
gerçekleri
vurgularken,
karde
ülkelerin
tecrübelerini
ö renirken,
elbette
kendi
ülkemizin
ko ullarını, ulusumuzun özelliklerini gözardı etmemeliyiz.
Aksi halde do matizme sapmı oluruz. Di er taraftan karde
ülkelerin deneylerinin evrensel de erini yadsımak, ulusal
özelliklerimizin oynadı ı rolü abartmak da bizi oportünizme
götürür.
Ba langıç döneminde, ülkemiz somutunda, ideolojik bir
bo lu un doldu u, de i ik dürden milliyetçi görü lerin
belirli bazı etkilerinin oldu u do rudur. Ayrıca sömürgeci
baskı ve zulüm ko ullarında halkımızı ulusal kurtulu a
hazırlamak,
geçmi te
Kürdistan
ulusal
kurtulu
hareketlerinin yenilgisini hazırlayan nedenlerin, açıklı a
kavu turulası ve do ru bir perspektifin ortaya konulması ve
geli tirilmesi
ciddi
zorluklarla
kar ı
kar ıyaydı.
Türkiye’de i çi sınıfının ve geni emekçi yı ınların büyük
bir
kesimi
ovenizmin
etkisi
altındaydı.
Bu
anlamda
ba langıç
döneminde,
ideolojik
mücadelenin,
ideolojik
in anın önemi yadsınamaz. Ancak bu, yalnız ba langıç dönemi
için geçerliydi. Çünkü yine bu dönemde bile, Kürdistan’da
geni yurtsever ve devrimci kesimler bir örgütlenme arayı ı
içerisindeydi. Ve bu da, teorik mücadelenin yanı sıra,
pratik çalı mayı gerektiriyordu. Kürdistan ve Türkiye’de
görülen hızlı geli im ve de i im süreci de pratik örgütsel
çalı manın önemini artırıyordu.
Bu temel gerçeklerden hareketle, Partimizin kar ı kar ıya
bulundu u sorunların kayna ına indi imizde, teorik ve pratik
çalı mayı bir bütünlük içinde yürütmedi imiz; teorik alanda
önemli bir mesafe alırken, pratik örgütsel çalı malarda
olayların arkasından sürüklendi imiz gerçe ini tesbit etmek
mümkündür.
Pratikte “Kendili indencili e Boyun E me” ve
Oportünizmin Partiyi Kemirmesi
deolojik alanda Partimizin önemli ba arılar sa ladı ını
belirttim.
Ele tirmin
bu
bölümünde,
pratik
örgütsel
çalı mada,
olayların
geli melerin
arkasından
nasıl
sürüklendi imizi göerlim:
Her eyden önce MK, Partimizin pratik önderli ini gere i
gibi yapamamı , kollektiviteyi sa layamamı tır. Ve Merkez
Ko-mitesinin zaafları, MK’yi olu turan ki ilerin yapıları ve
pratik çalı ma anla
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yı ları, Partinin örgütsel yapısında oportünizmin sinsice
geli mesini etkilemi tir.
Merkez Komitesinin yapısını ve zaaflarını irdelerken,
MK’nin olu umuna do ru geriye gitmek gerek. Partimizin zor
ko ullarda kuruldu u do rudur. Ancak belli bir süreden sonra
tanıma olana ını buldu um .... MK üyelerinin, bir kısmının
içi geçmi bürokratlar (Ç.D.Ç.K.), bazılarının iflah olmaz
bireyci (M. .) ki iler olması, MK’nin önemli bir zaafıydı.
Görüldü ü gibi, o dönemde MK’nin ço unlu unu olu turan bu
ki ileriden pratik önderlik alanında yarar de il, zarar
beklemek mümkün. Nihayet öyle oldu. Teorik tesbitlerimizde
sürekli vurguladı ımız zor ve çetin mücadeleye bu ki ilerle
atılmanın sancıları elbette Partimizi tahrip edecekti.
Nitekim, bu önderlerimiz (e er bunlara önder denilirse) çok
geçmeden bir yandan kendileri sorun yaratmaya, mücadele
sertle tikçe
dökülmeye
ba ladı;
bir
yandan
da
kendi
yapılarına, anlayı larına uygun insanları parti bünyesine
alarak Partiyi kalbinden yaraladılar.
Mücadele sertle tikçe Parti saflarında -büyük ölçüde
yayınların
içeri ine
inanarak
gelenmilitan
insanlar
toplandıkça, de i ik türde dökülmeler birbirini izledi. (1)
Opotünizm, daha ince yöntemlerle ve ba ka takdisyenlerle
yansımaya ba ladı. Partimizin ........ kadar, bu insanların,
onların örgütledi i bazı ki ilerin yarattı ı sorunlarla
u ra makta
azımsanmayacak
bir
zaman
kaybedildi.
Ancak
ileride
görece imiz
gibi
bu
ki ilerin
dı lanmasında,
temizlenmesinde de kararlı bir tavır alınamadı. (Örne in .
ve Ç’nin tecrit meselesi, .’nin durumuna ra men... gecesine
çıkarılması, .... seminer vermesi vb.) Parti safları
arındırılamadı. Ayrıca bu ve benzeri oportünistlerin Parti
içinde ta ıdı ı anlayı tesbit edilip buna kar ı etkili bir
sava
yürütülemedi. Bu da, ince oportünizmin geli mesine,
yanda
bulmasına
olanak
tanıdı.
nançsızlı ıyla,
belirsizli iyle,
bulanıklı ıyla,
abartmacılı ıyla,
kaypaklı ı ve kitlelerden kopuklu uyla, orta yolculu uyla
(sa a sola abanma) biçimlenen bu anlayı
pratik örgütsel
çalı malarımızın
her
alanında
u
ya
da
bu
ölçüde
yansımı tır.
ler birkaç ki inin sırtında kalmı , pratik
örgütsel
çalı ma
alanında
harekete
devrimci
kollektif
önderlik yapılamamı tır.
................ zor ko ullarda toplandı. Önemli karar
tasarıları alındı. Fakat ..... ili kin ciddi eksikliklerimiz
de oldu.
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Birincisi, MK’nin raporu daha önce ...... sunulmalıydı. Bu
yapılamadı. kincisi, .............. büyük ço unlu u, hatta
ezici ço unlu u sustu. Denilebilir ki, temel konular
üzerinde hiç tartı ılmadı. Sunulan karar tasarıları kabul
edildi. MK’nın ........ bile, adeta zorlama ve yalvarmalarla
i ler
kotarılmaya
çalı ıldı.
Bu
anlamda,
....................... o güne dek yapılan pratik örgütsel
çalı maların yetersizli inin maddi temelini tesbit etmesi ve
buna kar ı radikal önlemler alması mümkün de ildi. Ve öyle
oldu. Ancak, ............ ................. ...........
ileriye dönük belli bir adım atıldı. Bu da yeterli de ildi.
Çünkü
önemli
olan
pratik
örgütsel
çalı malardaki
yetersizli i yaratan yapı ve anlayı ın tesbit edilmesi ve
yeni dönem çalı ma esaslarının ona göre saptanmasıydı. (2)
Parti Üyeli i ve Partiyi Yozla tırma E ilimleri
Parti
tüzü ümüz,
Marxizm-Leninizmin
ruhuna
uygun
hazırlanmı
ve parti üyeli i konusunda da gayet açık ve
kolay anla ılır hükümler getirmi tir. Son toplantıda günün
ko ullarına ve Partimizin geli me perspektifine göre bazı
de i iklikler yapılmı tır. (Bu konuya ili kin görü lerimi
tüzükle ilgili bölümde belirtece im.)
Ancak, Parti tüzü ümüzün üyeli e ili kin hükümleri yer
yer sulandırılmı tır. Parti üyeli i konusunda, biçimsel ve
sayısal anlamda titiz davrandı ımız do rudur. Fakat öz
bakımdan bu titizlik gösterilememi tir.Partimiz saflarında
toplanan
(genellikle
yayının
etkisiyle)
sempatizanlar
arasından, parti üyesi seçerken, Parti
üyeli ine niteli i
elveri li olan veya olabilen insanlarımızın Parti üyeli ine
kazanılması için, söz konusu ki iye ili kin bir hazırlama
çalı ması yapılmıyordu. Bu ki iler geregi gibi pratik
deneyden
geçirilmiyordu.
Ki ilerin
ya amlarına,
sınıf
kökenlerine, zaaflarına yürekliliklerine, siyasi polisle
mücadele
yetkinliklerine,
fedakarlıklarına
ve
Partinin
örgütlerinden birinde çalı ma zorunlulu una yeterli ölçüde
dikkat edilmiyordu. (Örne in tüzük program okutulan Parti
üyesi, ikinci günü kendisini de ifre ediyordu. Bu halen de
olmaktadır. Bu gidi le yarın da olacaktır.) Hareketli,
militan ve fedakar unsurların ara tırılması, tesbit edilmesi
ve onların üyeli e hazırlanmasından çok, hareketin bir
demokrat, bir yardımcı olarak yararlanması gereken ki ilerin
Partiye alınması tercih ediliyordu. Çünkü bu, daha kolaydı.
Bu anlayı giderek geli iyor ve yer yer Parti üyeli inin (p)
harfine bile layık ol

7

mayan ki iler Parti bünyesine alınıyordu. (Örne in Dr S.,
F., A., N., C., Sen., M.K., N., ve daha pekçok insan.) Bu
anlayı bugün de yer yer görülüyor.

Leninist Disiplin ve Bazı Acı Gerçekler
Proletaryanın zaferi için gerekli sımsıkı disiplinin
nasıl
yaratıldı ına,
nasıl
denetlendi ine
ve
nasıl
güçlendirildi ine ili kin soruları Lenin öyle yanıtlıyordu:
“Birincisi, proleter öncünün sınıf bilinci ve devrime
ba lılı ı yoluyla, onun direni çili i, özverisi, yi itli i
yoluyla. kincisi, onun, emekçilerin en geni yı ınlarıyla,
ilk planda da proleter yı ınla, ama aynı zamanda proleter
olmayan emekçi yı ınlarla ittifak, onlara yakla ma, hatta,
gerekti inde belli bir ölçüde onlarla kayna ma yetene i
yoluyla, üçüncüsü, bu öncü tarafından gerçekle tirilen
siyasal önderli in do rulu u yoluyla, en geni
yı ınların
kendi
deneyimleri
yoluyla
do rulu una
inanması
ko ulu
altında, onun siyasal stratejisinin ve takti inin do rulu u
yoluyla. Bu ko ullar olmazsa, ilerici sınıfın partisi olmak
yetene ine gerçekten sahip, görevi burjuvaziyi devirmek ve
tüm toplumu yeniden biçimlendirmek olan devrimci bir
partide, disiplin gerçekle tirilemez.” (abç) ( çi Sınıfı
Partisi Üzerine, Sol y. s. 360-361)
Leninist disiplinin yaratılmasının, Partimizin örgütsel
çalı malarında nasıl sulandırıldı ına geçmeden önce, siyasal
haklardan yoksun ülkelerle, siyasal bakımdan özgür ülkelerin
farklı
ko ullarına
ra men
mücadelede
oportünizm
e ilimlerinin banzerli ini görmekte yarar var.
Farklı
ko ullarda,oportünizmin
örgütlenme
sorunundaki
benzerli ine dikkati çeken Lenin, “Böylece farklı bir
çerçevede örgüt sorunu konusunda partinin devrimci ve
oportünist kanatları arasında aynı mücadele vardır. Özerklik
ve
merkeziyetçilik
arasında,
demokrasi
ve
“bürokrasi”
arasında,
gev eklik
e ilimi
ile
örgüt
ve
disiplini
sıkıla tırma e ilimleri arasında, kaypak aydın anlayı ı ile
sa lam proletarya anlayı ı arasında, aydın bireycili i ile
proletarya dayanı ması arasında aynı çatı ma vardır.” (abç.)
(Lenin, Bir Adım leri ki Adım Geri, Sol y. s. 240)

8

Birbirini
tamamlayan
bu
belirlemeler,
disiplin
anlayı ımızın geçmi ini ve bugününü de erlendirmeye ı ık
tutmaktadır.
Her
eyden önce .... MK’nin bile imi, -ku kusuz .....
MK’de de devrimci, inançlı, yürekli arkada larımız vardı- bu
bile imi olu turanlar arasında, bazı yorgun bürokratların ve
iflah olmaz hastaların yarattı ı sorunlar, di er unsurların
da verimlili ini büyük ölçüde etkilemi ve bir yı ın sorunla
ba ba a bırakmı tır.
Bu durum, bilinçli, kararlı, dirençli ve özveriye sahip
unsurların i çi sınıfıyla, en geni emekçi yı ınlarla yakın
ba lar
kurmasını,
onlarla
belli
ölçülerde
de
olsa
kayna masını büyük ölçüde engellemi tir. Oportünist bürokrat
unsurlar bundan da yararlanarak sistemli bir biçimde Parti
bünyesine
ta ıdı ı
anlayı larını
yaygınla tırmaya
çalı tılar.
MK bu yapısıyla, ne oportünizmle mücadele edebildi ve ne
de Partiye gerçekten öncülük edebildi. Denilebilir ki,
sadece tavsiyelerle, bazen de iknaya çalı arak i ler
kotarılmaya çalı ıldı.
Di er
taraftan
Partimizde,
pratik
örgütsel
çalı ma
alanında devrimcilerle oportünist unsurlar arasında belirli
bir safla ma netle memi
olsa bile, bir mücadele vardı.
Oportünist unsurlar MK düzeyinde gayet mahsum ve kaypak
tavırlar içinde olayları abartarak, i lerin hep yolunda
gitti ini göstererek, yapılmayan i leri yapılmı göstererek,
sıkı tıklarında sa a sola abanarak ele tiri-özele tiri,
demokratik merkeziyetçili i yozla tırmaya çalı mı , örgütü
ve disiplini sıkıla tırmaya kar ı gev ekli i ayı postuna
bürünerek geli tirmeye çalı mı lardır. Evet, oportünist
bürokrat
unsurlar,
MK’nin
bile iminden,
yapısından,
devrimcilerin sorumlu davranmalarından
(hareketin kar ı
kar ıya
bulundu u
sorunlar
nedeniyle)
yararlanarak
ve
devrimcileri de kulislerde yerine göre solculukla, yerine
göre karamsarklıkla suçlayarak Partide Leninist disiplin
anlayı ının sulandırılmasında belirli ölçülerde ba arılı
oldular. Bu anlayı , ....... açıkça mahkum edilmedi i için,
.......
sonra
daha
ince
yöntemlerle
ve
de i ik
takdisyenlerle varlı ını sürdürdü. Ancak bütün bunlara
ra men, “tabanda örgütü ve disiplini sıkla tırma” e ilimleri
güçleniyordu. Bu durumu farkeden baylarımız sıkı tıklarında
dı lama operasyonuna kadar i leri vardırdılar. (Örne in Cem.
meselesi) Hareketin canalıcı sorunlarını göremiyen ya da
görüp sessiz kalan insanları kafa kol numaralarıyla,
birtakım sinyallerle saflarına çekmek için boydan boya
giriyordu bu
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unsurlar. (Diyarbakır Böl. K.’de i çi sor. tar. “bir eyler
dönüyor” vb.)
te
Partimizde
Leninist
disiplinin
yaratılmasını,
güçlendirilmesini engelleyen MK’nin yapısı ve bu yapının
örgüt bünyseinde ta ıdı ı oportünist anlayı tır. Bu yapı ve
bu anlayı , Partiyi pratik örgütsel çalı manın her alanında
kemirmi tir. Bu konudaki somut örneklere geçmeden önce,
disiplinin
maddi
temelini
olu turan
demokratik
merkeziyetçilik ve buna ba lı olarak ele tiri-özele tiri
mekanizmasının i leyi ini görmekte yarar var.
Her
eyden önce Partimide hiyerar ik yapı gere i gibi
i letilmemi tir.
Parti
organları,
Parti
tüzü ümüzün
gerektirdi i
yükümlükler
çerçevesinde,
sorumluluklarına
uygun bir i leyi e sokulamadı. Organlara ve giderek üyelere
Partili Partili organ olmanın, Partili olmanın sorumlulu u
gere i
gibi
kavratılamadı.
Ya amın
dayattı ı
zorunluluklardan
kaynaklanan
yatay
ili kiler
zamanında
önlenemedi i gibi, büyük ölçüde geli tirildi; bazı yerlerde
var
olan
dikey
ili kileri
tahrip
edecek
boyutlara
vardırıldı. (Örne in, Kür. Av.) Ve bu durum Partililerin,
kendi kanallarından duyması gereken
eyleri ba kalarından
duyması, tabandaki normal üyelerin birbirleriyle ili kiye
geçmesi, Parti sırlarını birbirlerine açması gib tehlikeli
boyutlara
varmı tır.
Alt
organlar
gerçek
i leyi ine
kavu turulamadı ı gibi, bazan alt organların görü leri de
net bir
ekilde yansıtılmıyordu. Böyle bir i leyi ten,
bilgilerin merkezile tirilmesi, kar ı bilgilerin zamanında
toplanarak
de erlendirilmesi
ve
gerekli
tedbirlerin
zamanında alınması zaten beklenemezdi. Yine böyle bir
örgütsel yapıdan demokratik merkeziyetçili in, ele tiriözele tiri aygıtının normal i lemesini beklemek de biraz
saflık olaca ı kanısındayım. Kaldı ki Marxizm-Leninizm,
Parti program ve tüzü ü çerçevesinde ele tiri hakkını
kullanmak isteyenler ya solculukla, ya karamsarlıkla ya da
üpheyle kar ılanmı lar ve merkeziyetçilik silahıyla (!)
susturulmu lardır. Ülkemiz ko ullarında elbette en katı
merkeziyetçili in
uygulanması
gerekir.
Ama
bu,
merkeziyetçili in
içini
bo altarak,
onu
demokratiklik
ilkesinin özünden –biçim demiyorum- soyutlayarak yapılınca
yarar
de il,
zarar
getirir.
Liberalizmi,
oportünizmi,
bürokratizmi getirir. Sa lıklı kadroları yılıkla tırır,
onların güven duygusunu sarsar ve geli melerini engeller.
Dürüstlü ün yerine, ya cılı ın, iki yüzlülü ün geli mesine
neden olur. Ve son tahlilde ki isel iradenin, Parti iradesi
yerine konulmasını getirir.
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Partimiz, bütün bu sorunlara zamanında müdahale edemedi
ve gerekli önlemleri almadı. Ve sonuçta da öyle oldu, Hatta,
beklenilenin ötesinde, yetkili organ kararlarına ra men,
i çiler Parti onurunu ayaklar altına alma noktasında kadar
vardırıldı. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü bütün
bunları, kadroların gizli çalı ma kurallarını ve disiplinin
önemini yeterince kavrayamadıklarına, zor dönemlerde bazı
unsurların
dökülebliece ine
ba lamak
do ru
bir
tesbit
de ildir. Do ru olmadı ını ya adı ımız somut olaylarla da
kanıtlamak mümkündür.
Disiplinsizli in Kazandı ı Boyutlar
Parti Onurunun Ayaklar Altına Alınması
Vardı ımız a amada Parti onurunun, küçük burjuva çıkar
hesapları u runa ayaklar altına alınması, ki isel iradenin
Parti iradesi yerine konulmasının tehlikeli örneklerini
kimsenin
hafife almaya ya da “böyle dönemlerde, bu tip
eyler olabilir” diyerek geçi tirmeye hakkı yoktur. Çünkü,
Parti çıkarlarının çi nenmesi, dayatmacı tavırlar, ki isel
iradenin kollektif
irade yerine konulması yeni de ildir.
Geçmi ten, gev eyen Parti yapısından soyutlanamaz.
Tecritler meselesinde, hareketi tahrip eden tavırlar
içine giren insanların durumu zamanında de erlendirilmedi,
radikal önlemler alınmadı. Bu insanlar, Parti yapısında
ciddi tahribatlar yarattıktan sonra, Partiye kar ı kendileri
bayrak açtıktan sonra durumları ancak de erlendirilebildi.
Fakat,
yine
bu
ki ilerin
alçakça
propagandaları
ve
de ifrasyonları kar ısında susuldu ve buna kar ı çıkan
kadrolar ikna(!) edilmeye çalı ıldı. (Tecrit kararları
öncesinde ve sonrasında somut ve kesin önerilerimin oldu u
hatırlardadır. (Örne in, ., Ç., M., N., K., Z., A., MO.,
V., O. vb.)
Demokratik derneklerde (...... ve di er örgütlerde sorun
yaratan Parti üyelerine, Parti kanalından zamanında müdahale
edilmedi. Bu örgütler yer yer Parti üyelerini cezalandırdı,
ya da durum cezalandırılma noktasına kadar getirildi. Evet,
bütün bunlar acı, ama gerçek. (Örne in, ‘bir sene ili ki
kurulmadı’, Z., T., Avrupada, C., N., M., vb.)
Yine yer yer bazı Parti üyeleri hakkında, herhangi bir
organ kararı olmadan derneklerde, özel kulislerde yıpratma,
hareketin dı ına itme kampanyaları geli tirildi. Ve Parti bu
konularda bir ara tırma gere i bile duymadı. (Örne in, L
.... lik meselesi, Cem., A., ., H. vb.) di er taraftan bu
yetmiyormu
gibi, disiplin silahına sarılarak bu insanlar
tecrit edilmek isteniyordu. (Bu konudaki uzun ve sert tar
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tı malar hatırlardadır.)
Yine geçti imiz dönemde, de i ik çalı ma alanlarına bazı
insanların kaydırılmasında, bazı partililerin ‘eften püften’
gerekçelerle i leri yoku a sürdükleri bilinmektedir. Bazı
dayatmalarla bazı kararların alındı ı (M.’nin seçim mes.)
alınan bazı kararların sulandırıldı ı (B. seç. Mes.) bir
gerçektir. Parti disiplinini sulandıran ve yozla tımak
isteyen oportünist anlayı ın yansıması olan bu ve benzeri
olaylar üzerine zamanında
en sert biçimde gidilmedi i, bu
anlayı
mahkum edilmedi i için, Parti disiplininin, parti
onurunun kayıtsız
artsız
korunması gereken günümüzde,
Parti onurunun ayaklar altına alınmasına, ki isel iradenin
Parti iradesi yerine konulmasına sık sık tanık olmak
kaçınılmazdır. (N. Ve Y.nin tahliye giri imleri, Savunma
meselesi,
ran’daki görü meler, olaylar ve daha bir sürü
insanın Parti kararına ra men kendi ba ına hareket etmesi
vb.)
Demek ki sorun, “kadroların, gizli çalı ma kurallarını ve
disiplinin
önemini
kavrayamaması”
de il,
bunun,
kavratılmamasıdır; disiplini, gizli çalı ma kurallarını
yozla tıran
oportünist
anlayı ın,
tavırların
zamanında
mahkum edilmemesidir. Gev ekli in geli tirilmesine kar ı,
örgütün ve disiplinin sıkı tırılmamasıdır. Di erleri tali
sorunlardır.
Kadro Politikamız ve Denetim Sorunu
Bugüne dek tesbit edilmi tutarlı bir kadro politikamızın
olmadı ını
söylemek,
sanırım
mümkündür.
Bunu,
ülkemiz
ko ullarında varolan gerili e, teorik e itim olanaklarının
son derece sınırlı olu una, hareketimizin genç, belirli
alanlarda uzmanla manın süreç meselesi oldu una ba lamak,
sorunu bir yönüyle görmektir. Ve bu, bu anlamda do rudur.
Ancak, insanlarımızı gere i gibi tanımadı ımız, onlara
insiyatif
ve sorumluluk vermedi imiz, onları geli tirmek
için ciddi bir çaba harcamadı ımız da bir ba ka gerçektir.
Biz kadrolarımızı tanımak, ki isel yetenek ve eksikliklerini
de erlendirmek,
kararlılıklarını,
yürekliliklerini
ve
fedakarlıklarını göz önünde bulundurarak, onları, Partinin
“altın hazineleri” olarak kabul etmek, sorumluluk ve
insiyatif vermek, onları geli tirmek ve genç kadrolarla
takviye
etmek
ve
siyasi
polise
kar ı
mücadelede
yetkinle tirmek yerine, nitelikli ve çalı kan insanların
sırtına a ır yükler yükledik, deyim yerindeyse e ek gibi
çalı tırdık ve onları fiziksel, ruhsal olarak yıprattık.
Kimileri-
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ni
de
hareketin
dı ına
itmeye
çalı tık
ya
da
yılı ıkla tırıdık.
Di er
taraftan
rahat
ko ullarda
devrimcilik yapanların da –bu falan yerde çalı amaz, falanca
falan yerde sorun yaratıyor, onu daha rahat edebilece i yere
göndermek gerek. Yok, ben falan yere gidersem u ko ulların
yerine getirilmesini isterim vb. –sırtlarını sıvazladık,
sa a
sola
hava
basmalarına,
deyim
yerindeyse
eflik
yapmalarına, okuyup laf ebeli i yapmalarına olanak tanıdık.
Hatta bazılarını ödüllendirdik (örnek verilebilir.)
Kadroların e itimi ise ba ka bir sorundur. Parti olarak
hiyerar ik
yapıyı
ve
Parti
organlarını
geregi
gibi
çalı tırmadı ımız,
yukardan
a a ıya,
a a ıdan
yukarıya
direktif
ve
bilgi
ileti imini
gerçekçi
bir
ekilde
yapamadı ımız,
kadrolarımıza
objektif
gerçeklerimizi
söylemedi imiz ve kadrolarımızın birçok
eyi kendi Parti
kanalında de il de ba kalarından duymaları vb. gerçekler
kar ısında, onların e itimlinden söz etmek elbette mümkün
de ildir. Çünkü kadroları kendi hatalarımızın temelinde
e itmek olanaklıdır ancak. Stalin, Lenin’in bu konudaki
belirlemesini hatırlatarak öyle diyor:
“Lenin, Parti kadrolarını, i çi sınıfını ve çalı an halk
yı ınlarını do ru olarak e itmenin ve ö retmenin en emin
yollarından birinin bilinçli olarak Partinin
hatalarını
açı a çıkarmak, bu hatalara yol açan nedenleri incelemek ve
bu hataların üstesinden gelmek için gerekli olan yolları
belirtmek oldu unu ö retti.” (abç) (Stalin, P. Üz. S. 153)
Oysa biz, zaaflarımızı, hatalarımızı, eksikleiklerimizi
kadrolarımızdan
gizledik,
gizliyoruz.
Bu,
kadroları
yılıkla tırmak,
onları
kendilerine
güven
duymaktan
uzakla tırmak ve mahfetmektir.
Kadroların mevzilendirilmesi, korunması, zor dönemlerde
onlara hareket kolaylı ı sa lanması konusunda yeter tedbir
almadı ımız do rudur. Ama, gerekli önlemleri zamanında neden
almadı ımız sorusuna ciddi bir yanıt verilmemi tir. Bu
sorunun cevaplandırılması gereklidir?
Denetim, pratik örgütsel çalı manın temel sorunlarından
biridir. Ve do ru bir örgütlenmeyi gerektirir. Denetim
aygıtının sa lıklı i leyi i her eyden önce belirleyicidir.
Alınan kararların uygulanıp uygulanmaması sonucunda ortaya
çıkan sorunların tesbit edilmesi, öncelikle bu aygıtın
bilinçli ve devrimci bir ruhla çalı masına ba lıdır. Ancak
böyle bir aygıt, uygulamanın gerçek sonuçlarını yerinde ve
zamanında sınayabilir, denetleyebilir.
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Ve ancak böyle bir aygıt, organların, kadroların ve üyelerin
gerçek niteliklerini belirleyebilir. Yine ancak böyle bir
aygıt, yürütmenin iyi niteliklerini, eksikliklerini ve
hatalarını belirleyebilir. Ancak böyle bir aygıt, örgütsel
çalı mada oportünist ve bürokratik anlayı ı, oportünist
bürokratik
unsurların
Parti
yapısına
zarar
veren
tavırlarını,
gev ekli i
sergileyebilir
ve
hataların,
eksiklerin kayna ını tesbit etmede yardımcı olabilir. Bu
nedenlerle denetim aygıtını, bu aygıtın örgütlenmesini
MK’nin yapısından, pratik örgütsel çalı ma anlayı ından
soyutlamak mümkün de ildir. Bir de tabanın önderlerini
denetlemesi var ki sa olsun tabanımızın imdiye kadar böyle
bir sorunu olmadı. Zaten bu anlamda kadrolara ciddi bir
ey
de verilmedi...
Denetim
sorununu,
mali
olanaksızlıklar
yüzünden
profesyonelle ememeye
ba lamak
sorunu
geçi tirmektir.
Geçmi te ve bugün de mali güçlüklerle kar ı kar ıya
oldu umuz
bir
gerçektir.
Yayınlarımızı
militanca
da ıtabilseydik, Parti aidatlarını düzenli toplasaydık ve
bunları gere i gibi de erlendirebilseydik profesyonel kadro
istihdamının üstesinden belirli ölçülerde gelebilirdik.
Maalesef
belirtilen
nedenlerden
dolayı
bunları
bile
yapamadık.
legal ve Legal Çalı ma
llegal ve legal çalı mayı ülkemizin ko ullarına uygun
bir diyalektik bütünlük içinde yürütemedik. Do ru olan,
illegal çalı mayı temel almak ve onu tüm legal çalı ma
biçimleriyle bütünle tirmekti. Oysa biz, legal çalı maya
a ırlık verdik. Ve tüm güçlerimizi bu alana kaydırdı ımız
için
legal
çalı mada
ba arılı
olduk.
Ancak,
legal
çalı manın, sürecin getirdi i, getirbilece i sorunları,
zorlukları
gö üsleyebilecek
illegal
yapıyı
-ülkemiz
ko ullarına uygun bir biçimde- olu turamadık. Bunu, salt
“Parti
örgütlenmesinde
ve
kadrolara
gizli
çalı ma
yöntemlerinin
benimsetilmesinde
yeter
özen
ve
çaba
gösterilme”di ine, Partimizin genç, kadrolarımızın gizli
çalı mada deneysiz olu una ba lamak do ru de ildir. Çünkü bu
belirleme yetersiz, soyut ve elastikidir.
Her eyden önce, ülkemiz ko ullarında Partinin korunması
bir numaralı görevdi. Di er görevlerin gerçekle tirilmesi
buna ba lıydı. Parti olarak bu konuda görevimizi yaptık mı?
Elbette hayır. De ifras-
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yonlar kar ısında sustuk. Yatay ili kilerin alabildi ine
geli mesine, geli tirilmesine seyirci kaldık; yer yer Parti
çalı malarının
legalize
edili ini
görmdedik
ya
da
görmezlikten geldik, geliyoruz. (Örne in, Diyarbakır, B.,
Av.,
vb.)
Bilgilerin
her
düzeyde
sınırlandırılmasının
gere ini,
bilgilerin
ve
kar ı
bilgilerin
merkezile tirilmesinin önemini kavrayamadık, kadrolarımıza
da kavratamadık. Pratik örgütsel çalı manın kopmaz bir
parçası
olan
gizlilik
kurallarını,
ilkelerini
tesbit
edemedik ve pratik mücadelede edinilen deneylerle geli tirip
kadrolarımıza
sunamadık.
Kısacası
örgütsel
yapımızı
sa lamla tırmak
ve
sıkıla trımak
için
ciddi
önlemler
almadık. Tersine örgütü, disiplini, gizlili i sıkla tırmya
kar ı geli en gev ekli i görmedik, görmek istemedik.
O halde sorunun temeli yapımızda, ve Parti örgütünü
kemiren
oportünist,
bürokratik
anlayı ta
aranmalıdır.
Belirtilen
bazı
do ru
eyler,
bu
gerçekler
temeline
oturutulmadıkça, açıklı a kavu turulmadıkça soyut olmaktan
öteye geçmez.

kence ve Mahkemelerdeki Tavır
Sömürgeci
burjuvazinin
en
a ır
baskı,
tehdit
ve
i kencelerine kar ı militan ve sempatizanlarımızın önemli
bir kısmının yi itçe direnmesi, bazılarının sır de il ser
vermeyi tercih etmesi Partimiz için onurlu bir davranı tır.
Ve bu, onların Partimize, i çi sınıfımıza, halkımıza,
kollektif güce olan ba lılıklarını, inançlarını gösteriyor.
Bu arkada larımızın, bu tavırlarını burjuva mahkemelerinde
de sürdüreceklerine ku ku yok. Ancak, bu onurlu direnmenin
yanı sıra Partimizin üst organlarında, BK’lerinde görevli
bazı
insanlar,
bazı
Parti
üyeleri
maalesef
direnç
göstermemi , çözülmü , teslimiyet göstermi ve bazıları da
ihanet
etmi tir.
Bu
anlamda,
ifadelere
ili kin
MK
de erlendirmesi gerçekçi de ildir, soyuttur ve elastikidir.
Ve i kencelerde direnç göstermeyen Partililerin tavırlarını
ho
görücü, affedici hatta bir yönüyle onları temize
çıkarmaya yönelik bir anlayı ı içermektedir.
kincisi,
kadrolara verilen bilgiler yeterli ve tatminkar de ildir.
Partimiz asıl yarayı Diyabakır operasyonuyla(!) aldı. Bu
operasyonda
yakalananlara,
di er
bütün
arkada larımıza
yapıldı ı
gibi a ır i kencelerin yapıldı ına ku ku yok.
Yine bu olayda da bazı arka-
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da larımızın
hatta
bazı
sempatizanlarımızın
yi itçe
direndikleri bir gerçektir. Fakat aynı olayda dökülenler,
polisin istedi i bilgileri verenler de oldu. Hareketimizi
ilk de ifre eden olay olması bakımından N. Ve beraberindeki
bazı arkada ların i kence ve mahkemelerdeki tavırları ihanet edenlerin dı ında- üzerinde durmak, bazı gerçekleri
açı a çıkarmak gerekiyor.
Parti tabanında bir ok tesiri yaratan bu ifadelerde her
eyden önce u noktalara dikkat etmek gerekir: 1- Polis, son
derece ilkel bir sorgulama yöntemiyle hareket etmi tir. Ve
özellikle
Partinin
Diyarbakır
bölgesindeki
çalı maları
üzerinde durmu tur. Bu, ifadelerin içeri inden de açıkça
anla ılıyor. Daha geni bilgilerin elde edilememesinde bunun
büyük payı vardır. Örne in, Y.’nin ancak 20 gün sonra
alınması; ayrıca sorgulaması sırasında kendisine sorulan
sorular ve onun yanıtları ve de polisin bu ayrıntılardan
hareketle
daha
geni
bilgiler
elde
edememesi
vb..
Sorgulamadaki ilkelli in açık kanıtlarıdır. 2- “Polisin
elinde -hareket hakkında- yeterli bilgi oldu u, Nazif’in de
sınırlı bazı bilgiler verdi i” tesbiti do ru de ildir. (abç)
Kendimizi
kandırmayalım;
böyle
bir
belirleme
belirsizliklerle doludur, soyuttur, elastikidir ve belirli
ölçülerde gerçekleri gizlemektedir. öyle ki:
Tecritlerden sonra, Parti isminin ve bazı ki ilerin
Partiyle
olan
ili kilerinin
bazı
yerlerde
söylendi i,
Partinin tüzük ve programının daha önce yakalatıldı ı
do rudur. Bu anlamda polisin elinde son derece sınırlı ve
soyut bilgilerin olması muhtemeldir. (Polis daha önce de bu
bilgilerle Partiyi ortaya çıkarmayı denemi ti. Fakat bunu
ba aramamı tı.) Ancak bu, N., Y., ve kısmen de K’nin Partiyi
büyük ölçüde
de ifre
eden ifadelerine gerekçe yapılamaz.
Öncelikle N. Arkada , Diyarbakır bölgesinde bulunan hemen
hemen tüm Parti üyelerinin isimlerini, çalı ma alanlarını,
görevlerini do ru bir biçimde
vermi tir. Yine Partinin
Diyarbakır BK’nin i leyi ini net bir
ekilde anlatmı ;
üstte men olayını, MK’ni, Partinin yayınlarla (içerde ÖY.
RW., ÖG., dı arda (......, ......), derneklerle (......,
........, .......), sendikalarla (......., ........, ......,
........,
.......,
.......
vb.)
ili kisini,
ba lantı
biçimlerini .................................... Bunun yanı
sıra ........ söz etmemi tir. Zaten poli öyle bir ihtimal
üzerinde durmamı ve o anlamda bir soru bile yöneltmemi tir.
Özellikle Y.’nin “biz büroda toplandık, arkada lar beni
ele tirdi,
ben
MK’den
ayrıldım”
demesine,
.......
.................................................
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.........harcamaması, bu arkada larımızın “sınırlı bilgi”
vermek için (sınırlı bilgi’nin sınırı nedir? Bu ayrı bir
sorun)
direndiklerini
de il,
polisin
beceriksizli ini,
sorgulamanın ilkelli ini gösteriyor. Yine N. Arkada , “daha
fazla isim verebilirdi, diger bazı bölgeleri de ifre
edebilirdi”
deniyor.
fadenin
özüne
dikkat
edilirse,
Partinin tüm çalı ma alanlarına ili kin önemli ipuçları
verildi i
açıkça
görülür.
(Örne in,
Partinin,
.....
denetlemesi, ba lantı biçimleri vb.) Di er taraftan polisin
de, di er bölgelerdeki Parti örgütlenmesi hakkında daha
fazla bilgi elde etme konusunda büyük ölçüde ısrar etmedi i
kanısındayım.
Çünkü
N.
Arkada
ifadesinde
anlattı ı
gerçeklerle polisi tatmin etmi
ve salt BK’si sekreteri
oldu una veya hareket hakkında ancak bu kadar bilgiye sahip
olabilece ine polisi büyük ölçüde
inandırmı tır. Ama bu,
yine de olumlu bir tavırdır. Ancak, N.’nin polisteki
ifadesinin özünü de i tirmez. Y.’da, N.’nin söylediklerini
kabullenmi , çok sınırlı
eyler eklemi tir. K., Parti üyesi
oldu unu söylemekle beraber bazı isimleri saymı ve DHKD’nin
çalı maları hakkında geni bilgi bremi tir. (Üstte men olayı
dahil.) 3- Özellikle N. Arkada ın ifadesi, kendisinden
geçen bir ki inin verdi i ifade de ildir. Çünkü, ifade son
derece somuttur, saçmalama yoktur. Ve N. Arkada
ifade
verirken muhakemesi yerindedir. (Örne in, UDG konusunda
sorumlulu u Genel Sekreter ve A. Arkada a yüklemesi bilinçli
bir taktiktir. Ve polis bu konuda ikna olmu tur.)
Belirtilen bu objektif gerçekler kar ısında, N. Ve di er
adı
geçen
arkada ların
polise
verdi i
bilgileri,
“...arkada larımızdan bazıları sınırlı bilgiler verdiler
veya polisin elinde bulunan bilgileri kabullenmek zorunda
kaldılar.” (abç) biçiminde belirlemek, Parti çıkarlarını
hafife alarak sorunu geçi tirmektir. Adı geçen arkada lar,
polisin istedi i bilgilerin ezici ço unlu unu çok do ru bir
biçimde vermi lerdir.. Bunun adı da çözülmedir.
unu tekrar belirtmekte yarar var: “sınırlı bilgi”,
polisin vurdu u yerde aldı ı kadarıyla kalması yani polisin
belli bir halkayı çözmesiyse, bu arkada ların ifadelerini
böyle bir çerçeve içinde de erlendirmek mümkün de ildir.
Çünkü
polis,
üstte men
olayından
girmi ,
DHKD’lerden,
BK’den, MK’den çıkmı tır. Kaldı ki “sınırlı bilgi” vermek,
temelde, hareket için hayati öneme haiz olan, hareketi
önemli ölçüde de ifre edebilecek bilgileri ve ipuçlarını
vermemek için önemli ölçüde direnmeyi gerektirir. Oysa böyle
bir direnme ruhunu, bu arkada -
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ların ne polisteki ifadelerinde ve ne de mahkemedeki
tavırlarında görmek mümkündür. Bu arkada lar (n., Y.),
polisteki ifadeleriyle hareketin ipli ini pazara çıkarmakla
kalmamı , soru turma sürecinde, yetkili karar organlarına
ra men tahliye giri iminde bulunmu lar ve son tahlilde de
Parti
kararını
hiçe
sayarak
savunma
yapmaktan
çekinmi lerdir. Ve bu tavırlarıyla gerçek niteliklerini bir
kez daha açı a vurmu lardır.
Gerçek devrimciler, i kencede, hapiste, yargıç kar ısında
ve sava ta Partiye ba lı, kitlelerle sıkı sıkıya ba lantılı,
onlara seslenmek, güç vermek için sorumluluk üstlenmeye
hazır, giri ken ve direngen insanlardır. Ve ancak bu
niteliklere sahip insanlar kahramanla tırılır. Oysa bizler
polisteki ifadeleri do ru tahlil etmeden, bazı insanları
haketmedikleri
halde
kahramanla tırdık.
Bu
insanların
tahliye giri imlerini önemsemedik. ( ki ki inin
ran’dan
çekilmesi üzerine günlerce tartı ırken, bu olaya hiç
de inilmemesi ilginçtir!) Ve bugün de kahramanla tırdı ımız
insanların
mahkemelerdeki
tavırlarının
hesabını
ödemek
zorunlulu uyla kar ı kar ıyayız.
Di er taraftan bazı Parti üyeleri (hatta BK. üyeleri)
ihanet etmi lerdir. Bazı Parti üyeleri ve sempatizanlar da
i kencelerde tam bir teslimiyet tavrı içine girmi lerdir. Bu
teslimiyet tavrının ihanete götürüp götürmeyece i konusunda
imdilik bir
ey söylemek sanırım erken olur. (Bu konuda
mahkemelerdeki tavır belirleyici olabilir.) (3)
MK’nin de ifrasyonla ilgili olarak kadrolara sundu u
belirleme ve bilgiler yetersizdir, belirsizdir ve tatminkar
de ildir. Olaylar yukarıda belirtilen ölçülerde açık, somut
ve
netken,
de ifrasyonun
boyutlarını,
polise
verilen
bilgileri, “Bazı yolda larımızın a ır i kenceler sonucunda
bazı sınırlı bilgiler vermek durumunda kalmasını veya, çok
az sayıda da olsa zayıf ve hain unsurların çıkması...”
biçiminde formüle ederek kadrolara sunmak, sorunu hafife
almak,
soruna
hümanistçe
yakla arak
Parti
çıkarlarını
görmemek veya görmezlikten gelmektir; gerçekleri kadrolardan
gizlemek, onlar koyun sürüsü yerine koymaktır. Ve de,
dü manın
saldırı
ve
spekülasyonlarına
kar ı
kadroları
silahsız bırakmaktır.
Evet, soruna hümanistçe yakla ılmı , sorun hafife alınmı
ve Parti çıkarlarının korunmasına özen gösterilmemi tir.
Çünkü, ülkemiz ko ullarında, Partinin polisten korunması
birincil ve temel bir
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görevdir. Bu görevin getirdi i zorluklara yi itçe gö üs
geremeyen unsurları temize çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur.
Bu tavır, Parti üyelerini dolaylı olarak suça te vik
etmektir. (Örne in, i kence çarklarına dü en bazı partililer
de, -“verilen bilgilere ben de bir iki ey eklersem pek bir
ey olmaz, ‘sınırlı bilgi’ vermi olurum ve kendimi böylece
teminata alırım”- anlayı ını yaratabilir vb.. Ve bazı
bölgelerdeki çözülmelerde Diyarbakır olayının etkileri de
olmu tur.)
hanetler,
teslimiyetler
ve
çözülmeler
konusunda
kadrolara verilen bilgiler soyut ve yetersizdir. Ve sosyal
pratik de bunu do rulamaktadır. Bugün, Parti üyelerimiz
çözülme, teslimiyet ve ihanetlere ili kin geni
bilgileri
bizim dı ımızdaki çevrelerden almakta ve bizlere de i ik
türden sorular yöneltmekteler. Bu, bizleri zor durumda
bırakmaktan öteye, kadrolarda yılgınlık, karamsarlık ve
güvensizlik yaratmaktadır.
Polise verilen bilgileri, de ifrasyonun boyutlarını,
sorumlularını ve bunlara uygulanacak müeyyideleri, ihanet
edenlerin kimliklerini ve Partinin ihanetler kar ısındaki
tavrını -kadrolar düzeyinde- gerçekçi bir biçimde açıklı a
kavu turmak gerekir. Bu, Partimize güç kazandıracaktır. Bu,
Partimizin
otoritesini
peki tirecektir.
Bu,
dü man
çevrelerin spekülasyonlarını bo a çıkaracak ve dost olmayan
çevrelerin
saldırılarına
kar ı
militanlarımızı
silahlandıracaktır.
Askeri Örgütlenme Meselesi
Askeri örgütlenmeye ili kin öneriler, zamanında dikkate
alınmadı, gecikildi. ..... alınan kararlar do rultusunda
ciddi adımlar atılmadı. Görevlendirme do ru yapılmadı. Bütün
bunları salt e itim konusundaki gecikmelere ba lamak mümkün
de ildir. E itti imiz insanları ne yapaca ımız da henüz
belli de ildir.
Kar ımızda acil çözüm bekleyen can alıcı sorunlardan biri
askeri politikanın tesbit edilmesi ve askeri örgütlenmenin
yaratılmasıdır.
Gençlik Örgütlenmesi
Gençli in örgütlenmesinde net bir politikamız yoktur.
Kürdistan gençli inin içinde bulundu u
ko ulları gere i
gibi de erlendiremedik. Gençli in heyecanından ürktük, onu
Partimizin saflarına nasıl kanalize edece imiz, ondan nasıl
yararlanaca ımız
üzerinde
gereken
ciddiyetle
durmadık.
Gençli in, ulusal kurtulu mücadelemizdeki yerini
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ve önemini kavrayamadık. Gençlik örgütlerini dejenere ettik.
DHKD’ler ne gençlik örgütleri olabildi, ne de geni ölçüde
emekçi yı ınları örgütleyebildi. Sorun, ülkemiz gençli inin
konumunu, sınıfsal ve siyasal yapısını do ru tahlil edip,
onun önüne do ru bir perspektif koymaktır. Bu konuda
kaybedilecek zamanımız yoktur.
Güçbirli i Politikamız ve Dı
li kiler
Partimiz
tarihi
görevlerle
kar ı
kar ıyadır.
Hareketimizin
ulusal
ve
uluslararası
planda
kazandı ı
saygınlık, güçbirli i poilitikasında da sorumlulu umuzu
arttırıyor.
Geçti imiz dönemde güçbirli i konusunda, özellikle de
teorik anlamda kararlı bir mücadele verildi. Ancak, pratikte
buna uygun adımlar atılamadı. Bu da, örgütlenme alanındaki
zaaflarımızdan kaynaklanıyordu. UDG kapsamı dar tutuldu. Bu
di er siyasi grupların UDG kar ısında sert tavır almalarına
yol açtı. UDG içindeki tavrımız olumluydu kitlelerde tasvip
gördi.
Ancak
yurtsever
güçlerin
birli i
do rultusunda
verdi imiz kararlı mücadelenin yanı sıra, Apoculara ili kin
tavrımızda belirli ölçülerde hata yapıldı ı kanısındayım.
Bugün de bu hatada ısrar ediliyor.
PKK’nın, bizim hareketimizi, di er bazı yutsever ve
devrimci güçleri, geçmi te hain ilan ettikleri, Kürdistan’da
ciddi tahribatlar yarattıkları do rudur.
Bugün de, “tüm
anti-sömürgecilerle güçbirli ine
hazırız” dedikleri de bir
ba ka do rudur. Elbette Apocular bunu yaparken ciddi bir
özele tiri yapma gere i duymazlar. Bu, onların anar ist
yapısından kaynaklanıyor.
PKK Kürdistan’da var olan bir güçtür. Bugün belirli
bunalımlar da geçirse uzun vadede u ya da bu ölçüde var
olacaktır.
Bu
objektif
gerçekler
kar ısında,
PKK’yı
terörizmden uzakla tırmak, tabanına daha etkin bir ekilde
seslenerek
kazanılabilecek
unsurları
kazanmak,
kazanılmayacak
unsurları
yurtsever
güçlerle
dostça
ili kilere zorlamak için do ru ve tutarlı bir mücadele
vermek
gerekir.
Bunun
için
teorik
tavizler
elbette
verilemez.
Ancak
PKK’ya
ili kin
de erlendirmemizde,
kullandı ımız sert ve a a ılayıcı üslubu, bu hareketin
“iplerinin
polisin
elinde”
oldu u
biçimindeki
belirlememizi, yeni dönemin ko ullarını da dikkate alarak
gözden geçirmek ve -hareketin anar ist yapısını gözden uzak
tutmamak ko uluyla- ilkeli bir yakla ımla, onları yurtsever
saflarda yer almaya zorlamak için mücadele verilmelidir.
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Bu,
PKK’nın
bunalımını
derinle tirecek,
onu
yurtsever
saflara çekecektir. Bu, PKK’nın tabanına seslenme olana ı
yaratacaktır. Bu anlamda, PKK’yı kendi tabanında te hir
etmek kolayla acaktır. Uzun vadeli, kalıcı güçbirlikleri
konusunda elbette Apoculardan özele tiri
istenmelidir.
Ancak, lokal eylemlerde, kitle
örgütlerinde -asgari
ilkelerde bir araya gelinebiliyorsa- özele tiri
yapmaları
gerekti i
tavrıyla
hareket
etmenin
do ru
olmayaca ı
kanısındayım.
Bu,
anılan
hareketin
te hirini
zorla tırmaktan, onu dü man saflara itmekten ba ka bir i e
yaramaz. Bu, PKK saflarında bulunan yurtsever insanlarla
ili kiler gerli tirmeyi güçle tirir. Ve bu, onları antifa ist saflara çekmeyi zorla tırır.
Kısa sürede uzun vadeli, kalıcı siyasi güçbirliklerinin
olu ması pek olanaklı de ildir. Kürdistan’daki yurtsever
güçlere kar ı ideolojik mücadele, politik dostluk temelinde
esnek bir politika izlenmelidir. “Vur deyince, tabanın
öldürmeye kalkı ması” kar ısında duyarlı olunmalıdır. Ayrıca
yurtsever demokrat kesimlerin kazanılması için ciddi çabalar
gösterilmeli ve onların deste i mutlaka kazanılmalıdır.
Çünkü, bu kesimlerin, ulusal demokratik güçlerin birli inde
önemli katkıları, etkileri olacaktır. Güçbirli i ve cephe
çalı malarında Türkiye Kürdistan’ındaki yurtsever güçlerin
birli ine öncelik verilmelidir.
Kürdistan’ın
parçalarında,
Türkiye,
Ortado u
ve
uluslararası planda hareketimiz geni bir perspektife sahip
olmalıdır. Dı
ili kiler programsızılıktan kurtarılmalı,
programlı ve sistemli
bir çalı manın esasları tesbit
edilmelidir.
Özellikle
Kürdistan’ın
di er
parçalarında
bulunan
ilerici, yurtsever ve demokrat örgütlerle, partilerle daha
canlı, kalıcı ili kiler geli tirilmelidir. Geçen dönemde u
konuya gereken önem verilmedi. Son dönemdeki ili kiler
olumlu,
ancak
yeterli
de il.
Bu
anlamda
geni
bir
perspektiften hareket edilmeli, bize yakın olan örgüt ve
partilerle olan diyalo u geli tirmeli; di er bazı örgütlerle
(Ör. Yekiti, IKDP, vb.) mesafeli olmak ko uluyla belli
ili kiler
kurulmalıdır.
Kürdistanlı
örgütlerin
iç
sürtü melerine, kendi aralarındaki mücadeleye, yurtsever
güçlerin birli i anlayı ıyla yakla ılmalıdır.
Türkiye’li
örgütlere,
Partilere
ili kin
politikamız
do rudur, aynen sürdürülmelidir. Ortado u’da FKÖ, Arap
KP’leri ve ilerici güçleri,
ran’daki ilerici örgütlerle
olan ili kilerimiz yetersizdir;
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var
olan
ili kiler
geli tirilmeli;
yeni
ili kilerin
kurulması ve güçlendirilmesi
için ciddi bir çalı ma
yapılmalıdır. Ayrıca dı dünyayla olan ili kilerimiz somut
talepler do rultusunda geli tirilmeli, netle tirilmelidir.
Tüzük ile lgili Ele tiri ve Öneri
1- Parti tüzü ünün 19. maddesinde, Parti üyeli ine
alınacak ki ilerde aranacak niteliklere aynen katılıyorum.
Ancak, a a ıdaki fıkranın anılan maddeye eklenmesini gerekli
ve zorunlu görüyorum:
- Parti organlarından birinde zorunlu çalı mayı kabul
etmek. (ifade biçim olarak de i tirilebilir.)
Partiye alınacak ki ilerin, tüzük ve program okuyup
manastıra
çekilmelerini
engellemek;
örgütlü,
kollektif
çalı maya gelmeyip laf ebeli i yapanları, Parti üyeli ini,
Partiye belli bir miktar para yardımı yapmakla yerine
getirenleri tüzü ün bu hükmüne dayanarak Parti üyeli ine
alınmasını engellemek için söz konusu fıkranın anılan
maddeye eklenmesi zorunlulu una inanıyorum. Aksi taktirde,
bu tip insanların Parti bünyesine alınıp alınmaması de i ik
yorumlara bırakılacaktır.
2- Parti tüzü ünün 27. maddesinin yeniden tartı ılarak
düzenlenmesi gerekir. 24. maddede anılan maddeye atıf
yapılması, söz konusu maddenin 23. maddeyle ilintisi de bu
gereklili i peki tiriyor.
a) 27. madde de “üyeden ayrıca MK, veya BK kararıyla
sözlü veya yazılı özele tiri istenebilir.” Hangi suçlar
için? Bu konuda asgari bir çerçevenin belirlenmesi gerekir.
b) Aynı maddede “Partinin sırlarını dı arı verme halinde
uygulanacak ceza yalnız ihraçtır.” Parti sırlarını dı arı
vermenin de i ik biçimleri var. Birincisi, burjuvazinin
baskı
ve
i kencelerine
dayanamayıp(!)
Parti
sırlarını
verenler;
ikincisi,
hareketin
dı ına
dü en,
dökülen,
hareketin disiplinine ayak uyduramayıp dı lananlar var. Söz
konusu ihraç cezası bunlardan hangisi için konulmu tur? Bu
hüküm, u veya bu biçimde Partiden ayrılan ya da Partiden
çıkarılanların sa da solda Parti sırlarını if a ederek,
partiye zarar vermelerine kar ı konulmu sa, hiç bir anlam
ifade etmiyor. Çünkü, zaten söz konusu cezanın ko ulları,
ki i Partiden ayrıldı ında ya da çıkarıldı ında yerine
gelmi tir. Anılan maddenin bu hükmü, de ifrasyonlara seyirci
kalmayı resmen me rula tırmaktadır. Bunun acı deneylerinden
gerekli dersleri çıkarmalıyız artık. Böyle ki iler, devrimci
sorumlulu a sahip olmayan, Kürdistan halkımızın kurtulu
mücadelesine kar ı sorumluluklarının öl-
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çülerini tanımayan ve son tahlilde ihanete kadar gidebilecek
olan alçaklardır. Bunlar, -bir kez uyarıldıktan sonra,
kesinlikle yok edilmelidir.
c)
Maddenin
son
bendinde
açıklı a
kavu turulması
gereklidir.
Sonuç ve Öneriler
Ele tirilerime ba larken belirtti im gibi, kar ımızda
bulunan güçlüklerin üstesinden gelmek, kulislerde konu mayı,
sorunları dedikodu düzeyinde ‘tartı mayı’ a mak, Parti
birli i ilkelerine ve Parti disiplinine ortadoksça ba lı
kalarak hataların, eksikliklerin, zaafların ve oportünizmin
(pratik örgütsel çalı ma alanında) üzerine ödünsüzce gitmeyi
gerektiriyor.
Bunun
için,
arkada ların,
açıkyüreklice
konu mamı,
sorunların
temeline
parmak
basmamı
ho
kar ılayacakları ve beni, “hır-gür” çıkarmakla, “sinir
krizleri geçirmekle” suçlamayacaklarını umarım.
Ayrıca bu sorunları yeni ke fetmedi imi ve kendimi de
tümüyle temize çıkarmak niyetinde olmadı ımı da belirtmek
isterim. Bir MK üyesi olarak, Partimizin, kar ı kar ıya
bulundu u sorunların üstesinden zamanında gelinememesinde
hiç ku kusuz
u ya da bu ölçüde benim de sorumlulu um
vardır. Fakat u gerçe i belirteyim ki, MK’nin yapısı, MK
üyelerinin profesyonel çalı ması (metropolde kalması zorunlu
olanların dı ında kalanların Kürdistan’a kaydırılması),
askeri
örgütlenme,
kadrolara
yönelik
yayın,
yayın
da ıtımının örgütlenmesi, Parti örgütünün sıkıla tırılması
ve gev ekli e kar ı mücadele, tecrit edilenlere ili kin
tavır (tecrit öncesinde ve sonrasında), de ifrasyonlara
seyirci kalınmaması, i çi sınıfı ve köylülük arasında
çalı manın önemi, bilgilerin merkezile tirilmesi, gizlilik,
pratik
örgütsel
çalı mada
oportünüzme
kar ı
mücadele
edilmesi, Diyarbakır BK’ne ve Diyarbakır’daki geli melere,
olaylara ili kin öneri ve ele tirilerim oldu. Ancak,
ele tiri ve önerilerim ya tasvip bulmadı ya da geçi tirildi
(.....
öncesinde ve sonrasında). Diyarbakır BK’den istifa
iste im hiç bir gerekçe gösterilmeden reddedildi.
Bu objektif gerçekler kar ısında her
eyden önce
unu
belirteyim ki, karamsar de ilim. Fakat fazla iyimser de
de ilim.
çinde bulundu umuz dönemin a ır ko uları, bu
sorunların üstesinden gelmeyi daha da zorla tırmaktadır.
Ancak, belirtilen engelleri a mak, Partimizi onarmak, çe-
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lik disiplini yaratmak ve güçlendirmek olanaksız de ildir.
Tersine bunun objektif ko ulları vardır; yeter ki, partimizi
bu duruma getiren objektif ve subjektif ko ullar do ru
tesbit edilebilsin, hareketimizi bu noktaya getiren yapı ve
Partiyi kemiren oportünist anlayı
açıklı a kavu turulsun.
Ve
kadrolar
hatalarımızın
temelinde
e itilip
yönlendirilsin.. Bu inançla:
1- Sorun ciddidir. Partinin onarılması, Leninist Parti
disiplinin yaratılması ve güçlendirilmesi, Parti saflarının
arındırılması,
kadrolar
arasında
bulunan
güvensizli in
a ılması, Partimizi bu noktaya getiren pratik örgütsel
çalı ma anlayı ının do ru tesbit edilebilmesi, yeni dönemde
kalıcı ve ileri adımların atılması için zorunludur. Bu da,
ancak bir ola anüstü Kongre veye konferansla mümkündür.
Bunun için MK’nin en kısa zamanda toplanmasını ve söz konusu
önerimi görü mesini öneriyorum.
2- Tüzük, güçbirli ine ili kin görü lerimi belirttim.
Di er temel konulara ili kin önerilerimi, birinci maddede
belirtti im önerim gündeme alındı ında sunaca ım. Temel
konulara ili kin ele tirilerimin bazı yönleri tartı malar
sonucunda daha da netle ecektir.
3- Kürdistan’da en kısa zamanda geçici bir yürütme
komitesinin olu turulmasına ili kin önerilere katılıyorum.
Bu
konuda
vakit
kaybedilmemelidir.
Ayrıca
vakit
kaybedilmeden Parti yayın organı çıkarılmalıdır.
4- Fa izmin zindanlarında tutuklu bulunan Parti üyelerine
Partiyle ili kisi
tesbit edilenler- mutlaka savunma
yaptırılmalıdır.
5Kadrolara,
Partinin
korunması,
Parti
iradesinin
yüksekte tutulması, Parti sırlarının kesinlikle verilmemesi
(i kencelerde Parti sırlarını vermektense onurlu ölümün
tercih edilmesinin vurgulanması), yeni dönem çalı malarında
dikkat
edilmesi
ve
titizlikle
uyulması
gereken
bazı
prensiplerin (gizlilik, harcamalar, disiplin, yayın da ıtımı
vb.) belirtilmesi ve siyasal polise kar ı mücadelede
kullanılacak yöntemleri içeren bir genelgenin iletilmesi.
Ayrıca bu genelgede, polise verilen bilgilerin, i kence ve
mahkemelerdeki tavırların (yeterli bilgiler elde edili i
kapsamlı bir de erlendirme yapıldıktan sonra) somut bir
biçimde
kadrolar
nezdinde
açıklı a
kavu turlaca ının
vurgulanması....
--------------------(1) Bu dönemde MK’ne girdim.
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(2)
–MK’nin
........................
neden
ele tiri
hakkımı
saklı
tutmadı ım
haklı
olarak
sorulacaktır.
Do rudur. ........ ele tiri hakkımı saklı tutmak için
herhangi bir ibarenin konulmasını
istememi tim. Nedenine
gelince:
Birincisi,
....
Genel
Sekreterlik
tarafından
hazırlanmı tı. MK’nin rapor üzerindeki tartı malarında bazı
olumsuzluklar oldu. (Ör. MK’nin iki üyesinin -biri bendimDiyarbakır hakkında verdi i bilgiler birbirine tam tersti ve
birinin yalan, birinin do ru söyledi i açıktı. Buna ra men,
Genel Sekreterin sert tartı malara müdahalesinden öteye bir
ey yapılmadı. Her zamanki sessizlik devam etti. Ve olay
ara tırılmadı. Aynı olay üzerinde ısrarla durmama, BK’den
ayrılma
önerisinde
bulunmama
ra men
olayın
üzerine
gidilmedi. Ve BK’deki görevime devamım istendi.) Ve o
atmosfer
içinde
rapor
tartı malarına
gere i
gibi
katılamadım. Zaten .... görü meler o gece bitti ve ben hemen
Diyarbakır’a
döndüm
(grev,
vb.
i ler
nedeniyle).
.......................
önerileri,
.......
güvenli i
açısından kabul edilmedi. ................... ....... ciddi
bir ele tiri gelmedi. Ve zaten ........... ciddi bir
tartı ma da olmadı. Ancak, ......... bazı oportünist
unsurların .......... için net bir var aldım. Ve bu konuda,
o günün ko ullarında ileri bir adım atıldı.
Bu somut ko ullara ra men, ............. ele tiri hakkımı
saklı tutmamam ve bunu ........ savunarak Partiyi kemiren
oportünist bürokratik anlayı ı te hir etmemem bir hataydı.
Bir saatlık bir dü ünme fırsatı bulamadı ım (grev ve di er
sorunlar) o günkü ko ullara ra men bu hatayı kabul ediyorum.
Ve bundan gerekli dersi de çıkarıyorum.
(3) – Di er bölgelerdeki davalar hakkında henüz somut bir
bilgi sahibi olamadı ım için, de erlendirme yapma durumunda
de ilim.
5.7.1981
Saleh
[imza]
EK
:
Son döneme ili kin çalı malar ve geli melerin özeti.
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Son Döneme

li kin Çalı malar ve Bazı Olumsuzluklar

Diyarbakır de ifrasyonundan sonra MK toplandı. MK’de
genel bir panik havası vardı. Bunun iki temel nedeni vardı,
kanımca. Birincisi, özünde var olan sorunların o güne dek
görülmemesi ya da önemsenmemesi, de ifrasyonla tüm bu
sorunların bir anda acil çözümler dayatması ve mevcut
olanaklarla söz konusu güçlüklerin a ılmasının zor olu u;
ikincisi, MK dahil, örgütün zorlu mücadele ko ularına
hazırlıklı olmamasıydı.
Bu panik, bazı politik büro üyelerinde, korunmaya alınmak
için yerleri de i tirilen bazı kadrolarda ve bazı bölgelerde
doruk noktasındaydı. Bu nedenle alınan kararlar sık sık
de i tirliyor. Görev verilenler “benim barınma olana ım yok”
(abç) deyip ya dı arı çıkarılmayı dayatıyordu ya da kendi
ba ına hareket edip kayboluyordu.
Yine
bazı
olumsuzluklar,
sorunların
üstesinden
gelebilmeyi zorla tıryordu:
1Genel
Sekreterin
de
içinde
bulunaca ı
bir
de erlendirme toplantısının ko ullarını yaratmak için dı arı
çıkan
arkada lar
ne
toplantının
ko ullarını
hazırlayabildiler ve ne de bize bir haber ula tırdılar. Bu
çalı malarımızı önemli ölçüde etkiledi. Çünkü sorunlar
ciddiydi ve radikal müdahaleler gerektiriyordu. Aksi halde
palyatif tedbirlerle hareketi yönetmek durumunda kalacaktık.
Nitekim öyle oldu. Zira en basit olaylarda bile insiyatif
olu turulamıyordu. Süleyman ve Remzi arkada ların asgari
ko ullarda da olsa, bir haber bile göndermemeleri ciddi bir
hatadır.
2- Disiplinsizlik alabildi ine geli iyor ve yer yer MK’de
bile boy veriyordu. ( ki MK üyesinin ça rıya ra men ran’a
geçi i, 15 Eylül’de alınan kararın de i tirilmesi, M. Ali,
Mecit,
Vazgal
vb.
durumları.)
Alınan
kararların
uygulamasında
gecikiliyor
ve
alınan
görevler
yerine
getirilmiyordu. (Remzi ve Süleyman arkada ların dı arı çıkma
i ini geciktirmeleri, Süleyman’ın A....,
......,
....
BK’leriyle ili ki kurma ve düzenleme görevini yapmaması,
.... BK’nin sorun olması di erleriyle ili ki kurma güçlü ü
ve Rojan’ın durumu...) Bu ve benzeri örnekler ço unlukla MK
üyeleri veya önde gelen kadrolar için söz konusuydu. Bunun
dı ındaki olumsuzluklar, disiplinsizlikler zaten had safhaya
varmı tı. Burada ayrıntılarına girmek istemiyorum.
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Mevcut
yapıyla
ba arılabilecek
i ler
büyük
ölçüde
yapıldı. Bir takım aksamaların olması da kaçınılmazdı. öyle
ki:
ran KDP ile bu dönemde gerçek ili kiler kuruldu ve
geli tirildi. Ancak yeterli de ildi. (Program verememe,
onların doktor isteklerini, söz vermemize ra men yerine
getiremememiz vb.) Korunmaya alınan, aranan birçok arkada ın
......
Kürdistan’ına geçirilmesi, sınır ili kilerinin
düzenlenmesi belli ölçülerde ba arılı -bazı olumsuzlukların
dı ında- oldu.
- Tüm bölgelerle (son döneme kadar A..... ile ili ki
kuramadık. Bu konuda görev alan arkada ın görevini yapmaması
ve o bölgeyi tanıyan arkada ın da ......’a geçmesinden
dolayı) ili kiler kuruldu. De ifre olmu
unsurların geri
çekilmesi,
bazı
yerlerde
BK’lerin
yenilenmesi,
Bölge
Komiteleri için yedek üyelerin tesbiti vb. çalı malar
yapıldı. Bölgelerden gelen sorunlara anında müdahale edildi.
B...., A...., ...., bölgeleri hariç tüm bölgelerde yerinde
inceleme ve denetim yapıldı. Anılan üç bölge denetimi için
vakit bulunamadı (12 Eylül sonrasına kaldı ı için). Bu
denetimle
birlikte
hareketin
kar ı
kar ıya
bulundu u
sorunlar ve Diyarbakır olayı hakkında Bölge Komitelerinin
görü ve önerileri alındı. Bu görü ve önerileri, kulislerde
söylendi i gibi
u ya da bu ki iyi yıpratmak için de il,
gev eyen yapıyı, örgütü sıkla tırmak, kadroların dı ardan
duyduklarını onlarla -sadece Bölge Komitelerinde- tartı mak
ve
onları
dü man
saflardan
gelen
saldırılara
kar ı
silahlandırmak ve yapılması dü ünülen toplantıya yeterli
görü ve materyalle gelmek için aldık. Ki ilerin yıpratılmak
istendi i iddiasında olan varsa görü ünü ve gerekçelerini
açıkça ortaya koymalıdır. Devrimcilik, yolda lık açık olmayı
gerektiriyor.
Diyarbakır olayı ile ilgili ilk toplantıda aldı ımız
karar “polisin elindeki bilgileri bazı arkada larımıza, bu
arada N’e imzalattı ı biçiminde de ildi. Toplantıda bu
görü , bazı arkada lar tarafından savunuldu. Ancak, bazı
arkada lar da -bunlar arasında ben de vardım- buna kar ı
çıktı. Ve sonuçta, kadrolara “belirli ölçüde de ifrasyonun
oldu u, ilerde yapılacak de erlendirme sonucunda durumun
kadrolar nezdinde açıklı a kavu turulaca ı...” biçiminde
bilgi verildi. Daha sonra ifadeler, bizim dı ımızdaki
gruplar tarafından her tarafta kullanıldı. Biz ve örgütümüz
elbette
buna
sessiz
kalmıyorduk,
kalmadık.
Ancak,
bölgelerden gelen öneriler doprultusunda, asgari ko ular-
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da BK’lerine ifadelerin içeri i konusunda açık bilgi vermeyi
kararla tırdık. Ve söz konusu bilgilerin yalnız BK’lerinde
kalması, tabana iletilmemesi, ifadeler üzerinde kesinlikle
yorum yapılmaması ko uluyla...
-Dr.
S’ın
temzilenmesi
için
Ü.
arkada la
bazı
giri imlerimiz oldu. Fakat ba arılı olmadı, dolayısıyla
karar a amasına da gelinmedi.
- Ayrıca .... hakkında karar aldık. Ancak, 12 Eylül
fa ist
askeri
darbeseinin
bastırmasıyla
alınan
kararı
uygulayamadık.
- ....... geli melerle ilgili olarak ...... BK’nin aldı ı
eylem kararını oybirli i ile onayladık.
- 15 Eylül’de geçici yürütme komitesi ayrıca bir MK üyesi
ve bir di er arkada la
( .... BK’den) ortak bir toplantı
yaptık. Bu toplantıda: “Geçici olarak .... Kürdistan’ında
üstlenmeyi ve yeni operasyonlara kar ı korunması gereken
kadroları en kısa sürede buraya çekmeyi kararla tırdık
(oybirli iyle). Yine bu kararın derhal uygulanması için
hemen harekete geçilmesine karar verdik. Bunun için, Benim
......’a ( KDP ile ili kiye geçmek ve ...... yöresine
gelecek R. Arkada la ..... ili kilerini düzenlemek için),
A.’nın, ...... ‘ye
(Abdullah’ın geçi ini sa layarak),
Selim’in A....’da sınır geçi i olanaklarını ara tırıp A.’ya
telefonla bildirdikten sonra en kısa zamanda .....’a
geçmesine ve H. arkada ın ...... di er gruplarla görü meler
yapması ve barınma olanakları oldu u sürede orada kalması,
barınma olanakları kalmadı ında ....’a geçmesi, R’nin derhal
.... yöresine gelmesini kararla tırdık. Ayrıca .......
i lerinin yürütülmesi vb. “Maalesef bu karar da ben
ayrıldıktan sonra arkada lar tarafından de i tirildi. R. 45
gün gecikmeyle geldi. Di er arkada lardan da ancak 45-50 gün
sonra haber almak mümkün oldu. ....’dan gönderdi im kurye
kuryeye “arkada ların ne için beklediklerini, .... dönmem
gerekiyorsa
haber
vermelerini,
de ilse
pasaportu
göndemelerini” söyledim. Gelen cevapta, benim de ......’ye
geçmemi istediler. ..... ilk elde beni
daha sonra iki
arkada ımızı
Lübnan’a
geçirece ini
söyledi.
Ben
arkada lardan ayrıldıktan sonra takriben 45 gün .....
sınırında bekledim. Ve daha sonra .... geldik. ....... da
Lübnan’a geçi in mümkün olmadı ı, Almanya’ya gidilebilece i
söylendi. Ve ben de Almanya’ya geldim.
- Ayrıca N. Ve Y.’nin tahliye giri imleri kar ısında
A(B).’i uyardık ve anılan arkada ların savunma yapması
gerekti i kararını al-
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dık. Ve bunun için olanaklar ölçüsünde hukukçu arkada lardan
bir komite kurulması kararı alındı.
- Yine Diyarbakır de ifrasyonunundan kısa bir süre sonra
örgüte, gizli çalı ma, i kence ve yargıç kar ısındaki
tavırları içeren bir genelge çıkarıldı.
5.7.1981
Saleh
[ mza]
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TKSP MK GENEL SEKRETERL

NE

Avrupa’daki Çalı malarımız,
AK’nin 1 nolu Genelgesi,
Bazı ddialar ve Son Geli meler Hk.
Partimizin Avrupa’daki (de erlendirmeye temel alınan F.
Almanya’dır)
siyasal
ve
demokratik
çalı malarını
de erlendirmek ve gerçekçi çözümler dayatan sorunları, bu
sorunların nedenlerini ve sorumlularını tesbit etmek; 2AK’nin 1 nolu genelgesini; 3- Oportünist ögelerin dervimci
ögelere kar ı operasyonlara geçi ini belirli bir bütünlük
içinde irdelemek gerekir.
Avrupa’da Kürdistan’lı i çi ve ö rencilerin a ır ve zor
çalı ma
ve
ya am
ko ullarıyla
kar ı
kar ıya
oldu u,
Partimizin yurtdı ındaki i çi ve ö renci kitlesini zamanında
örgütlemek ve yönlendirmek için yeterli çaba harcayamadı ı
bir gerçektir. Ancak bu, çözümsüzlük (!) noktasına getirilen
sorunlara gerekçe yapılamaz. Çünkü, sorunlar büyük ölçüde
son 1,5 yıllık çalı maların ürünüdür. Ve temelde oportünist
bürokratik ve bireyci pratik örgütsel çalı ma anlayı ından
kaynaklanmaktadır.
Parti Üyeli i ve Kolaycı, Oportünist Anlayı ın
Avupa Örgütünü Yozla tırması, Legalize etmesi
Partimzi, Avrupa’da yürüttü ü siyasal ve demokratik
çalı malarda, birtakım maddi olanaksızlıklarla birlikte,
temel mücadele alanımızdan farklı, yani daha elveri li
çalı ma ko ullarına sahiptir. Di er taraftan Partimiz, a ır
baskı
ve
gizlilik
ko ullarında
sava ını
sürdürmek
durumundadır.
Fa izm
artlarında
mücadelenin
daha
bir
zorla ması da gizlili in titizlikle korunmasını kesin bir
biçimde dayatmaktadır. Ve gizlili e ili kin görevler, rahat
çalı ma
ko ullarına
ra men
AÖ.
içinde
aynı
ölçüde
geçerlidir. Çünkü: 1- AÖ’müzü, Partinin genel yapısal
i leyi inden soyutlamak mümkün de ildir. Zira Onun bir
birimidir. Ve AÖ’müzün yapısal sorunları, Partinin örgütsel
yapısını u ya da bu ölçüde etkiler. 2- Avrupa’da çalı an
Kürdistan’lı
i çi
ve
ö rencilerin
Kürdistan’la
canlı
ili kileri vardır. Bu anlamda Avrupa’daki deje-
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narasyonun, de ifrasyonun temel mücadele alanlarımızda,
örgütsel yapımızı, kadrolarımızı olumsuz yönde etkilemesi
kaçınılmazdır. Ve daha
imdiden bu tip olumsuz örneklere
rastlanmaktadır. (Örne in, H...’nin kar.’nin E....’da biz
C’yi
ihraç
ettik
demesi
ve
B’nin
tepki
göstermesi,
S....’deki
tavrı.)
3Türkiye
M T’inin
özellikle
12
Eylül’den sonra yurt dı ında yo un bir çalı ma içine girdi i
ve hareketimizi ba hedef seçti ine ku ku yok. M T’in Avrupa
istihbaratının deste ini de sa layarak hareketimz hakkında
çok yönlü bilgiler elde etmeye çalı ması ve edindi i
bilgileri
merkezile tirerek,
bunları
-temel
mücadele
alanlarımızdayeni
operasyonlar
için
malzeme
olarak
kullanması büyük bir olasılıktır.
Ülkemz ko ullarında dün oldu u gibi bugün de Partinin
korunması bir numaralı görevdir. Bunun da temel ko ulu, en
sıkı gizlilik ilkelerini, kurallarını gün ı ı ına çıkarmak
ve
pratik
mücadelede
edinilen
deneylerle
onları
geli tirerek, pratik örgütsel çalı ma anlayı ımızın kopmaz
bir
parçası
haline
getirmektir.
Yukarıda
beliritilen
gerekçelerle en sıkı disiplin
ve gizlili i AÖ. için de
geçerli oldu unu bir kez daha belirtmekte yarar var. Bu
objektif gerçeklik kar ısında AÖ.müzde geli en, geli tirilen
de ifrasyonun, gev ekli in kayna ına inerek varılan noktanın
nedenlerini, sorumlularını tesbit etmek, AK’nin söz konusu
genelgesi ile neyin amaçlandı ını ve oportünist ögelerin
manevralarını sergileyerek sorunlara acilen müdahale etmek
gereklidir. Bunun için, biraz gerilere giderek Parti
örgütümüzün olu turulmasına, yaygınla tırılmasına ve Partiye
üye almada egemen olan kolaycı anlayı a bakmak gerekir,
öncelikle.
AÖ’müzün ne zaman, nasıl ve kaç ki iyle olu turuldu u
konusunda yeterli bir bilgiye sahip de ilim. Birbuçuk-iki
yıl öncesine kadar bir veya iki ki inin Parti üyesi oldu u
kansındayım. Daha sonra Hevra örgütü feshedildi inde “bu
örgütün MK. üyelerinin Partinin do al üyeleri’ haline
getirildi i
ve
Parti
örgütlenmesinin
bizzat
yetkili
arkada larımızın sorumlulu unda (birinci ve ikinci AK’leri)
hızlandırıldı ı
bilinen
bir
gerçektir.(1)
Zaten
de erlendirmeme temel te kil eden de bu dönemdir. Yani
yeni(!) dönem çalı anlarıdır.
Partiye alınan üyelerin nitelikleri ve kolaycı anlayı ın
AÖ’de yarattı ı tahribata, dejenarasyona geçmeden önce
Lenin’in konumuza ı ık tutan belirlemesine bakalım:
“Böyle bir örgütün üye sayısını ne kadar kısıtlarsak, ve
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meslek olarak devrimci çalı ma ile u ra an, siyasal polisle
sava ım sanatında meslek e itimi görmü
olan üyelerin
yalnızca
örgüte
katılımasına
olanak
verecek
kadar
kısıtlarsak
otokratik
bir
ülkede
böyle
bir
örgütü
‘yakalanmak’ öylesine güçle ir.”
te Lenin’in belirlemesi ve birinci, ikinci AK’nin
örgütledi i insanlarımız. Bu konuda fazla bir ey söylemeye
gerek yok. Örgütlenen ki ilerin ya amlarına, zaaflarına,
fedakarlıklarına, yürekliliklerine, uzun vadeli mücadelede
tökezleyip tökezlemeyeceklerine bakılmadan; ciddi pratik
deneylerden geçirilmeden Partiye alındıkları açıktır. Hatta
bu insanlarımızın birço una, örgütlenirken, Parti program
ilkeleri ve tüzük bile kavratılmamı tır. Ve Parti üyeli ine
hazırlanması için -üye edilmeden önce- en ufak bir çalı ma
yapılmamı tır. Zaten AK’nin 1 nolu genelgesinde “Parti
üyelerinin
bir
ço unun
aktif
ve
militan
bir
yapıda
olmadıkları....” (abç) biçimindeki ünlü (!) belirlemesi, -bu
belirleme ba ka amaçla yapılmasına ra men- bu gerçe i kısmen
de olsa belirtiyor. AÖ’ndeki olaylar ise bunun canlı
kanıtlarıdır.
AK, “aktif”li i uzun nefesli ko ma, “militan”lı ı da
kavga gürültü anlamında almıyorsa, bu “aktif ve militan
yapıda” olmayan üyeleri kimler Partiye aldı? Ve hangi
anlayı a dayanılarak alındı? Evet, söz konusu insanlarımızı
Partiye alanlar, bugün kendi tahribatlarını gizlemek için,
bir kalemde tabanı yargılayanlardır. Ve dayanakları da
“parti programının ilkelerini tanıyan ve Partiyi gücü
yetti i kadar destekleyen herkes parti üyesidir.” (abç)
anlayı ıdır.
te AK, bu oportünist anlayı ı gizlemek, bu
anlayı ın
yarattı ı
tahribatın
sorumlulu unu
üyelere
yüklemek için böyle bir yargılamaya varmı tır.
Dahası var! Önüne geleni örgütleyeceksin (M...H. vb.),
derneklerde sorun yaratan, cezalandırılan üyelerin tavrına
seyirci kalacaksın, hatta onlara önemli görevler vererek
ımartacaksın (N., Z. ‘bir ara ................ gönderilmek
için S. Tarafından öneriliyordu’, M.), Parti üyelerini
haklarında Parti kararı olmadan karalaycaksın (MG. ......
evinde, KOMKAR YK’nu, 12 Eylül Komitesini evde), Parti
üyeleri hakkında -yine parti kararı olmadan- bir gün
“militandır, aktiftir” diyeceksin, arkasından “alçaktır,
hastadır, lümpendir” diyerek her gün yeni bir yargıda
bulunacaksın (C., H., A. vb.) ve sorunlar büyüdü ünde,
tabandan tepkiyle kar ılandı ında kendini kurtamak için
temizleme operasyonuna ba lamak üzere kaleme sarılacaksın.
Ve bunu da yaparken tabandaki insanları birbirine dü ürüp
ya dan kıl çeker gibi ara-
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dan sıyrılmayı dü leyeceksin. (M... Der. Kon., F... Der.
Sorunlar ....,) .... yanlı
anla ılmamalıdır, gerçekten
hasta olan insanların temizlenmesi konusunda, dün oldu u gib
bugün de tavrım açıktır. Harekete ayak ba ı olanlar kim
olursa olsun -ko ulları yaratılarak- temizlenmelidir. Zaten
tecrit edilmesi gerekenleri, üyeli i askıya alınanları
savunan yok. Sorun bu olup bitenlere neden zamanında
müdahale edilmedi i ve “atı alan Üsküdarı geçti”kten sonra
müdahale gere i duyuldu u sorunudur. Bu da açıkyüreklice,
dürüstçe yapılsa neyse!... Fakat ne yazık ki, bu da postu
kurtarmak için yapılıyor.
Devam edelim, AK’nin yayınladı ı genelgenin 4. sayfasında
öyle deniyor:
“Partimiz her ne kadar ismini açıkladıysa da O, gizlilik
ko ullarında çalı ıyor. Bu durum ise gizlili in gerektirdi i
kurallara
kayıgsız
artsız
ve
titizlikle
uymamızın
zorululu unu beraberinde getriyor.”
“Ancak, bazı Parti üyelerinin bu kurala yeteri kadar
titizlikle uymadıkları, gerek davranı larıyla ve gerekse
söyledikleri sözlerle bilerek veya bilmeyerek de ifrasyona
neden oldukları görülmektedir.”
“........,
telefonların
dikkatsiz
kullanıldıkları
görülmektedir.”
“Kendisinin Parti üyesi oldu unu veya ba kalarından
farklı görevler üstlendi ini hissettirmek devrimcilikle
ba da mayan Parti tüzü ü hükümlerine aykırı bir durumdur.”
Bu parlak cümleleri iki yönüyle ele almak gerekir:
Birincisi,
belirtilen
ölçülerin
çok
daha
ötesinde
de ifrasyon vardır. Söz konusu genelgede bu durum, ancak
kısmen belirtilmi tir. Bu belirleme bu ölçüde gerçektir.
Ancak,
de ifrasyonun
kazandı ı
boyutlar
bir
günde
geli memi tir. Ve bu konuda da zamanında gerekli önlemler
alınmamı ,
geli melerin
arkasından
sürüklenilmi tir.
(Örne in, M.’nin S... meselesini duymayan kalmadıktan,
dernek sorunu tepkiyle KOMKAR’a ilettikten sonra ancak
MK’nin gündemine gelmi tir. N. “benim S.’la ili kim var”
deyip bunu aylarca yaygınla tırdıktan sonra -benim uyarım
üzerinekendisiyle
görü ülmü tür.
Yine
“seçkin
militanlarımız” (!) C. Ve Z. Halen de keyifleri istedi inde
“bizim muhatabımız harekettir”, demeye davam ediyorlar. Yine
MK’de bile gizlili i söz konusu olan ticaret meselesi ve bu
konudaki
rezaletleri
duymayan
kalmamı tır.
Yine
Parti
üyeleri-
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nin birbirlerine, Parti sırlarını açmaları vb. örnekler...
kincisi, AK’de görevli bazı ki ilerin ve özellikle
S.’nin geli tirdi i de ifrasyondur. Bu yönüyle meseleye
bakıldı ında genelgeyi kaleme alan ve imza koyan bazı
ki iler, de ifrasyona ili kin belirlemelerini kendileri için
yapsalardı, sanırım gerçe i kısmen de olsa ifade etmi
olurlardı. Çünkü, asıl de ifrasyonu, onun ko ullarını,
gev ekli i ve disiplinsizli i geli tiren yetkili ve sorumlu
bazı
ki ilerdir.
Örnekleyecek
olursak:
1Yukarda
belirtti im, özel gizlilik geretiren mali konuya ili kin
K....’deki çalı maları ve geli meleri duymayan kalmamı tır.
Sorun derneklerde tartı ılıyor. Bunun da bir numaralı
sorumlusu AK’nin ba ında bulunan S.’dir. (2) 2- K., K....’e
gönderdi i M. adındaki arkada a “sen K...’e gideceksin,
senin maa ını KOMKAR verecek” diyor. Ve M. K....’e gelip bir
süre çalı tıktan sonra, kimsenin kendisiyle ilgilenmedi ini
belirterek yakınıyor ve K.’nin kendisine söyledi i sözleri
önüne gelene söylüyor. (bana da söylendi, ve ben S. ve K.
arkada ı birlikte oldu umuz bir sırada K...’de uyardım.)
Ayrıca
S.’nin
Köln
trafi i
ve
anılan
i le
ilgili
telefonla maları dikkatini çekmedik ki i bırakmadı. 3- 12
Eylül’de yürüyü
toplanma alanında, yanımızda ba kalarının
da
bulundu u
bir
sırada
K.,
H.’nun
çenesine
-deyim
yerindeyse dürterek “ben sana bu kadar emek verdim. Yüzüne
gözüne dursun.” demesi -kendisi ba ka amaçla da söylese- bir
de ifrasyondur. Ayrıca sorumlu bir organda bulunan ki inin
kesinlikle yapmaması gereken bir tavırdır. 4- Bir zamanlar
Diyarbakır Genel- ’te sürdürülen ve ipli i pazara çıkarılan
“fiskos”
ili kileri
S.
tarafından
alabildi ine
geli tiriliyor. Çevre derneklerden gelenleri KOMKAR’da,
herkesin dikkatini çekecek bir biçimde özel görü melere
çekmesi, bazı bölelerdeki derneklerde sözü edilen “fiskos”u
sürdürmesi derneklerde bile tartı ma konusudur. Yine S’nin
kendisini “aranan ki i” durumuna getirmek için her yola
ba vurdu u, hatta belli ölçülerde -hareketin çıkarlarını
ayaklar altına alarak- ba arılı oldu u tartı ma götürmez!
Yalnız telefon görü meleri buna yeterli bir kanıttır. 5Örgütsel ili kilerde, kadrolarla ili kilerinde hiç bir kural
tanımayan S., örgüsel yapıyı tahrip etmek, hiyerar iyi
laçkala tırmak için elinden geleni yapıyor. (Ör., H....
mes., H... tüzük mes., B....’nin ......’da görev alması,
A.... ve ileride üzerinde durulacak örnekler..) 6- Bütün bu
yapılanlarla da yetinmeyen S., de ifrasyonu ..........
üyeli ini bile belli yerlerde açıkça hissettirme noktasına
vardırmı tır. (Sözlü tartı malarımızda ara tırıl-
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masını istedi im konular arasında: Bazı Parti üyelerinin
yanında
“Benimle
böyle
konu amazsın”,
“Burada
böyle
konu amazsın.” vb.)
Bu ve benzeri örnekler ço altılabilir. Ayrıca benim
bilmedi im çok eyler de olabilir. Çünkü, Avrupa’daki Parti
çalı maları ve birimlerdeki
geli meler konusunda yeterli
bilgiye sahip de ilim. Di er taraftan, bunlar münferit
olaylar de ildir Ve el kol ba layarak, günah çıkararak
geçi tirilecek sorunlar da de ildir. Ayrıca Partinin AÖ’de
yaratılan tahribatların sorumlulu unu tabana veya bir kısım
(!) üyelere yüklemeye çalı mak da çözüm de ildir. Do ru
çözüm, dejenarasyonu, de ifrasyonu ve gev ekli i geli tiren
oportünist
bürokratik
anlayı ı
mahkum
etmek
ve
sorumlularından hesap sormaktır.
Kollektif Çalı ma ve Bireycili in
Doruk Noktasında Somutla an eflik
Kollektif çalı ma konusunda da AK’nin belirlemeleri birbiriyle
çeli en
yönleri
bir
tarafa
bırakılırsailginçtir:
“Ayrıca
son
zamanlarda
kollektif
çalı manın
hayata
geçirilmesinde
ortya
çıkan
eksikliklerin
ciddi
olarak
kadrolar arasında tartı ılması ve bunların a ılması için
çaba
gösterilmesi
ile
kitlelere
açılma
do rultusunda
sa lıklı
adımların
atılması
olumlu
geli melerin
di er
göstergeleridir.”
“Demokratik derneklerde ister yönetimde, isterse yönetim
organı dı ında bulunsunlar, üyelerin kollektif ve disiplinli
bir çalı ma içerisine giremedikleri görülmektedir.” (1. nolu
gen. s. 1)
“Dernek yönetim organları, alt birimlere ve kitleye hakim
olamıyor, planlı programlı ve hedefleri açıkça belirlenmi
bir çalı mayı hayata geçiremiyorlar.” (a.g.gen. s. 2)
“Kollektif çalı mada ba arıya ula abilmemiz için son
zamanlarda demokratik planda atılan bazı adımları iyi
de erlendirmek gerekir. Hiç bir organ ve üye programlanan
do rultuda çalı ma yapmanın önemini küçümsememeli, gerek
büroların sa lıklı i leyi ini sa lamada ve gerekse bu
bürolarca programlanan i lerin zamanında yerine getirilmesi
do rultusunda özverili, disiplinli ve kararlı bir çalı ma
yapmakla yükümlü oldu unu gözden uzak tutmamalıdır.” (A.g.g.
s. 4)
Görüldü ü gibi kollektif çalı mada sa lıklı adımların
atıldı ı (!) belirtiliyor ve arkasından hemen üyelere
yollama (suçlama) yapıldıktan sonra, devrimci kollektif
çalı manın -Partili çalı ma- ba arısı
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büyük
ölçüde,
KOMKAR
bünyesinde
olu turulan
bürolara
ba lanıyor. Ve KOMKAR GYK. toplantısında okunan çalı ma
programı (!) kastedilerek “.... planlı ve programlı ve
hedefleri açıkça belirlenmi .....” bir çalı ma programından
söz ediliyor.
unu hemen belirteyim ki, AÖ.’müzün çalı ma alanında
KOMKAR’ın önemli bir yeri vardır. Bunu yadsımıyorum. Ancak
buradan hareketle “demokratik çalı ma programını (!)” AÖ’nün
çalı ma programı yerine koymak mümkün de ildir. Bir ba ka
deyi le, siyasal kollektivitenin ba arısı, demokratik alanda
kollektif çalı manın hayata geçirilmesine ba lanamaz. Bu,
AK’nin
geçmi in
acı
deneylerinden
gerekli
dersleri
çıkarmadı ını, hatta daha da ileri giderek legalizmin
bata ına gömüldü ünü göstermektedir.
Di er taraftan, kollektif çalı mada ba arının ölçütü
olarak gösterilen söz konusu çalı ma programı, KOMKAR’ın
örgütsel sorunlarının a ılmasını hedeflemekteydi! Oysa,
anılan
programa
bakıldı ında,
var
olan
sorunların
a ılmasından
öteye
kadroları,
kendi
gerçekliklerinden
uzakla tırmaya yönelik bir reçeteden ba ka bir ey olmadı ı
görülüyor. Evet, KOMKAR çalı ma programı -e er buna çalı ma
programı denilebilirse- bir reçetedir diyor ve altını
çiziyorum. Çünkü, bu çalı ma programı yapılırken, KOMKAR ‘ın
örgütsel
sorunları,
mali
sorunları,
mevcut
kadrolar,
kadroların yetenekleri, insan unsuru, araç ve gereçleri
gerçekçi bir gözle tesbit edilmemi tir. Dolayısıyla konulan
hedefler maddi temellere dayandırılmamı tır; bu hedeflere
varmakta a ılması gereken engellerin giderilmesi konusunda
örgütsel garantiler sa lanmamı
ve örgütün ba ımsızlı ını
korumaya, siyasi otorite ile demokratik ototritenin belli
kurallara ba lanmasına gerek bile duyulmamı tır. Ve de, bu
yoldaki uyarılar dikkate alınmayarak ki isel insiyatif
kullanılmı tır. (S.’nin Bürolar mes. vb. ör...)
Vardı ımız noktada pratik hayat, bürokratik mantıkla
hazırlanan reçetelerle bu sorunların a ılamayaca ını bir kez
daha kanıtlamı tır. (Gittikçe artan sorunlar, büroların
i lerlik
kazanamaması
ve
bürolara
ra men
kollektif
çalı manın ba ırlamaması (!) ve 8 ay önce var olan örgütsel
ve mali sorunların kat kat artarak varlı ını sürdürmesi ve
yeni çözüm arayı ları vb.) (3)
Dahası var! S.’nin kendisi ba ında bulundu u yazı
kurulunda
(Denge
KOMKAR),
kollektif
bir
çalı manın
yapıldı ını iddia edebilir mi?
ddia ediyorsa, bu Parti
kanalından -kendisi devreye sokulmadan- de-
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netlenmelidir. Hayır buna yine gerekçeler arıyorsa, ya da
“özele tiri” kabilinden bunu geçi tirmeyi dü lüyorsa, bu tip
özele tirilere karnımız toktur artık. Özele tiri papazın
kar ısında günah çıkarmak için yapılmaz. (Gazetenin son
sayılarında görülen nisbi de i iklikler, sadece bu a amada
S’nin sıkı tı ına i arettir.)
Ayrıca,
yeri
gelmi ken
AK’nin
resmi
olmayan
bir
belirlemesine de de inmekte yarar var. AK, yayın alanında
ba arılı bir çalı ma yapıldı ını iddia etmektedir! Kanımca
bu, büyük ölçüde düzenli bir
ekilde Dengé KOMKAR’ın
çıkarılmasına ba lanmaktadır. Do rudur, Dengé KOMKAR düzenli
bir
ekilde çıkarılmaktadır. Ancak bu yayın alaınında
ba arılı
olmak
için
yeterli
de ildir.
Hele
içinde
bulundu umuz süreçte Dengé KOMKAR’ın üstlenmek zorunda
oldu u i lev gözönünde bulundurulursa bu iddia da bir
yakı tırmadan öteye gidemez. Devrimci bir yayın organı,
seslendi i alanda kollektif bir ajitatör olabildi i ölçüde
ba arılı olabilir. Dengé KOMKAR açısından baktı ımızda,
durum daha da farklıdır. Çünkü Dengé KOMKAR, bu süreçte, Parti yayın organı çıkarılamadı ı için- hem kadrolara, hem
de okuyucu kitlesine seslenmek göreviyle kar ı kar ıyadır.
te gazetemiz bu ikili görev arasında bocalamaktadır,
maalesef. Bunun aksini iddia etmek mümkün de il. Zira
yayınlanan
gazetelerde,
kadroları
yönlendirebilecek,
kar ıla tıkları
engelleri
a mada
onlara
kılavuzluk
yapabilecek ya da yardımcı olabilecek teorik yazılar son
derece sınırlıdır. Bu anlamda, Dengé KOMKAR’ın kadrolara
yönelik
görevini
-asgari
düzeyde
de
olsayaptı ı
söylenemez. Di er taraftan gazete, okuyucu kitlesinin somut
demokratik taleplerine de geregi gibi cevap verememektedir.
Yayınlanan gazeteler bu konuda canlı birer örnektir. Bunun
için fazla ey söylemeye gerek yok. Zaten 8 aylık bir sürede
kendi içinde kollektif bir çalı mayı hayata geçiremeyen, bir
muhabir a ını olu turamayan bir “Yazı Kurulu”ndan bundan
fazlası beklenemez, do rusu.
flah olmaz küçük burjuva aydın bireycili ine bir örnek
daha vermekle yetinelim: Ek gazete meselesi!... Bilindi i
gibi, ek gazete 12 Eylül için çıkarılmı tı. Ve 12 Eylül
Eylem Komitesi görevlileri (2 KOMKAR MYK. üyesi), bir “Yazı
Kur.” üyesi ve benim tarafımdan hazırlanmı tı. Kollektif
ürün olan bu ek gazete yazısının ba ına gelenleri burada
izah etmek mümkün de il. (4) S., söz konusu yazı henüz
hazırlan-
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madan bu yazıyı kontrol etmek gerekçesiyle (!) iki kez
ba kalarının yanında, anılan “Yazı Kur.” üyesinden istiyor.
Gerekçe de, KOMKAR “Yazı Kurulu”nda olmaktır!... Nihayet S.,
muradına erdi. Ek gazete yazısını bir hafta yanında
dola tırdıktan, “ben benim, her
ey benden geçer” imajını
çevreye yaydıktan sonra baskıya verdi. Bu objektif gerçekler
kar ısında, ya S. efli ini ilan etti ini kabullenmelidir;
ya da
u sorulara yanıt vermelidir: 1- Ek gazete baskıya
verildi i güne kadar S’nin ba ında bulundu u “Yazı Kurulu”,
- Dengé KOMKAR’da- yayınlanan kaç yazıyı görü üp tartı arak,
ortakla a hazırlayarak ya da görev bölü ümünü yaparak
yayınlanmasını kararla tırdı? 2- Yayınlanan yazılar Dengé
KOMKAR “Yazı Kurulu” dı ında herhangi bir organda görü üldü
mü? 3- S’nin bu sorulara olumlu yanıt bulma olana ı yoksa,
bir MK üyesinin sorumlulu unda hazırlanan kollektif bir
ürüne kar ı böyle bir tavırla çıkmanın kayna ı nedir?
Benzeri
örnekler
ço altılabilir.
Ancak
sıralanan
bu
örnekler, kollektif çalı manın kariyerist hesaplar için
nasıl ve kimler tarafından tahrip edildi ini göstermek için
yeterlidir.
AK’nin Kadro Anlayı ı
Kadrolar Leninist bir partinin “altın hazineleri”,
gelece i
ve ba arısının ölçütüdür. AÖ’müzün ba arı ve
ba arısızlıklarını
de erlendirirken,
bunun
nedenlerini
ara tırırken yetkili organların kadrolara bakı açısını da
göz önünde bulundurmak zorundayız.
Kadroları yargılamaya yönelmeyi de ihmal etmeyen AK’nin,
kadroların iyi ve kötü niteliklerinin tesbiti, onların
yakından tanınması, çalı ma ve ya am ko ullarının ba arı,
ba arısızlıklarını ne ölçüde etkiledi i ve bütün bunların
ı ı ında
onların
yeteneklerine
göre
de erlendirilmesi
konusunda
bir
sorunu,
hatta
ciddi
bir
çabası
bile
olmamı tır. E er olsaydı: Bir X... meselesi kendi haline
bırakılmaz ve X... bulundu u görevden alınması ye lenmezdi;
ve bugün de aynı sorun de i ik bir biçimde kar ımıza
çıkmazdı. Yine bir HE. ....’le, saflarımıza geldi inde ciddi
bir biçimde konu ulsaydı, kendisinden özele tiri alınsaydı
ve bir anda gökler çıkarılmasaydı, durum bu noktaya
varmayabiliridi. En azından gere i gibi tanınsaydı, Parti
tüzü ü kendisine kaptırılmazdı. HE...’nin .... dönü ü ayrı
bir komedi. Bunların da ötesinde, AK’nin
ahsında S.,
üyeler, bölgeler, bölgelerdeki çalı malar konusunda, hatta
AK hakkında pe pe e birbirine tam ters de erlendirmelerde
bulunmazdı. (Örne in, K...’deki çalı -
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maların bir gün abartılıp di er bir gün sıfıra e itlenmesi,
A... ve H...’nün bir gün seçkin militan di er bir gün lümpen
edilmesi, C...’ın önce alçak, sonra militan ve sonra tekrar
alçak yapılması. Köln’de kurulan
irketin Türkiye ve
Ortado u’ya
açılma
planları
ve
bir
anda
fiyaskoyla
sonuçlanması. vb.)
AK., yalnız kadroları tanıma perspektifinden de il, genel
olarak kadro politikasından yoksundur. Ve somut pratik
olaylar da bu gerçe i kanıtlamaktadır. öyle ki: Birincisi,
kadrolara
kendi
kendilerini
geli tirme
olanakları
verilmiyor;
ayrıntılı
talimatlarla
hataların,
yanlı lıkların, eksikliklerin giderilmesi ve tabandan gelen
önerilerin zamanında görü ülüp karara ba lanması, tabanın
alınan karar do rultusunda duyarlı kılınması ve denetimin
sa lanmasına gerek bile duyulmuyor... Peki AK. Ne yapıyor,
denilebilir? AK. Bo durmuyor elbette. O, kadroların kendi
kendilerini geli tirmelerine bırakın olanak tanımayı, tam
tersine merkeziyetçilik silahıyla onları sürekli baskı
altında tutuyor. Kadroların önerilerini ciddi bir biçimde
de erlendirmiyor, hatta bazen kaale bile almıyor. Yine
kadrolar
yanlı
ve
eksiklikleri
konusunda
zamanında
uyarılmıyor, deyim yerindeyse hata yapmaları -daha rahat
harcanmaları- için adeta pusuya yatılıyor! Ve de kadrolar
rastgele karalanıyor, hatta bazen birbirine çarpı tırılmak
için elden gelen yapılıyor! (Ör: Grevcilerin komite ile
yaptı ı toplantıda S’nin “Komiteyi hareket atamı tır. Komite
ele tirilemez, isterseniz hareket görevden alır.”
te
Leninist disiplin çerçevesinde ele tiri hakkını kullanmak
isteyen grevcilere kar ı kullanılan silah. Matbaa mes. ve
grev önerisi mes., V... mes. de S... Münih’teyken ne
Frankfurt’a geldi ne de ordaki Parti üyelerini bu konuda
alınan karar do rultusunda uyardı. Anılan Parti üyelerinin
KOMKAR’a kararın gözden geçirilmesi için yazdıkları yazı
bunun kanıtıdır. Ve de F. Der. Son geli meler, ....’ın iki
kez .... para çalmakla suçlanması, KOMKAR yöneticileri ve
12 Eylül Komitesinin karalanması ‘hem de eylem sürecinde’,
B... ve S...’nin birbirine çarpı tırılması ve M.... Der.
Kon.deki olaylar vb.)
kincisi, kadrolara güven, inisiyatif ve sorumluluk
verilmiyor,
onların
yılı ıkla ması
için
adeta
neler
gerekliyse yapılıyor. (Ör. “Yazı kurulu” mes., KOMKAR mes.)
AK., bütün bu sayılanların yanı sıra kendi tahribatlarını
gizleyerek kendini temize çıkarmayı da ihmal etmiyor!
Yayınladı ı genelge ile kendi oportünist ve bürokratik
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anlayı ından kaynaklanan hataların, tahribatın sorumlulu unu
da kadrolara yüklemeye çalı ıyor. Görevlendirme yapılırken
kadro ve sempatizanlar en verimli olacakları biçimde
de erlendirilmiyor,
demokratik
davranma
adına
yetersiz
ki ilerin yapamayacakları önceden belli olan görevleri
üstlenmelerine göz yumuluyor.” (abç) (Agg. s. 2) u i e bak!
Demek ki AK’nin ahsında S’nin bilgisi dı ında da kadrolar
görevlendirilebiliyor!? Bu kadarına pes do rusu!... Buna
yüzlerce örnek verilebilir. Biz burada yalnız güçbirli i
ile
ilgili
görevlendirme
ve
geli meleri
hatırlatmakla
yetinelim.(5)
Adam Yoklu undan Yakınma Mantı ı
AK. Her vesileyle adam yoklu undan yakınıyor. Söz konusu
genelgesinde de bunu, hatta adam yoklu unu feti le tirdi ini
görmek mümkün. Ayrıca AK’nin, MK’ne sunaca ı öneriler
arasında da Avrupa’ya kadro kaydırma konusu da var, sanırım.
Adam var mıdır, yok mudur tartı masına geçmeden önce bu
mantı ın nereden kaynaklandı ına bakalım:
Ekonomistlerin
ve
oportünistlerin
adam
yoklu undan
yakınmalarına kar ı Lenin “Gerçek udur ki, toplum davaya,
elveri li birçok adam yeti tirmektedir, ama biz bunların
hepisini kullnamamaktayız. Hareketimizin bu bakımdan vahim
geçici durumu
öyle formüle edilebilir: Adamımız yok -ama
yı ın halinde adam var.” (abç)
Lenin’in
bu
sözleri
tazeli inden
hiç
bir
ey
yitirmemi tir. Ve Parti ya amımızın bugünkü sürecinde, sanki
bu ünlü sözler, bizim iflah olmaz bürokratlarımız için özel
olarak kaleme alınmı tır.
Evet, halkımızın kutulu
mücadelesine kendisini adamı
yürekli fedakar insanlarımız vardır. Ve fa izmin vah et
saçan baskı ve zulmü Avrupa’da da davamıza her geçen gün
yeni yeni insanlar katmaktadır. E er, biz bu insanlarımızın
güçlerini seferber edemiyorsak, eyleme ko turamıyor ve
örgütleyemiyorsak
ya
da
onları
yönlendirebilecek
usta
örgütçüler yeti tiremiyorsak suçu bu insanlarda de il, adam
yoklu una can simidi gibi sarılan oportünist ve bürokratik
anlayı ta aramalıyız. KOMKAR 12 Eylül’de -üç ayrı yürüyü
yapılmasına, eylem çalı maları büyük ölçüde 12 Eylül
Komitesinin
sırtında
kalmasına
ve
kadrolar
seferber
edilmemesine ra men- 1000’in üzerinde adam yürütmü tür. Yine
bir açlık grevi -önemli eksikliklerle birlikte- ba arıyla
sonuçlandırılmı tır. (6) Bu iki eylem, Avrupa’da gerçekten
yürekli fedakar ve kararlı insanlardan tutun yurtsever
insanlara kadar davamıza kazanılabilecek
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yı ınla insan oldu unu - u anda saflarımızda olanların
yalnız hesaplasak bile- bir kez daha göstermi tir. Ve adam
yoklu undan
yakınan
oportünist
mantık
bir
kez
daha
sergilenmi tir...

Bazı

ddialar ve Oportünist Ögelerin Harekete Geçi i

Dün, MK’nin birle iminden, yapısından, devrimcilerin
sorumlu davranmalarından yararlanarak onları, kulislerde
yerine göre solculukla, yerine göre karamsarlıkla suçlayan
oportünist, bürokratik anlayı
bugün yeni takdisyenlerle
AÖ.müzde i leri daha da ileri götürüyor; sosyalist dünya
görü ümüzün
yılmaz
sava çılarını
pervasızca
suçluyor,
karalıyor.. AK’nin
ahsında
efli ini ilan eden S’nin
iddiaları bu bakımdan ilginçtir.
“Saleh,
çalı malara
gönüllü
katılmıyor,
veya
hiç
katılmıyor. Birkaç toplantıya ça ırdı ımız halde gelmedi.”
“Saleh, benimle sürtü me halinde oldu unu, dolayısıyla
hareket ile sürtü mesi oldu unu sürekli çevreye empoze
ediyordu.”
“Saleh, Ser., Z.B., Mah ve
..’in evde bulundu u bir
tartı ma
sırasında
harekete
kar ı
muhalefet
yaptı ını
çaktırdı...”
“Saleh, ’nin yanında, evde, M. .’ye ‘böyle giderseniz
duvara toslarsınız! demi ... “Ve . de buna kızarak “ben evi
terkedece im
Saleh,
bizi
yatırmıyor.
Bizim
moralimizi
bozuyor.
Kadroların
moralini
bozuyor.
M .
Saleh’ın
söylediklerine çok bozuluyordu, neye u radı ını a ırdı...”
“Saleh, evde e itim bürosu meselesini konu tu umuzda,
bana kar ı elini masaya vurdu.”
“Saleh’in sinirleri bozuk, her eye kızıyor...”
“Saleh’le aramızda ki isel sürtü meler var. Bu Saleh’teh
kaynaklanıyor.
Ayrıca
A’nın
benim
(Saleh)
çalı malara
katılmama
önerisine kar ılık S. “Arkada
zaten tedavi için geldi.
Hasta oldu u için, sinirleri bozuk oldu u için bu a amada
yararlanamayız. Gelecekte yararlanılabilir.” (abç) (7)
S’nin tavrı bu iller tutmayan herzeleri üzerinde,
ahsımla ilgili oldu u için durmak istemiyordum aslında.
Zaten anılan toplantıda da ara tırılmasını istemi tim..
Fakat,
oportünist
ö elerin
sıkı tıklarında
ba vurdu u
yöntemleri, dü tükleri sefaleti bir kez daha sergilemek için
de olsa de inmekte yarar var.
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S’nin yukarıya aldı ım iddialarının tek tek ele almadan
önce
unu belirteyim ki, bir Partili ele tiri hakkını
kullanırken, Marxizm Leninizm ve Parti program ilkeleri
do rultusunda
asgari
ölçülerde
de
olsa
dürüst
olmak
zorundadır. Ama ne yazık ki, S’nin iddiaları, bu asgari
dürüstlü ün gereklerinden de uzaktır.
Çalı malara gönüllü katılmadı ım ya da hiç katılmadı ım
iddiasını S’nin kendisi, organ kararıyla, herhang bir
belgeyle,
ahitle veya somut olaylarla kantılayabilir mi?
Yine siyasal ve demokratik alandaki çalı malarda hangi organ
toplantısına, hangi çalı maya ça rılmama ra men katılmadım?
Ve kiminle ça rıldım? S., bu söylediklerini kanıtlayamazsa
olayları
ters
yüz
etti ini,
yalan
söyledi ini
kabullenmelidir. F. Almanya’ya geldi im günden bu yana,
deyim yerindeyse KOMKAR’ın emrinde verilen her göreve
gittim. Ayrıca zaman zaman da KOMKAR yöneticilerine her
türlü göreve hazır oldu umu belirttim. AK’nin kendisinden de
imdiye dek hiç bir Parti görevi bana verilmedi. Tam
tersine, S. Parti örgütünü araç olarak kullanıp KOMKAR’ın
vermek istedi i görevleri pervasızca engellemekten bile geri
kalmıyor. (E itim konusu hariç. Zaten o da AK’nin verdi i
bir görev de il di. Kaldı ki bu konuda AK’nin de üstünde
alınan kararları bile çi nemeyi ihmal etmiyor.) Gerçekler bu
denli açıkken, S.’nin demagoji ve yalanları niye? Bunlar
nedensiz de ildir, elbette. Amaç, beni yapılan çalı maların
dı ında tutmak için, sürdürülen çabaların gizlenmesi ve
küllendirilmesidir. S’nin, A’ya söyledi i
u sözlerde de
“Arkada
zaten tedavi için geldi. Hasta oldu u için,
sinirleri bozuk oldu u için bu a amada yararlanamayız.
Gelecekte yararlanılabilir.” –bu gerçe i dolaylı da olsa
görmek mümkündür. Açlık grevi eyleminde sürekli Mannheim’dan
gelip gitmeme, faydalı olabilece im çok
eyler olmasına
ra men
ve
de
grev
komitesinin
bazı
üyelerine,
bana
istedi iniz
konuda
görev
verebilirsiniz
dememe
ra men
çalı maların dı ında tutulmam buna ilginç bir örnektir. Yine
KOMKAR’ın MYK’nun delegeler kurulunda “Kitle Örgütleri ve
KOMKAR” konulu –benim e itim konusunun bir bölümü- bir
senedir vermemi istemelerine büyük ef kar ı çıkıyor. Ve “bu
öneriyi MYK’ya götürseniz dahi bozarız” diyerek AK adına,
hareket adına bana kar ı açık sava
ilan etti ini resmen
KOMKAR MYK’na bildiriyor!.. Ayrıca bir türlü açıklık
kazanmayan ve büyük ihtimalle S’den kaynaklanan Köln bölge
toplantısı ile ilgili geli meler de dü ündürücüdür.
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“Ki isel sürtü me” iddiaları, aslında ciddiye alınacak
gibi de il. Ne var ki, dün oldu u gibi (M...., D..., N...
mes.), bugün de (S’la), yarın daha ba kalarıyla “ki isel
sürtü me” içinde oldu um (!) ya da olaca ım (!) iddiaları
tartı malarımızda gündeme gelebilir; bu, bir ölçüde do aldır
(!) Do al olmayan bu iddiaların -kılıfı ne olursa olsunüzerine
kararlıca
gitmemektir.
Bu
türden
iddialara
sarılanları
mahkum
etmemektir.
Evet,
bir
kez
daha
belirteyim, S’la veya saflarımızın içinde veya dı ında olan
herhangi bir kimseyle “ki isel sürtü me”m olmadı ve olamaz.
Çünkü bir sosyalistim. Ve bir devrimcinin, sosyalistin
kimseyle ki isel sürtü mesi olması mümkün de il. Ve 7 yıllık
prati im de ortadadır. Çünkü, oportünist, kariyerist ve
bürokrat ögelere kar ı, Marksizm-Leninizm, Parti programı ve
tüzü ü
çerçevesinde
mücadele
etmek
“ki isel
sürtü me”
olamaz. Di er taraftan oportünist, bürokratik anlayı a ve
onun takdisyenlerine kar ı verilen mücadele, “harekete kar ı
mücadele” yerine konulamaz. Çünkü TKSP hareketi oportünist,
bürokratik ve kariyerist ö elerin tekkesi de il ve olmasına
da
müsaade
edilmeyecektir.
kincisi,
harekete
kar ı
muhalefet yaptı ım, kadroların moralini bozdu um iddiasıyla
ortya
çıkmak
kimsenin
haddine
dü memi tir.
Ve
Parti
çıkarları
için
yanlı lara,
S’nin
AÖ’de
yarattı ı
tahribatlara kar ı çıkmayı, harekete kar ı çıkı biçiminde
göstermeye çalı ıp olayları küllendirmek mümkün de ildir. Ve
S., bu yolla kendisini temize çıkaramaz. Çünkü, her ey çok
açık. Örne in, Almanya’ya geldi imden bu yana KOMKAR’da bazı
çalı malara aktif olarak katıldım: 12 Eylül’de kitleye açık
4 bölge toplantısında konu ma yaptım. Berlin’de düzenlenen
açık oturuma katıldım. Hemen hemen tüm derneklere ve bazı
komitelere giderek KOMKAR yöneticileri ile birlikte kitleye
açık toplantılar yaptık. Üç bölgede “Parti meselesi ve
KOMKAR” konulu
kadro (!) semineri verdim. Bu çalı malar
KOMKAR’ın organlarında ve derneklerde de erlendirilmi tir,
ço unlukla.
Ve
söz
konusu
çalı maların
kadroların,
sempatizanların ve kitlenin moralini olumlu yönde etkiledi i
sonucuna
varılmı tır.
Bir
kez
daha
altını
çizerek
belirteyim; bu iddialar -anılan toplantıda ara tırılmasını
istedi im- kesinlikle açıklı a kavu turulmalıdır. Bunlar
günah çıkarmayla, yalanlarla, hırgür çıkarmaya çalı makla ve
de “iki kez hırsızlıkla suçladı ı ki iyi tanık göstermeyle anılan ki inin tanıklı na da evet- geçi tirilemez.
Bir
di er
iddia:
“kızma”,
“tehdit
etme”,
“sinir
bozuklu u”,
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“yorulma”, “bunalım geçiriyor” vb!.. Geçmi te, kulislerde
“solculuk”, “karamsarlık” gibisinden dedikodular üreten
anlayı (8), bugün daha cüretkar bir tavırla ortaya çıkyor!
Ve kimisini “sinirlilikle”, kimisini “yorulmayla”, kimisini
de “bunalım geçirmekle” suçluyor, onları kıza a almaya
çalı ıyor. Emekliye sevketmek istiyor!.. Bu baylara iyi
i ler... Üç yıl sonra da olsa, sa lı ımı dü ünenlere de
te ekkürler! Bu ölçüde hırçınla an, hırçınla tı ı kadar da
zavallıla an oprotünist baylarımızın hatırı için de olsa
unu bir kez daha yinelemekte yarar var: Üç yıldan bu yana
en
zorlu
mücadele
alanlarında
hastalı ım,
çalı mama,
üstlendi im görevleri ba arıyla yapmama engel olmadı ı gibi,
bugün de engel de ildir. “Sinirlilik”, “sertlik”, “bunalım
geçirme” vb. laflar, bo martavallardır, hikayedir. Sosyal
pratik “cadı kazanı”nı kaynatanları dün oldu u gibi bugün de
mahküm edecektir. Bu nedenle, Parti çıkarlarını ayaklar
altına alan oportünist ögelere kar ı elbette devrimcilerin
tavrı katı olacaktır. Ve sosyalistlerin bu tür soyut ve adi
suçlamalar kar ısında verecek ödünleri de yoktur.
Büyük ef (S) bütün bu söyledikleriyle de kalmıyor. O, MK
üyesi olarak beni bile yargılamayı da ihmal etimyor: Örne in
“benimle böyle konu amazsın.”, “Burada böyle konu amazsın”,
“Senin hesabın ayrı..” vb. (Abç) unu hemen belirteyim ki,
MK üyesi olarak nerede ve nasıl konu aca ımı ben bilirim.
Beni ba layan da Marksizm-Leninizm, Parti programı ve
tüzü üdür. Sorumlu oldu um organ da bellidir. Ukalalık
yapmak da kimsenin haddine dü memi tir. Bir MK üyesi olarak
bana böyle saldıran S., “di e dokunan” Parti üyelerini bozuk
para gibi harcamak için elbette elinden geleni yapacaktır.
Ve
efli ini
ilan
etti i
AK’yi
elbette
oportünist,
bürokratik ve kariyerist ihtirasları için kullnacaktır.
Evet,
bütün
bunlar,
basite
alınacak,
“sinirleri
yatı tırarak” çözümlenecek, geçi tirilecek ya da ortası
bulunarak (!) tatlı bir sonuca ba lanacak sorunlar de ildir.
Çünkü
oportünist
ögelerin
devrimci
ögeler
kar ı
ba kaldırısı, hatta saldırısı söz konusudur. Bu ise köntü
bir geli medir. Lenini’in u sözleri de, sorunun ciddiyetini
kavramamıza ı ık tutmaktadır:
“ leri ö elerin gerici ö elere kar ı isyanı halinde
ayaklanma mükkeml bir
eydir. Devrimci kanat oportünist
kanata kar ı harekete geçerse, bu iyidir. Fakat oportünist
kanat devrimci kanada kar ı harekete geçti inde bu kötüdür.”
(Abç)
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Sorun ciddidir. S.’nin AÖ’de yarattı ı tahribat ve
devrimci ö elere kar ı açtı ı sava gayet açıktır. Geçmi te,
Partiyi sinsice kemiren oportünist ö elerin bugün Avrupa’da
ve di er bazı mücadele alanlarında devrimci ö elere kar ı
açık saldırıya geçmeleri elbette olumsuz bir durumdur. Ama
a ırtıcı
de ildir.
Ve
oportünist,
bürokratik
ö eleri
saldırısını
püskürtmek,
bu
anlayı ın
Parti
yapısında
yaygınla tırdı ı dejenarasyona, gev ekli e kar ı örgütü ve
disiplini güçlendirerek çıkmak mümkündür. Yeter ki, de i ik
süreçlerde boydan boya giren ve farklı biçimlerde Partiyi
tahrip etmeye yönelen tehlike görülebilsin. Ve bu tehlikeye
kar ı tavır alınabilsin.... Aksi taktirde Partimizin ciddi
zararlar görmesi kaçınılmazdır.
Sonuç ve Öneriler
AÖ.’müzde
çözümsüzlük(!)
noktasına
getirilen
pratik
örgütsel sorunlar, farklı yönleri olmakla birlikte genel
yapısal sorunların bir yansımasıdır. Ve temelde oportünist,
bürokratik
çalı ma anlayı ını de erlendirirken, sorunu iki
yönüyle ele almak gerekir:
Birincisi, “Partimizin kar ı kar ıya bulundu u sorunlar
büyüktür.
çinde bulundu umuz dönemin a ır ko ulları, bu
sorunların üstesinden gelmeyi daha da zorla tırmaktadır.
Ancak, belirtilen engelleri a mak, Partimizi onarmak, çelik
disi lini yaratmak ve güçlendirmek olanksız de ildir. Tesine
bunun objektif ve subjektif ko ulları vardır; yeter ki
Partimizi bu duruma getiren objektif ve subjektif ko ullar
do ru tesbit edilebilsin; hareketimizi bu noktaya getiren
yapı
ve
Partiyi
kemiren
oportünist
anlayı
açıklı a
kavu turulsun. Ve kadrolar hatalarımızın temelinde e itilip
yönlendirilsin.” (MK’nin Son De .
li kin Ele tiri ve
Önerilerim. s. 23) Bu anlamda, Partimizin bir birimi olan
AÖ’müz de elbette genel yapısal i leyi imizden u ya da bu
ölçüde etkilenecektir. Bu kaçınılmazdır. Bu konuya ili kin
önerilerimi tekrarlamaya gerek de yok..
kincisi, ba langıçta da belirtti im gibi, Kürdistanlı
i çi ve ö renciler, Avrupa’da a ır ve zor çalı ma ve ya am
ko ullarıyla kar ı kar ıyadır. Ve Partimiz de zamanında bu
kitleyi örgütlemek ve geli melere müdahale etmek için
yeterli çaba gösterememi tir. (Ör. Bir Mala Gelê Kurd olayı,
dün ve bugünkü tavrımız) Ancak, Hevra örgütü ve ondan sonra
KOMKAR saflarında belirli bir potansiyelin olu tu u ve
yayınlarımızın da yol göstericili iyle belirli çalı maların
yapıldı ı bir
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gerçektir. Bu bakımdan AÖ.ndeki çalı maları AK. dönemlerinin
belirleyici ini
göz
önünde
bulundurarak
de erlendirmek
gerekir.
Her
eyden önce
unu belirtmek gerekir ki, AÖ.deki
dejenarasyon, yozla ma, de ifrasyon ve “laçkalık” bazı
baylarımızın tabiriyle “yeni dönem” çalı malarının ürünüdür,
büyük ölçüde.
Hem de geçmi in acı deneylerine ra men... O
halde Stalin’in u sözlerinin altını çizerek bir kez daha
yinelemekte yarar var:
“Bazıları, do ru bir Parti çizgisi hazırlamanın bunu her
tarafa ilan etmenin, genel tezler ve kararlar biçiminde
sunmanın
ve
oybirli i
ile
onaylamanın,
zaferin
kendili inden, deyim yerindeyse, kendi ba ına gelmesi için
yeterli oldu unu dü ünmektedir. Bu, elbette do ru de ildir;
büyük bir sapmadır. Ancak düzelmesi olanksız bürokratlar bu
ekilde dü ünebilir... Partinin genel çizgisi çıkarına güzel
kararlar ve konu malar i in ba langıcıdır. Çünkü onların
zaferin kendisi de il, yalnızca zafer iste i demekti. Do ru
çizgi
saptandıktan
sorunun
do ru
olarak
çözümü
gösterildikten sonra, davanın ba arısı örgüt çalı malarına,
Parti
çizgisinin
gerçekle mesi
konusundaki
sava ın
örgütlendirilmesine, insanların do ru olarak seçilmesine,
yönetici
organların
kararlarının
uygulanmsı
durumunun
yoklanmasına ba lıdır. Bunlar olmadıkça, do ru Parti çizgisi
ve do ru kararlar, ciddi olarak zarara u rama tehlikesiyle
kar ı
kar ıyadır.
Dahası
var:
Do ru
politik
çizgi
saptandıktan
sonra
politik
çizginin
gelece i,
onun
uygulanması ya da ba arısızlı a u raması da dahil her ey
örgüt çalı malarına ba lıdır. (Abç)
Bu ünlü sözlere eklenecek bir ey yok. Ya adı ımız pratik
olaylar da pe pe e bu tarihi gerçekleri do rulamaktadır. Ve
de do ru
bir ideolojik politik hattın ba arımızın yegane
güvencesi olamıyaca ını sergilemektedir. Aynalarında görünen
oportünist baylarımızın da Partimizin çizgisinin do rulu unu
sakız gibi a ızlarında çi neyerek, Partiyi kemirmesi tahrip
etmesi sorunlarımızı büsbütün a ırla tırıyor.
Evet, AK’nın do ru ideolojik politik hattımıza ra men,
pratik örgütsel çalı ma alanında Partimizin AÖ’nü nasıl
yozla tırdı ı legalize etti ini, tabanda da yer yer görülen
bireyci çalı ma anlayı ını kendi yapısında geli tirdi i
eflikle nasıl kamçılandı ını, kadrolar arasındaki asgari
güven ba larını nasıl tahrip etti ini somut örneklerle
gördük. Belirtilen nedenlerle, AÖ’deki sorunlara acil ve
radi-
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kal bir müdahale gereklidir. Bunun için:
1Partimizin
AÖ’nün
onarılması,
çelik
disiplinin
yaratılması ve güçlendirilmesi, kadrolara güven verilmesi ve
onların Leninist Parti ilkeleri temelinde e itilmesi için
oportünist ve bürokratik anlayı ın mahkum edilmesi; AÖ’nü
“tekke”ye dönü türmek için elinden geleni arkasına koymayan
ögelerden hesap sorulması ve örgütün reorganize edilmesi
gereklidir. Ayrıca demokratik çalı maya
de il, illegal
çalı maya (Parti çal.) a ırlık verilmeli, temel alınmalı,
çalı malar legalizm bataklı ından kurtarılmalıdır.
2- AK. görevden alınmalı yerine yaratılan sorunları
a abilecek örgütçü yetene e sahip bir komite atanmalıdır.
(9) Komite en kıs sürede AÖ.nün reorganizasyonuna temel
olu turabilecek bir çalı ma raporu sunmalı; bu rapor,
AÖ’deki sorunlar ve AK’nin 1 Nolu genelgesini ve onun
çalı ma anlayı ını bir bütünlük içinde de erlendiren bir
genelge
tabana
iletilmelidir.
(Genelge
Genel
Sekreter
arkada ımızın imzasıyla olursa daha iyi olur.)
3- Oportünist, bürokratik ve bireyci çalı ma anlayı ı
görüldü ü yerde mahkum edilmeli ve harekete zarar veren
unsurlar -ko ulları yaratılarak derhal temizlenmeli ve Parti
safları “pislik”lerden, oportünist ve bürokrat unsurlardan
süratle arındırılmalıdır.
4- Ba ımsızlı ı ayak altına alınan KOMKAR’ın ba ımsızlı ı
korunmalıdır.
Siyasi
otorite
ile
demokratik
otorite
birbirine
karı tırılmı tır.
Bu
duruma
son
verilmeli,
demokratik otorite titizlikle korunarak siyasi otoriteye en
katı bir biçimde ba ımlı kılınmalıdır.

NOT
1- F. Almanya’ya geldi im sıralarda, evde yapılan dörtlü
bir toplantıda dı ili kiler konusunda bana bir Parti görevi
verilmi ti. Ve bu konuda asgari bir programın çerçevesi
üzerinde tartı ılmı tı. Belli tesbitler yapılmı tı. Ancak
Parti Programı Almanca, ngilizce ve hatırladı ım kadarıyla
Fransızcaya çevrildikten sonra saptanan program çerçevesinde
bu çalı malara di er bir arkada la ba layacaktık. Parti
programı halen de maalesef Almanca ve
ngilizceye bile
çevrilmedi. Bu konuda S’ye birkaç kez sormama ve sorunun
önemini belirtmeme ra men hiçbir olumlu yanıt alamadım.
Hatta programın nerede çeviriye gönderildi ini bile ö renmem
mümkün olmadı. Hem de var olan olanaklarımız-
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la programı çevirebilece imizi belirtmeme ra men... Bu
ısrarlı çabalarım kar ısında S’den aldı ım cevaplar, ba ka
arkada lara yönelik suçlamalardan öteye geçmedi. Ve bizim
dı
ili kilerle ilgili çalı malarımız da -F. Almanya
dı ındaki çalı malar hakkında objektif bir bilgim yoktur.daha önce KOMKAR yöneticilerince sürdürülen .... Al.
Temsilcisiyle
birkaç
görü meden
öteye
geçmedi.
O
görü melerle ilgili bilgileri de zamanında arkada lara
ilettim. (Bu yazının kapsamı içinde bu olayı irdeleme
olana ı yok... Bu anlamda söz konusu olaya ili kin yazılı
ele tiri hakkımı saklı tutuyorum. Ancak gerekirse ilgili
organlarda her an tartı maya hazırım.)
2- Anılan toplantıda, AK’nin çalı ma raporunu ve Parti
birimlerindeki geli meleri sunduktan sonra yazılı ele tiri
hakkımı kullanaca ımı belirttmi tim. Ancak Genel Sekreter
arkada ımızın ısrarı üzerine -AK’nin çalı ma raporu ve
anılan geli meler hakkında gerekli bilgilere sahip olamamak
ko ullarında- kendi objektiv gözlemlerime dayanarak yazdı ım
bu ele tiriyi sunuyorum. Bu nedenle de AK’nin çalı ma
raporuna, birimlerdeki geli meler, son olaylara ve Parti alt
birimlerine
ili kin
yazılı
ele tiri
hakkımı
ayrıca
kullanaca ım.
Bu
hak
isteminde
bulunmam
yanlı
anla ılmamalıdır,
saptırılmamalıdır.
Manevra
olanakları
arayan yok. Belirtti im tüm ele tiri, somut olayların
ara tırılması, oportünist ve bürokratik spekülasyonların
ayuka çıkarılması ve siyasal hareketimizi tahrip eden
olayların, birtakım “Bizans oyunları”nın ortaya çıkarılması,
sorumlulardan hesap sorulması ve hareketimizin onurunun
yüksekte tutulması konusunda kararlı oldu umu bir kez daha
belirtiyor ve bir kez daha altını çizerek öneriyorum:
Olaylar en ince ayrıntılarına kadar gerçekçi bir biçimde ve
çarpıtılmalara
açık
kapı
bırakmayacak
boyutlarda
ara tırılmalı ve belgelere dayandırılmalıdır.
----------------------(1) AÖ’de örgütlenmenin yaygınla tırılmasına, geldi imden
bu yana katıldı ım tartı malarda kar ı görü ümü belirttim.
Son olarak da örgütlenmenin dondurulması için, deyim
yerindeyse A. Arkada a bir nevi yalvardım.
(2) Köln’de kurulan
irket da ıldı. Bir anda bazı
baylarımızın büyük hayalleri altüst oldu.
imdi hareketin
prestijini sarsıcı dedikodular yapılıyor. Bunun için de bir
ey yapılmıyor.
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(3) KOMKAR bünyesinde olu turulan büroların tümüyle
gereksiz
oldu unu
savundu um
sonucuna
varılmamalıdır.
Merkezi düzeyde bazı büroların olu turulması gerekliydi
elbette. Görüldü ü gibi tartı ılan konu sorunlara yakla ım
anlayı ıdır.
(4) Ek gazete ve söz konusu yazı bu ele tirinin eki olmak
üzere Ekim 1981 sonlarında evde yapılan toplantıda Genel
Sekreter arkada ımıza sunulmu tu.
(5)
12
Eylül’de
yapılan
güçbirli i
çalı malarında
KOMKAR’a
inisiyatif
verilmedi.
Görevlendirme
do ru
yapılmadı. Önerilerime ra men yetersiz bazı ki ilere görev
verildi, bireysel insiyatif kullanılarak...
(6) Açlık grevi de erlendirmesi ektedir.
(7)
Ekim
1981
sonlarında,
evde
Genel
Sekreter
arkada ımızın da hazır bulundu u toplantıda bu sözler
söylendi.
(8) MK. Genel Sekreterli ine sundu um 5.7.1981 ele tiri
ve önerilerim.
(9)
Önerilerim
benimsendi inde
AK.
için
isim
önerebilirim. Ve ben de geçici olmak ko uluyla görev
alabilirim. Yanlı
anla ılmamalıdır, fırsattan istifade
postu F. Almanya’ya atmak isteyen yok. Belirtti im gibi, bu
önerim sadece geçici bir dönem içindir.
Aralık 1981
Saleh
[imza]
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AÇLIK GREV
Avrupa’da bugüne de in yapılan çalı malarımız arasında ileri
bir eylem olan açlık grevini, iki yönüyle ele almak gerekir:
Birincisi, grev yerinde, zamanında konuldu.
stemlerin
büyük ölçüde gerçekle mesi anlamında ba arıyla sonuçlandı.
41 gün süren direni fa ist askeri cuntanın te hiri ve Kürdistan halkımız üzerindeki azgın vah etin sergilenmesi yolunda önemli bir adım oldu. Eylem, temel mücadele alanımızda, fa ist-sömürgeci diktatörlü ün en soysuz saldırıları
kar ısında yi itçe
mücadele veren insanlarımıza ve kısmen
de olsa halkımıza moral bir destek sa ladı. KOMKAR
bu eylemle, saygınlı ını belli ölçülerde peki tirdi; yeni yeni
ili ki alanları (özellikle dı ili kiler alanında) yarattı.
Grevci arkada ların kararlı direni i ve eylemin belirtilen
anlamda ba arıyla sonuçlanması, AÖ.müze geçici de olsa bir
canlılık getirdi.
kincisi, eylem gere i gibi örgütlenemedi. Kendili indencilik ve legalizm sürekli a ır bastı. Oportünist ve kariyerist tertipler eylem sürecinde de sinsice uyulandı. Ama tüm
oyunlar, oportünist ögelerin eylemde parsa toplamasına yetmedi; tersine oportünist bürokratik örgütlenme anlayı ından
kaynaklanan sorunlar bu eylemle bir kez daha gün ı ı ına
çıktı. öyle ki:
Eylem
önerisi
tabandan
(Rr.
derne inden)
gelmi ti.
KOMKAR’ın Yürütme ve Yönetim organlarında benimsenmi ve –
bildi im kadrıyla- harekete iletilmi ti. Aradan bir aydan
fazla süre geçmesine ra men AK bu konuda tavır belirleyip
KOMKAR’a iletmedi. Büyük
ef, ba ta bu öneriyi tepkiyle
kar ılarken,
Havaalanında
Gen.
Sekreter
arkada ımızın
ayaküstü bir arkada la görü ürken bu öneriyi olumlu bulması
üzerine her zamanki gibi
“alçak ini ” yapmaya ba ladı.
Ondan sonra A., bana “S. telefon etti, grev meselesini
görü memizi söyledi” dedi. Ben A’ya “Bir aydır bu öneri
üzerinde tartı ılıyor, S. Bu konuda samimiyse, gelir
birlikte oturur tartı ırız (S. F. Almanya’daydı)” dedim. Bu
önerimden de bir sonuç çıkmadı. Nihayet Genel Sekreter
arkada ımız çıktı ı geziden döndükten sonra bir araya
geldik. Önce kar ı görü üme ra men grevin yapılmaması
do rultusunda karar alındı. KOMKAR Yürütme Kurulu ile
görü üldü. Yürütme Kurulunun verdi i bilgiler üzerine Genel
Sekreter’in önerisiyle tekrar karar gözden geçirildi. Ve
grevin yapılmasına karar verildi. Genel Sekreter’e objektif
bilgiler verilmedi i açıkça ortaya çıktı. Bu konuda soru
yöneltti imde “Ben burda yok-
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tum, bu bilgileri ben de yeni duydum.” dedi ve bana
sata arak sorunu geçi tirmek istedi. O anın ko ulları daha
fazla tartı mamıza elveri li olmadı ı için sorunu geçici
olarak kapattım. (Bu noktada bir gerçe in açıklı a kavu ması
için grevle ilgili ön geli melerin Parti alt birimlerinden
ve KOMKAR’dan ara tırılıp tesbit edilmesini öneriyorum.
Ayrıca Parti üyesi olan bir GYK üyesinin kendi organ
toplantısında evet dedi i grev kararına, ba kanı bulundu u
dernek yönetim kurulundan bunun tersine bir karar çıkarıp
KOMKAR’a göndermesinin gerekçesi ne olabilir? Bu sorun Parti
kanalından verilen bir direktif sonucu ortaya çıkıyorsa,
AK’nin bunu öncelikle KOMKAR Yürütme Kuruluna bidirmesi
gerekmiyor
mu?)
Grev
kararı
KOMKAR
Yürütme
Kuruluna
açılandı ında
hazırlıkların
iyi,
yapılması
gerekti i
konusunda börü ümü belirttim. Hatta gerekirse 3-4 gün sonra
grev ba latılmalıdır -eylem programının hazırlanması içindedim. Maalesef bu önerim de benimsenmedi. Nihayet eyleme
çıkıldı.
Görüldü ü gibi, eylem önerisi önce Parti birimlerinin
dı ında
tartı ılıyor.
Öneri
KOMKAR
tarafından
da
benimsendikten sonra Partiye geliyor. Ve Partiye gelen öneri
haftalarca kendi seyrine bırakıldıktan sonra, ve de taban bu
konuda kendini eyleme adapte ettikten sonra Parti soruna el
atıyor, karar alıyor, aldı ı kararı düzeltmek zorunda
kalıyor. Bu olay, AK’nin geli melerin gerisinde kaldı ını,
AÖ’müze
öncülük
edemedi ini,
tabandan
gelen
önerileri
zamanında ciddi bir biçimde de erlendirip tabana sonucu
iletemedi ini, Alt yapının (AÖ.) üst yapıyı (dernekler)
yönlendirmekte az içinde kaldı ını açık biçimde gösteriyor.
Dahası var: Grev ba lıyor. S’nin ba kanlı ında üç ki ilik
bir komite kuruluyor. Eylemin 10’cu gününde komiteye
Haço’nun alımasıyla (duydu um kadarıyla daha önce komiteye
girmesi istenmi , kendisi kabul etmemi ) sayı 4’e çıkıyor.
Ardından birkaç gün daha geçtikten sonra söz konusu komite
H. Hüs’ün alınmasıyla 5 ki iye tamamlanıyor. ç komite fesh
ediliyor. Komite hem grevi, hem KOMKAR’ı yönetiyor. Eylem
sürecinden de yararlanılarak kendini her türlü yetkinin
hamisi ilan eden siyasi ya da demokratik bir -geçici
organ(!) oldu unu maalesef henüz anlayamadım. Komitenin
niteli i ne olursa olsun, hem Partimiz açısından önemliydi.
A. Ö.müzün anılan komiteyle paralel çalı ması kaçınılmazdı.
Ve AK’nin eylemi dolaylı da olsa yönlendirmesi zorunluydu.
Bu nedenle olup bitenlerin sorumlusu AK’dir.
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Eylem sürecinde AK’nin yaptıkarına, yaptırdıklarına ve
yapmak istediklerine bakalım: Her eyden önce, açlık grevine
sokulan insanlarımızın tesbiti iyi yapılmadı. Bu birtakım
olumsuzluklara
yol
açtı.
Bu
insanlarımızın
sa lık
kontrolleri yapılmadı. Ufak tefek olumsuzluklar dı ında,
grevcilerin ele tiri ve önerileri ciddiye alınmadı. Hatta
bununla da kalınmayarak grevciler kar ıya alındı, cuntacı
bir
anlayı la
sürekli
susturulmak
istendi.
(Ör.
S.
grevcilere
bir
toplantı
sırasında
Komiteyi
hareket
atamı tır. Komite ele tirilemez, isterseniz hareket görevden
alır.” diyor) Kollektif çalı ma yapılmadı.
ler yine
çarpı tırılmak
istenen
bazı
ki ilerin
sırtında
kaldı.
Ajitasyon ve propaganda gere i gibi yapılmadı, aynı baskıdan
bildirilere zor verildi. Grevin 21. gününde ancak bir info
çıkarıldı. Dı ili kiler alanında ancak 4. haftada belirli
adımlar atıldı. Dı
ili kiler alanında komite dı ındaki
geli meler, özellikle Petra Kelli ile yarı yolda kurulan
ili kiler belli bir mesafe aldırıdı. Ajitasyon türünden de
olsa e itim çalı maları yapılmadı. Yalnız üç dernekte birer
seminer verildi. Oysa bütün derneklerde eylem süresince
kitlelere
açık
toplantılar,
ajitasyon
ve
propaganda
yapılabilirdi. Kürdistanlı kitleye yönelik ciddi bir çalı ma
yapılmadı. Maddi dayanı ma sa lanması alanında i ler tümüyle
kendili indecili e bırakıldı. Bazı grevciler son günlerde,
eften
püften
gerekçelerle
eylemden
çıkarılmakla
cezalandırıldı. Yine son günlerde bir yı ın gereksiz insan
Frankfurt’a getirildi. Bazı insanlar özellikle çalı maların
dı ında tutuldu. Harcamalar plansız yapıldı.
Yukarıda belirtildi i gibi eylemin kararla tırılması
sürecinde geli melerin gerisinde kalan AK, söz konusu
komitenin önüne bir eylem örgütleme program çerçevesi de
koymamı tır. Bir ba ka deyi le AK’nin onayladı ı bir çalı ma
programı ve hedefleri yoktur. Olur mu böyle i ? Grevcilerin
istemleri açık bir biçimde belirtilmi
ya... Do rudur,
grevcilerin
istemleri
açıktır.
Ancak
bu
istemlerin
gerçekle tirilmesine
ili kin
çalı malar
önceden
programlanmamı tır, örgütlenmemi tir. E er bu ba langıç da
yapılsaydı,
grevin
20.
gününde
Kürdistan’a
gidecek
komisyonun olu turulması için demokrat ki ilere yeni
yeni
mektup yazılmazdı; 19.11.1891 günü Strazburg’da yapılan A.K.
Dı i leri Bakanlar toplantısı sessizce geçi tirilmezdi ve
yarı yolda Petra Kelli ile ili kikurulsun mu kurulmasın mı
diye saatlerce tartı ma yapılmazdı.
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Yine eylemin, Kürdistanlı kitlelere mal edilmesi, pratik
örgütsel çalı malarımız alanında ileri bir adım olması,
kollektif
çalı manın
ba arıyla
sürdürülmesi
ve
eylem
sürecinde
kadrolarımızın,
kitlenin
eksikliklerimizin
temelinde e itilmesi önceden programlansaydı, örgütlenseydi,
greve rastgele adam sokulmazdı; grevcilerin ele tiri ve
önerileri merkeziyetçilik silahına sarılarak, siyasi hareket
alet
edilerek
bastırılmazdı.
Kollektif
çalı ma
adına,
eylemin parsasını toplamak için her türlü tertibe ba vurmak
mübah olmazdı. (Her Cumartesi-Pazar grev yerine gelmeme
ra men bana hiç bir görev ve bilgi verilmedi. Güvenlik
görevlisi olan Ha..’in grevcilerle yapılan toplantılara
katılması bile engellendi. Hatta o görev de ona çok görülmek
istendi. Yine A’ya görev verilmeliydi. Bir ay sürekli
çaycılık yapan P...’nın yerine koyacak adam bulamayan(!)
komite, canı istedi inde gereksiz yere bir yı ın insanı
.....’a
doldurmazdı.
Maddi
dayanı ma
alanında
kendili indencili e esir olunmazdı. Tüm dernek ve komiteler
en aktif biçimde tek bir yumruk gibi
de i ik alanlarda
merkezi düzeyde planlanan eylemlere sokulabilirdi. (Bu
konuda dayanı ma grevleri dı ında pek ciddi çalı malar
olmadı. S’nin Fransa trafi ine ra men, bir dayanı ma grevi
bile konulamadı.)
Evet, bu ve benzeri sorunları, bir eylemde deneysiz
olmaya ya da -komitede görevli- komite çalı malarını büyük
ölçüde
omuzlayan
bazı
ki ilerin
yetersizli ine,
adam
yoklu una(!) ba lamak mümkün de ildir. Eylemin, Pratik
örgütsel çalı ma alanında bir kö e ta ı yapılmamasının temel
nedeni, oportünist bürokratik anlayı
ve S’nin kariyerist
tavır ve tertipleridir.
Aralık 1981
Saleh
[imza]
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TSKP Merkez Yayın Organı Editörlü üne
Merkez Komitesinin hakkımda verdi i 17.7.1982 tarihli
karar
maddi
gerekçlere
dayanmayıp,
uzun
bir
süreçte
hazırlanan ve özellikle yazılı ele tirilerimi sunmamdan
sonra sistemli bir
ekilde geli tirilen bir komplonun
ürünüdür. Anılan kararı burada geni boyutlarda tartı maya
gerek yok. Zaten di er temel sorunlar gibi bu karar da, en
ince ayrıntılarına kadar Parti üyeleri, i çi sınıfımız ve
emekçi yı ınlar önünde tartı ılmadan gerçeklerin su yüzüne
çıkarılması
olanaksızdır.
Ancak
burada,
konumuzun
özü
bakımından
kısaca
bazı
noktaları
açıklı a
kavu turmak
zorunlulu u var. Asıl tartı ma konumuza geçmeden önce,
MK’nin 14.7.1982 tarihli kararını, bu karara kar ı verdi im
kısa yazılı cevabı ve “ünlü” 17.7.1982 tarihli kararı bir
kez daha buraya aktarmakta yarar var, kanısındayım.
“Saleh Yolda ,
15.1981
tarihli
yazılı
ele tirinizde
Partimizin
örgütsel yapısına ve pratik çalı ma
anlayı ına ili kin
olarak
getirdi iniz
oprotünizm
suçlamasını,
sizin
de
katıldı ınız toplantıda 10 (on) gün süreyle tartı ıp
de erlendiren
Merkez
Komitemiz,
oybirli iyle,
bu
ele tirileri objektif gerçeklere aykırı ve haksız bulmu tur.
2- Bir Merkez Komitesi üyesi olarak bu görü lerinizi MK
içinde veya Kongrede tartı mak hakkınızdır. Ancak sizin,
tüzük
kurallarına,
demokratik
merkeziyetçi
çalı ma
ilkelerine aykırı olarak, yazılı ele tirinizdeki görü leri
daha önce ran’da ve Avrupa’da Parti üye ve sempatizanları
arasında yaymaya çalı tı ınız ve bu yönde taban çalı ması
yaptı ınız
saptanmı tır.
Bu
ise
Partimiz
içinde
sürtü melere, yolda lar arasında güvensizli e, hizip e ilimi
gösteren grupla malara yol açmı , Parti birli ini zedeleme
noktasına varmı tır.
Bu nedenlerle Merkez Komitemiz, oybirli iyle yazılı
özele tiri yapmanıza karar vermi tir. 14.7.1982
Merkez Komitesi”
“TKSP MK Genel Sekreterli ine
Konu: “4.7.1982 tarihli MK toplantısında iki made halinde
istenen özele tiri hk.
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1- 5.7.1982 tarihinde TKSP Genel Sekreterli ine sundu um
yazılı
ele tirim,
4.7.1982
tarihinde
ba layan
MK
toplantımızın gündemi -ikinci madde- gere ince tartı ıldı.
Partimizin pratik örgütsel çalı malarına ili kin ele tirimin
“objektif gerçeklere aykırı ve haksız” bulunması konusunda
(çizildi) ikna olmu de ilim. Toplantıda da belirtti im gibi
ele tirilerime yansıyan görü lerimin bugün de do ru oldu u
kanısındayım. Bu nedenle, Partimizin kar ı kar ıya bulundu u
pratik örgütsel sorunlarımızın a ılmasına katkısı bulunaca ı
inancımı koruyorum.
çinde bulundu umuz sürecin a ır ko uları kar ısında
Parti birli imizin zedelenmemesi konusunda samimi oldu umu
bir kez daha yinelemeyi görev sayıyorum. Elbette istedi im
birlik kof de il, devrimci birliktir. Yazılı ele tirimde
önerdi im
kongre
veya
konferans
istemimi,
Partimizin
devrimci birli ine hizmet edece i inancıyla yineliyorum. Bu
önerim
benimsendi inde
yazılı
ele tirime
yansıyan
toplantıda daha geni
boyutlarda tartı ılan- görü lerimi
kongrede
tartı mak
üzere
saklı
tutaca ımı,
Leninist
demokratik merkeziyetçilik ilkesinin Partimizde somutla an
prensiplerine (!) ba lı kalarak çalı aca ımı belirtirim. (1)
ancak MK’nin özele tiri iseminin ikinci maddesine ili kin
sorunlara gerçekçi, tarafsız çözümler bulunabilirse... Ve de
geli tirilen sa kampanyanın kaynakları tesbit edilirse...
II- MK üyesi olarak iddia edildi i gibi ele tirilerime
yansıyan görü lerim do rultusunda taban çalı ması yapmı
de ilim. Bunu toplantıda da ısrarla belirttim. Ve söz konusu
iddiaların ara tırılmasını istedim, öneride bulundum.
Anılan maddede belirtilen
ran ve Avrupa’daki olaylara
ayrı ayrı de inmek gerekti i kanısındayım.
Toplantımızda tartı ılan
ran’daki “olayları” burada
yinelemeyi gerekli görmüyorum.
ran’da ya anan “olaylar”ın
temel nedenleri kanımca öyle sıralanabilir:
Birincisi, daha ba ından beri
ran’a götürmek zorunda
kaldı ımız
bazı
Parti
üyeleri
sorun
yaratmakta
gecikmemi lerdir. Her
ran’a u radı ımızda yeni sorunlarla
kar ıla mısızdır. Bunedenlerle ilk dönemlerde bazı unsurları
geri çekmek zorunda kaldı ımız da olmu tur. Bu sorunların
temel nedenlerinden biri, hatta en önemlisi sorunları
yaratan, sorunlara kaynaklık eden bazı unsurların TKSP
üyeli inin
gerektirdi i
dayanıklılı ı,
yi itli i
ve
fedakarlı ı gösterebi-
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lecek bir yapıda olmamaları ve ran’daki sava ko ullarına
gö üs gerememeleridir.
kincisi, o dönem a ır ko ullarda ve bir yı ın sorunla
kar ı kar ıya bulunuyorduk. Bir yandan dü manın a ır
saldırısı ve “dost güçlerin” yo un kar ı propagandaları,
di er yandan Diyarbakır de ifrasyonuyla bir yı ın sorunun
bir anda acil çözümler dayatması, kadrolarımızın buna
hazırlıklı olmaması, birtakım olanaksızlıklar ve daha da
önemlisi verilen görevlere birçok kez uyulmaması vb.
sorunlar nedeniyle, i lerin benim de içinde bulundu um
birkaç (çizildi) MK üyesi ve sınırlı bazı kadroların
omuzlarında kalması, Genel Sekreterlikle ciddi bir diyalo un
kurulmaması,
ba arılabilecek
i lerin
büyük
ölçüde
ba arılmasına ra men, tabanımız belli bir moral çöküntüsü ve
panik
içindeydi.
Bu
çöküntü
ran’da
bulunan
Parti
üyelerimizin
bir
kısmında
had
safhaya
varmı tı.
Her
gidi imizde bu unsurlar serzeni te bulunuyor, MK’ne yönelik
de i ik gürden ele tiri ve suçlamalar getiryorlardı.
Bazı “düzmece” ifadelerin altına imza koyanların bana
maletmeye
çalı tıkları
“Hareket
tepeden
çözülmü tür”,
“Hareket büyük bir darbe yemi tir.” vb. eyleri sakız gibi
a ızlarında çi nedikleri ya adı ım bir gerçektir. Yine belli
ahıslar bu türden soruları sık sık yanıtlamak için bana
yöneltmi lerdir. Bu durum kar ısında, bu yörede bulunan
Parti üyelerinin Diyarbakır’daki ifadelerle ilgili olarak
bizim dı ımızdaki kaynaklardan duydukları bilgilerin do ru
olanlarını kendilerine söylemek zorunda kalmı ımdır. Ayrıca
dı tan
gelen
spekülasyonlara
kar ı
duyarlı
olmaları
gerekti ini de vurgulamı ımdır. Ayrıca bu ve benzeri
konularda arkada lar arasında dedikodu yapılmaması gerekti i
konusunu da vurgulamı ımdır. Ve yine hareketimizin en kısa
sürede
yeni
dönemin
dayattı ı
sorunları
de erlendirip
kendilerine gerekli bilgileri iletece ini altnı çizerek
belirtmi imdir. Ancak tüm bu çabalarımıza, (çizildi) açık
davranı larımıza ve var olan olanaklarımızla kendilerine
yardımcı
olmamıza
ra men
Kürdistan’da
çalı an
arkada larımıza göre çok daha güvenlikli ko ullarda bulunan
bu arkada ların bir kısmını tatmin etmek mümkün olmamı tır.
Ve bazı unsurlar sürekli sorun yaratmakta bilinçlice ısrar
etmi tir. Nihayet Vazgal olayı, elimde olmayan nedenlerden
dolayı
olmu tur.
kinci
gün
yapılan
de erlendirme
toplantısında Vazgal ve Mecit tarafından ki ili ime yönelik
saldırılar tekrarlanmı tır.
Ben de bu toplantıda: Hareketimizin Diyarbakır olayıyla
büyük
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bir yara aldı ını, kendilerinden gizlemedi imizi, fakat bu
ve benzeri saldırıların hareketimizi bitiremeyece ini; bazı
arkada ların i kencelerde gerekli direnci gösterememelerinin
yanı sıra “ser verip sır vermeyen” arkada larımızın,
i kencelerde yi itçe direnen arkada larımızın da oldu unu,
bunların hareketimizin gelece ine ı ık tuttu unu, bize güç
vermesi
gerekti ini
belirttim.
Hareketimizin
geçmi te
verdi i
mücadeleden
örnekler
verdim.
Daha
sonra,
hareketimizde bulunan birtakım oportünist bürokrat ö elerin
geli memizi
engelleyemeyece ini,
dü manın
saldırılarına
gögüs
gerebilece imizi
belirterek
Mecit’in
de
bizi
u ra tıran oportünistlerden biri oldu unu belirittim.
O dönemde çok yönlü sorunlarla kar ı kar ıya bulunmamıza
(çizildi) ve sözü edilen unsurların bilinçli olarak sorun
(çizildi)
yaratmakta
ısrarlı,
tahrikçi
tavırlarını
sürdürmelerine
ra men
görü lerimi
kısmen
ordaki
Parti
üyelerine -iki sempatizan vardı- açıklamam, MK’nin bu yolda
bir kararı olmadı ı için bir hataydı. (Ayrıca toplantıda
tartı tı ımız Vazgal olayında da hatam olmu tur.) Bu hatayı
kabul ediyor ve bundan ders çıkarıyorum. Zaten aynı
toplantıda, orda bulunan arkada ların beni en sert biçimde
ele tirebileceklerini belirterek, o gün de bu hatamı
kabullenmi tim. Ancak belirtti im olayların meydana geldi i
ko ullar göz önünde bulundurulursa, görü lerimi “Parti üye
ve sempatizanları arasında yaydı ım ve bu yönde taban
çalı ması yaptı ım” sonucuna varmak olanak dı ıdır. Yukarıda
belirtti im
bu
ve
benzeri
sözleri,
bu
amaçla,
yani
“görü lerimi tabana yayma, taban çalı ması yapma” amacıyla
yapmı de ilim.
Avrupa’daki (F. Almanya) çalı malara gelince, bu konuda
AK’nin çalı malarına ili kin Aralık-1981 tarihli yazılı
ele tirimde
beliritti im
ve
son
geli meler
hakkında
toplantıda açıkladı ım görü lerime kar ı, bana yöneltilen
haksız ele tiri ve suçlamalar do ru de ildir.
Avrupa’da
“Partimiz
içinde
sürtü melere,
yolda lar
arasında
güvensizli e,
hizip
e ilimi
gösteren
grupla malara”, Parti ve kitle örgütlerindeki çalı maların
zaman zaman aksamasının temel nedeni AK ve özellikle AK
sekreterinin
örgütsel
çalı ma
anlayı ları
ve
davranı larıdır. AK, yalnız bununla da yetinmemi , ya anan
olaylar konusunda Genel Sekreter arkada ımıza da yanlı
bilgiler iletmi tir. Toplantıda altını çizerek belirtti im
somut
olayların
MK
nezdinde
açıklı a
kavu madı ı
kanısındayım. Sözü edilen olaylar açıklık kazanmadıkça
Partimi-
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zin F. Almanya biriminde yaratılan tahribatların gerçek
sorumlularını veya gerçek suçlularını tesbit etmek kanımca
mümkün de ildir. Tüm sorunların hamisi olarak görülmem
dü ündürücüdür. Ayrıca bazı iddialar ve ya anan olaylar
arasındaki
ba ıntılar,
paralellikler
endi emi
arttırmaktadır. Örne in ideolojik ayrılık,
öför meselesi,
Diyarbakır
cezaevinden
sürdürülen
muhalefet
iddiaları,
ran’da bir yıldır sürdürülen dedikodular ve “düzmece”
ifadeler -sözkonusu ifadelerin gerçeklik ölçüleri zaten
kendili inden sırıtıyor- ayrıca Avrupa’da Parti kanallarının
grup çıkarları do rultusunda kullanılması vb. olaylar... Tüm
bu olaylar, geli meler bana ve di er bazı arkada lara kar ı
sürdürülen sa bir kampanyanın, karalamanın (çizildi) somut
göstergeleridir,
bence...
te
Partimizin
Avrupa
(F.
Almanya) biriminde yarattı ı tahribatları gizlemeye çalı an
AK’de geli tirilen bu kampanyanın hedefleri do rultusunda
beni suçlamaktadır.
Bu nedenlerle Avrupa’daki olayların da da belirtti im ve
toplantıda da altını çizdi im bu olaylarla birlikte ele
alınması,
ara tırılması,
açıklı a
kavu turulması
gereklidir. Ayrıca toplantıda bu yolda önerim de olmu tur.
Bu nedenle F. Almanya’da Parti birimlerinde, de i ik
çalı ma
alanlarında
yaratılan
tahribatların
gerçek
sorumluları
açı a
kavu turulmadıkça
bana
(çizildi)
yöneltilen haksız suçlamaları kabullenmeyi Partili onurumla
ba da tıramıyorum. Ayrıca Partimizin gerçek birli i ve
gelece i
açısından
da
bu
tür
haksız
suçlamaları
kabullenmenin yarar getirece ine de inanmıyorum. 15.7.1982
(2)
Saleh [imza]
“Saleh yolda ,
Merkez Komitemiz yeter bir ara tırma sonucu, önemli
disiplinsizlik eylemlerinizi saptamı
ve 14.7.1982 tarihli
kararla
sizden
özele tiri
istemi ti.
Buna
kar ılık,
yazdı ınız 15.7.1982 yazıda özel tiriden kaçındı ınız ve
bundan böyle de demokratik merkeziyetçi ilkeye uymak için
yeni önko ullar ileri sürdü ünüz görülmü tür. Bu da ba lı
ba ına, yetkili organ kararını çi nemenin, Parti disiplinine
uymayı reddetmenin ve Part militanlarına yara ır bir
tutumdan kaçınmanın yeni ve somut bir örne idir.
Bu durum kar ısında Merkez Komitemiz, Parti tüzü ümüzün
27. maddesinin (c) ve son bentleri uyarınca Merkez Komitesi
ve Parti üyeli inizin bir yıl süreyle askıya alınmasına oy
çoklu uyla karar vermi -
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tir.
Bugünden itibaren üyelerle var olan her türlü Parti
ba larınız son bulmu tur. Bu süre içinde hiç bir Parti
çalı ması yapamayacapınız gibi, Partiye kar ı herhangi bir
zararlı davranı ta da bulunmamanız gerekir. Bu karara uygun
davranmanız halinde, önümüzdeki Parti kongresine katılarak
orada görü lerinizi savunma hakkı size tanınmı tır.
Ço unluk kararına katılmayan MK’nın üç üyesi
bu kararı
yetersiz bularak kesin ihraç isteminde bulunmu lardır.
17.7.1982
Merkez Komitesi”
Yukarda da belirtti im gibi, bu yazıda MK”nin birinci
kararı ve cevap yazımı ayrı ayrı de erlendirme gere ini
görmüyorum. Zira bunları di er belge ve iddialarla birlikte
de erlendirmek mümkündür, ancak.. Bu nedenle 17.7.1982
tarihli kararın gerekçe mantı ını kısaca irdeleyelim:
Karar, “Merkez Komitemiz yeter bir ara tırma sonucu,
önemli disiplinsizlik eylemlerinizi saptamı
ve 14.7.1982
tarihli
kararla
sizden
özele tiri
istemi ti.”
(abç)
cümlesiyle ba lıyor. Burada yeter bir ara tırma sonucu”
sözcükleriyle 10 günlük tartı ma kastediliyorsa bu do rudur.
Politik büro tarafından hazırlanıp MK’ne sunulan gündemin gündeme ili kin itirazımın oldu u hatırlardadır- ikinci ve
kısmen üçüncü maddeleri gere ince ele tirilerim ve bana
yönelik asılsız suçlamalar ve iddiaların 10 gün tartı ıldı ı
bir gerçektir. Hatta bu sürenin üç gününden fazlasını da ben
konu tum. Ancak unu belirteyim ki, bu tartı malar, objektif
gerçeklerin tesbit edilebilmesi bakımından hiç bir
ey
de i tirmedi! Çünkü, beni mahkum etmek için aylardır
kollarını sıvayan MK üyelerinin ezici bir ço unlu unun
sonuçta
böyle
bir
karara
varacakları
daha
toplantı
ba langıcında açıkça görülüyordu.
Parti
ya amımızın
canlı
prati inde
ya anmı ,
çarpıtmalarla, saptırmalarla örtbas edilmesi olanaksız olan
ve her geçen gün yeni örneklerle daha çok Parti militanının
dikkatlerini çeken somut olayları küllendirmek amacıyla ve
“can havliyle” -özellikle oportünist bürokrat ö elerceyazılı ve sözlü ele tirilerime saldırılmı ; tamamen hayal ve
duygusallı ın ürünü olan çe itli suçlamalarla yargılanmak
istenmi imdir. Öyle ki, saldırılara cevap vermekten öteye,
ele tirilerime
yansıyan
bazı
konularda
görü lerimi
detaylandırma olana ını bile bulamadı ım bilinmektedir. Yine
MK üye ço unlu unun,”ruhi bozukluk”, “karamsarlık”, “sertlik”, “bireycilik”, “kariyerizm”, “silaha kar ı zaafı ol-
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mak”la
ba layan
suçlamalarını
“askeri
örgütlenmenin
feti le tirilmesi”, “ideolojik ayrılık” ve nihayet bütün
bunlardan sonra hayali bir hizipçilik noktasına vardırması
ve bu noktada, her eyi
ellerinin tersiyle iterek tüzü ün
27. maddesine can simidi gibi sarılması açıktır ki,
devrimci, dürüst bir mücadele anlayı ı ve yöntemi de ildir.
Hayır, “yeter ara tırma sonucu” sözcükleriyle belirtilmek
istenen ran’daki olaylarla ilgili üç-be düzmece ifade -bu
ifadelerin altına imza koyanların nitelikleri belli- ise,
neden o dönemde ran’da bulunan ve olayları ya ayan di er
insanlarımızın (sayıları 15 civarında) ifade tutanakları
toplantıya
getirilmemi ti?(3)
“ deolojik
ayrılık”,
“solculuk, Kürdistan, Türkiye,
ran, S....’den Stockholm’e
kadar kaynatılan “cadı kazanıyla” piyasaya sürülen muhalefet
iddiaları ise, bunun maddi dayanakları nelerdir? Yine
AK’nin, F. Almanya’da, Parti örgütünü tahrip eden çalı ma
anlayı
ve tavrının yarattı ı tahribatları bana, bazı
devrimci ögelere ve Partili çalı manın kavratılmadı ı -bu
insanların kendileri de Partili çalı mayı ö renmek için
gerekli
çabayı
harcamamı lardır.bazı
insanlarımıza
yüklenilmesi
çabalarına
yönelik
dayanaksız
ve
hayali
suçlamaları ise, bu suçlamaların yalnızca yüzde yirmisini
olu turabilen a a ıdaki soruların yanıtlanması zorunludur:
1- FYK’nın AK’ne yöneltti i ele tirinin, -hiç bir
örgütsel ili kim olmadı ı halde- benim tarafımdan yazıldı ı
iddiasını
nereden
çıkarıyorsunuz?
Maddi
dayanaklarınız
nelerdir? Bu iddia hangi mantı ın ürünüdür? 2- Parti ve
Demokratik kitle örgütlerindeki çalı maları hangi tavır ve
davranı ımla engelledim ya ada aksamasına neden oldum? Bu
yoldaki iddialarınızın da di erleri gibi, dayandı ı somut
birkaç eylem gösterebilir misiniz? 3- Açlık grevi eylemine
çıkıldı ında, grev yerinde, kitleye açık toplantıyı kendi
insiyatifimle yaptı ım, komiteye haber vermedi im, iç komite
denen bir
eyin olmadı ı, iç komitenin yalnız grevcilerin
çama ır ve çay i leriyle görevli oldu u iddiaları do ru
mudur? Sözü edilen toplantıda yaptı ım konu mada eylemi
küçümsedi im disiplinsizli i i ledi im ve de “gözlerimizi
içe, yani Parti içi mücadeleye çevirin” dedi im do ru mudur?
Bu iddiaların tek bir dayana ı var mıdır? 4- “Olu turdu um
hizip hareketiyle” (!) KOMKAR yönetimini ele geçirmek
çabalarını sürdürdü ümüz, kongreyi ba ka taraflara çekmek
istedi imiz
iddialarının
do ruluk
payı
nedir?
Her
ele tirinin altında bir ‘bit yeni i’ aranmıyorsa, bazı haklı
ele tirilerin ve iç
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Kongre platformunda olan bazı olumsuzlukların bana, hatta
“örgütlü
hizip
hareketine”(!)
mal
edilmesinin
maddi
dayanakları nelerdir? Aynı kurulun üyesi ve aynı zamanda AK
üyesi olan ki inin, kurulda konu mayıp, kulislerde “bu bir
muhalefetin ürünüdür.” vb. eyleri piyasaya sürmesi nereden
kaynaklanıyor? Ve bu kayna ın amacı ve varmak istedi i hedef
nedir? 5- Frankfurt derne inde AK tarafından delege yapılmak
istenen ki inin delege olması gerçekten engellenmi midir?
Engellenmek istenmi se kimler tarafından engellenmi tir? Bu
olayın benimle ilgisi nedir? 6- X’nun yönetime getrilmesine
kar ı ne gibi taban çalı ması yaptık? Dernek üyeleri
arasında ne gibi kulis faaliyetleri yürüttük? X. Ve daha
onlarca insanımız hakkında de i ik süreçlerde, yetkili
ki ilerce
yapılan
çeli ik
de erlendirmeler
kar ısında,
tavrımın sürekli ilkeli ve istikrarlı oldu unu çürütebilecek
bir tek örnek verebilir misiniz? 7- Stockholm’den KOMKAR
Kongresine gelenler ne gibi bir muhalefet beklentisi
içindeydi? Kaynak kimlerdir? Böylesi dedikoduları sistemli
bir
ekilde yaymak çabası hangi anlayı ın ürünüdür? Bu
çabaları pervasızca sürdüren kaç ki iden bugüne dek hesap
sorulmu tur?
De ilse,
bütün
bunları
sakat
Kongre
politikanızı onaylatmak için mi yapıyorsunuz? 8- FYK’ni,
KOMKAR’ın geçen yönetimini, AK’yi “devre dı ı” bırakması
için nasıl kullandım? Bu, somut örneklerle ispatlanabilir
mi? 9- Bana görev verilmesini bilinçli bir ekilde engellyen
AK,
çalı malara
katılmadı ımı
neye
dayandırıyor?
1025.6.1982’de Köln’e gitti im ve oradan da bir gün sonra
Duisburg’a gitti im ve bir gün sonra Frankfurt’a döndü üm
do rudur. Ancak, bir i
için Köln’e gidi im ve oradan da
Duisburg’a
u rayı ımın
-ki
Duisburg’da
der.
Kongresi
yapılaca ını da orda duyudum- bir muhalefet örgütlemesi
amacı ta ıdı ını neye dayandırıyorsunuz? Elinizde somut bir
tek veri var mıdır? 11- F. Almanya’da bulunan derneklerin
büyük bir ço unlu unda KOMKAR’ın veya derneklerin yaptı ı
kitleye
açık
toplantılarda,
Berlin’deki
açık
oturumda
konu malarım
oldu.
Di er
grupların
sözcüleriyle
cebelle melerimiz oldu. Ayrıca u radı ım her yerde dernek
üye ve sempatizanlarıyla, yurtsever insanlarla konu malarım
olmu tur. Evet bu konu malarımda Parti hattını net bir
biçimde savunmadı ımı nereden çıkarıyorsunuz?
Veya temel
tezlerimizden ödün verdi imi, maddi bir tek gerekçeye
dayandırabilir misiniz? 12- KOMKAR’ın Bremen’de yapılan
delegeler kuruluna A., hangi amaçla katılmak istedi?
Gerçekten S’nin daha önce MYK ile konu ma olana ı yok muydu?
13- N’nin “ihanet etti ini” kaç defa ve kimlere söyle-
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dim? Çözüldü ü konusunda kimlere bilgi verdim? 14- K’ye,
KOMKAR MYK’ya da GYK tarafından Köln’de çalı ması için görev
verildi mi? De ilse söz konusu görevi kim verdi? 15- HA’ya
ba lı olan birimlerden ve üyelerden gelen ele tiriler var
mıdır? Varsa toplantıya neden sunulmamı tır? Sizlere göre
HA’nın “ele tiri toplaması”nın amaçları nedir? 16- F. A...
‘da
yapılan
Parti
örgütlenmesinin
sorumlulu u
kimlere
aittir? 17- Eski KOMKAR yerinin üstündeki harabe evde
kaldı ım zaman muhalefet çalı malarını hızlandırdı ım, ev
trafi i ve kulis çalı malarını yo unla tırdı ım ve bu eve de
bunun
için
ta ındı ım
iddialarının
maddi
dayanakları
nelerdir? Bu eve gelip gidenlerden kaç ki iye ve kimlere
“kafa kol” attım? 18- Dengé KOMKAR gazetesinde “hiç bir
yazının, yazı kurulunda görü ülmeden yayınlanmadı ı” do ru
mudur?
Do ruysa
“Yazı
Kurulu”ndaki
geli meler
neyin
ürünüdür? 19- Köln’deki ticaret meselesi geçi tirilebilecek
bir olay mıdır? 20- Karamsar tablolar çizdi im iddialarının
somut göstergeleri nelerdir? Sizlere göre karamsarlık nedir?
21- “Son dönemde” kendi irademi Parti iradesi yerine
koydu um iddia ediliyor. Buna somut örnekler verilebilir mi?
22oför meselesi açıklı a kavu tu mu? De ilse, Parti
içinde
oportünistlerin
istedi ini
istedi i
biçimde
suçlamalarına olanak verecek dokunulmazlıkları mı vardır?
te bu ve benzeri suçlamaların olu turdu u yukarıdaki
sorunların ve buraya aktarmayı imdilik gereksiz gördü ümyanıtlarını vermek, yani ortaya atılan tüm iddiaların gerçek
nedenlerini, suçlularını ara tırıp tesbit etmek, taban
nezdinde sorunları açıklı a kavu turmak MK’nin görevi idi.
Ve bu görev MK’ne, 4.7.1982’de yapılan MK toplantısında
tarafımdan altı çizilerek hatırlatılmı tır. Zaten yukarıdaki
cevap yazımda da bunu görmek mümkündür. Ancak MK, yapısı
gere i, AK’nin iki üyesinin Avrupa’da (FA....) ya anan
olayları ters yüz ederek bin bir türlü yalanı bir zincirin
halkaları
gibi
sıralayıp
kendilerin
temize
çıkarmak
istemesi, GS’nin de verilen yanlı
bilgiler do rultusunda
tescilli
bürokratları
do rulamasını
yeterli
görmü
ve
böylece
Avrupa’da
ya anan
olayların
ba
sorumlularını
aklamı ; ara tırma, tanık dinlenmesi,sorunların kadrolar
nezdinde tartı ılması, ola anüstü Kongre vb. önerilerimi
nazara almamı tır. Bununla da yetinmeyen MK, beni susturmayı
ve opotünist bürokrat ögelerin yarattı ı tahribatların
hamisi olarak yargılamayı da ihmal etmemi tir. Di er ileri
ö eleri de süreç içinde yemenin planları da hazırlanmı tır.
Açıkça görülüyor ki, a zına kilit vurulmak, mahkum
edilmek
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istenen bazı ileri ögeler de il, oportünist bürokratik
çalı ma anlayı ına kar ı geli en Leninist pratik örgütsel
çalı ma anlayı ıdır.
te, bu ve benzeri nedenlerle MK’nin
özele tiri istemi, hazırlanan komplonun kılıfı olmaktan
ba ka bir ey de ildir. TKSP saflarında mücadeleye atıldı ım
günden bu yana u runda mücadele etti im Leninist pratik
örgütsel çalı ma anlayı ının birtakım Bizans oyunlarıyla
yargılanmasına
elbette
kar ı
çıkmam
gerekiyordu,
bunu
yaptım. E er bu, özele tiriden kaçınmaksa, Partili onurumla
bunun getirece i sorumlulu u gö üsleyece im.
Aynı kararda daha sonra öyle deniyor: “...bundan böyle
de demokratik merkeziyetçi ilkeye uymak için yeni önko ullar
ileri sürdü ünüz görülmü tür.” (abç) E er cevap yazımın
birinci
sayfasının
ikinci
paragrafı
kastedilerek
söyleniyorsa ve bir imla hatası sorun yapılıp vuru
yapılacaksa, buna bir diyece im yok. Buna da sarılmakta
özgürsünüz.
De ilse,
Partimizde
Leninist
demokratik
merkeziyetçili in de, di er
Leninist örgütlenme ilkeleri
gibi nasıl yozla tırıldı ı açıktır. Bunu yeni de “ke fetmi ”
de ilim. 5.7.1981 tarihli yazılı ele tirimde de bu konuyla
ilgili olarak unları söylüyordum: “Yine böyle bir örgütsel
yapıdan demokratik merkeziyetçili in, elele tiri-özele tiri
aygıtının normal i lemesini beklemek de biraz saflık olaca ı
kanısındayım. Kaldı ki Marxizm-Leninizm, Parti program ve
tüzü ü çerçevesinde ele tiri hakkını kullanmak isteyenler ya
solculukla, ya karamsarlıkla ya da üpyehle kar ılanmı lar
ve merkeziyetçilik silahıyla (!) susturulmu lardır. Ülkemiz
ko ullarında elbette en katı merkeziyetçili in uygulanması
gerekir. Ama bu, merkeziyetçili in içini bo altarak, onu
demokratiklik
ilkesinin
özünden
–biçim
demiyorumsoyutlayarak
yapılınca
yarar
de il,
zarar
getirir.
Liberalizmi, oportünizmi, bürokratizmi getirir. Sa lıklı
kadroları yılıkla tırır, onların güven duygusunu sarsar ve
geli melerini engeller. Dürüstlü ün yerine, ya cılı ın, iki
yüzlülü ün geli mesine neden olur. Ve son tahlilde ki isel
iradenin, Parti iradesi yerine konulmasını getirir.
Partimiz, bütün bu sorunlara zamaınında müdahale edemedi
ve gerekli önlemleri almadı. Ve sonuçta da öyle oldu...”
Yine Aralık-1981 tarihli yazılı ele tirimde, AK’nin
Leninist örgütsel çalı ma ilkelerini ne denli pervasızca
çi nedi ini
belirterek
buna
daha
fazla
seyirci
kalınamayaca ını belirtiyordum: “Bu ko ullarda söz konusu
geli meler kendi haline ya da belirli bir sürece bırakılır-
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sa; sorunların üzerine gerçekçi bir biçimde gidilmezse,
oportünist
bürokratik
saldırılara,
tertiplere
kar ılık
vermek, kadrolar nezdinde oportünist ö elerin maskelerini
dü ürmek kaçınılmaz olacaktır. Parti çıkarlarının korunması
da
bunu
dayatmaktadır.”
Demek
ki,
sorun,
oportünist
bürokratik ö elerin elinde bir kalkana dönü en “demokratik
merkeziyetçilik”e uyup uymamak de il, bunun mahkum edilmesi
ve Leninist demokratik merkeziyetçilik ilkesinin yaratılması
ve güçlendirilmesidir.
Kararda daha sonra, “Bu da ba lı ba ına yetkili organ
kararını çi nemenin, Parti disiplinine uymayı reddetmenin ve
Parti militanlarına yara ır bir tutumdan kaçınmanın yeni ve
somut bir örne idir.” (abç) deniyor. Di e dokunan Parti
militanlarının
“ajan”larla
takip
ettirildi ini,
Parti
üyelerinin,
sempatizanların
normal
ili kilerinde,
sohbetlerinde ve her ele tirinin altında bir “bit yeni i”nin
arandı ı,
kitlelerin
gözü
önünde
açık
seçik
geli en
olayların çarpıtılarak Leninist
örgütlenme ilkelerinin
Partide i lerlik kazanması do rultusunda mücadele veren
devrimci insanları arkadan vurmak için gerekçe olarak
kullanıldı ı, Parti kanallarının i levine uygun olarak
kullanılmadı ı,
hatta
bazen
ileri
ö elerin
aleyhine
kullanıldı ı, oportünist bürokratik anlayı ın yarattı ı
dejenarasyona laçkalıklara, dedikoducul a kar ı çıkanların
“merkeziyetçilik”
silahıyla
susturulmak,
“ba ına
çorap
örülmek” istendi i ya da hayali suçlamalarla karalanarak
yıpratıldı ı, kısaca
varılan süreçte her olayda, öküzün
altında buza ı arandı ı”, önderlerin birço unun -e er onlara
önder deniyorsa- bile sıkı tıklarında insanın gözlerinin
içine baka baka yalan söyledi i, gerçekleri çarpıttı ı
partimizde üzülerek belirteyim ki Leninist disiplinden söz
etmek mümkün de ildir. O halde, mesele var olan “disiplin”e
(!) uymak de il, Leninist disiplinin yaratılmasıdır.
Partimizin üst yönetiminin oldukça sa a kaydı ı günümüzde
de i i ten geçmi de ildir, henüz..(4) Ciddi bir tehlike
kar ısında olan Partimizin birli i restore edilebilinir.
Leninist disiplin yaratılıp peki tirilebilir.
deolojik
hattımızın -birtakım eksikliklere ve yanlı lıklara ra mensınanmı lı ı ve do rulu u da, pratik örgütsel çalı ma
alanında,
Partimizi
tahrip
eden
oportünist
bürokratik
anlayı ın a ılmasında önemli bir etken olacaktır; yeter ki
sapla
samanı
birbirinden
ayırmak,
ayrılıkları,
hayali
suçlamaları,
soyut
iddiaları
ortaya
çıkarmak,
Bizans
oyunlarının, komplocu anlayı ın kaynakla-
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rını tesbit etmek için, sorunları en ince ayrıntılarına
kadar tüm Parti üyeleri önünde, gerçekçi bir
ekilde
açıklı a
kavu turalım,
onlarla
tartı alım.
Aksi
halde
Partimiz ciddi yaralar alacak, Parti birli imizin sa lanması
son
derece
güç
olacaktır.
Lenin,
Parti
birli inin
zedelenmeyle kar ı kar ıya bulundu u ko ullarda bu tehlikeye
i aret ediyor ve unları öneriyor:
“Çabuk
ve
belirli
bir
tedevi
için
ne
yapmak
gerekmektedir? Bütün Parti üyeleri sakin ve ayrıntılı
olarak, a) ayrılıkların özünü ve b)parti içi sava ımın
geli mesini ö renmelidirler.
kisini de ö renmelidirler,
çünkü anla mazlıkların özü sava ım sürecinde açı a çıkar,
billurla ır ve belirlenir, (ve sık sık da dönü ür)... kisi
de ö renilmelidir ve tam anlamıyla do rulanabilen, en kesin,
basılı belgeler isenmelidr. Ancak umutsuz bir aptal sözlü
bildirilere inanır. E er belge yoksa, her iki taraftan ya da
çe itli taraflardan tanıklar sorguya çekilmeli ve çeki me
tanıkların önünde yer almalıdır.” (abç)
Dahası var, sistemli bir biçimde i letilen dedikodu
mekanizmasıyla çarpıtılan sorunlar geni
sempatizan a ı
içinde yaygınla tırılıyor. Ve ileri ö elerin yıpratılması
için, elden gelen her
eyin yapılması mübah görülüyor.
Parti üyelerine bile bilgiler tek taraflı iletiliyor. Bu
durum ise, kadroların sempatizanların moralini bozuyor ve
gerçeklerin küllendirilmesini hedefliyor. Bu nedenle Parti
içi mücadelenin, kadrolar, i çi sınıfı ve emekçi yı ınların
önünde,
eylem
birli i
temelinde,
açık
tartı ılarak
yürütülmesinden ba ka yararlı bir çıkar yolu yoktur.
Lenin’in, sviçre komünistlerine yaptı ı uyarı, ya adı ımız
süreç ve durum bakımından bizim için de tek çıkar yoldur:
“Parti içinde sert sav ımdan kaçınamayız, sviçre Sosyal
Demokrat Partisi içinde ‘iç barı ’ hüküm sürebilece ini
dü lemek
bütünüyle
yapma
inançlılık,
iki
yüzlülük,
darkafalılık, ‘kafası kumda’ budalalık siyasetidir. Seçenek
‘iç barı ’ ile ‘Parti içi sava ı’ arasında de ildir..
“Gerçek
seçim,
ya
yı ınlar
üzerinde
moral
bozucu
etkisiyle, parti içi sava ımın imdiki örtülü biçimleri ya
da enternasyonalist devrimci e ilim ile örgütlü akımın parti
içinde ve dı ında açık ilkeli sava ımı...” (abç)
Evet, gelin var olan sorunlarımızı, tüm pislikleri Parti
militanları ve yı ınlar önünde tartı alım. Açık ve ilkeli
tartı mamıza
sevinenlere,
“bölündüler”
diye
yaygara
koparanlara, Lenin’in u sözle-
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rini birlikte söyleyelim:
“Hayır
‘yargıç’
baylar,
sizi
sosyal
demokrasinin
sıralarında bölünmeye ve keskin sava ıma sevinme hakkınızdan
dolayı kınamıyoruz... Bizim Partimizin ciddi hastalı ı yı ın
partisine büyüme sancılarıdır. Temel ayrımlar üzerinde tam
berraklık
olmadan,
yı ınlara
partinin
u
lideri,
u
örgütleri, u ya da bu hattı savunuyor diye bilgi vermeden
hiç bir
ekilde yı ın partisi olunamaz, sınıf partisi
olunamaz.” (abç)
Lenin’in ve bol evik Partisinin engin mücadele deneyleri,
a ır gizlilik ko ullarında çalı mamızın, sorunlarımızı Parti
üyeleri ve yı ınlar önünde açıkça tartı mamıza engel
olmadı ını çok açık bir biçimde gösteriyor. Böyle bir
mücadele hem kaçınılmaz ve hem de yararlıdır.
E er
Partimizin yapısı, kadrolarımız, bizler ve ya anılan süreç
buna elveri li de ildir diyorsanız, “gelin parti içi
ayrılıkların tartı masını dürüst ve olgun bir ekeide yapmak
için kendimizi e itelim” (abç) Ve de, ya adı ımız sürecin
özelliklerini
dikkate
alarak,
Parti
onurunu
yüksekte
tutarak, eylem birli ini titizlikle koruyarak mücadele
sürdürelim.
Hayır, bizim açımızdan mesele çözümlenmi tir, diyor ve u
sözlerinizi “..... Partiye kar ı herhangi bir zararlı
davranı ta
da
bulunmamanız
gerekir.
Bu
karara
uygun
davranmanız halinde, önümüzdeki Parti Kongresine katılarak
orada görü lerinizi savunma hakkı size tanınmı tır.” (abç)
tekrarlıyorsanız, bildi inizi yapmakta özgürsünüz! Zira,
sizler normal süre içinde Kongreyi yapsanız bile, o güne dek
binlerce
“zararlı
davranı ”ı
hayal
dünyanızda
yaratacaksınız. Vardı ımız noktada hazırlanan tertipler
bunun açık göstergesidir. Kaldı ki, Leninist örgütlenme
ilkelerini kendinize göre revize etmiyorsanız, bu benim
do al hakkımdır. Ve “tüm kirli çama ırları” Parti üyeleri,
yı ınlar önünde yıkamak eylem birli i temelinde sorunları
açıkça tartı mak bu hakkımı ortadan kaldırmaz. Tersine,
Partimizin önündeki engellerin bir bir a ılmasına büyük
yararlar getirir. Yok, bütün bunlara kar ı yine kendinizi
haklı çıkarmak için gerekçeler arayacaksanız, anılan kararın
ilgili
paragrafıyla
gerçek
özgürlük
sava çılarını
avutamıyacaksınız ve kendinizi irin gösteremeyeceksiniz.
Sonuç olarak bir kez daha unun altını çizmek istiyorum:
Beni, ele tiri hakkını kullanmak isteyen ileri ögeleri
hayali suçlamalarla yargılamak, hatta kendinize göre mahkum
etmekle var olan sorun-
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ları çözemezsiniz, Parti birli ini sa layamazsınız. Çünkü,
yargılamak,
mahkum
etmek
istedi iniz
Leninist
pratik
örgütsel çalı ma anlayı ıdır. Ve bu anlayı ı geli tirmek
isteyen
Parti
militanlarını
karalamakla,
tepelemekle
bitiremezsiniz. Tek çözüm, eylem birli i temelinde, açık
tartı ma
ve
açık
ele tiri
hakkının
kar ılıklı
kullanılmasının e it ko ullarını yaratmaktır. Bu ilkelerden
hareketle R YA AZAD
Merkez Yayın Organımızda
sorunların
tartı ılmaya açılmasını öneriyorum. Aksi taktirde, kendi
olanaklarımla
görü lerimi
kadrolara
ve
yı ınlara
sunaca ım...
-------------------------(1) 14.7.1982 tarihli MK kararına verdi im cevap yazımın
ikinci paragrafında görülen ‘(!)’ i areti el yazısıyla
yazdı ım metinde yanlı lıkla yazılmamı tır. Düzeltirim.
(2) Anılan karara kar ı 15.7.1982 tarihli cevap yazımda,
sundu um
yazılı
ele tirilerim
ve
sözlü
ele tiri
ve
önerilerimden dolayı sorunların detaylarına inme gere ini
görmemi tim. Zaten o anın ko ulları da buna uygun de ildi.
Ayrca yazı metninden de bu anla ılıyor. Bu nedenle yazılı ve
sözlü ele tirilerimle anılan yazının bir bütünlük içinde
de erlendirilmesi gerekir.
(3)
ran
olayları,
cevap
yazımda
ve
toplantıda
belirtti im biçimde geli mi tir. Ve bu olaylardaki hatamı
kabullenmi imdir.
Ancak
ran’daki
olaylar
iki
yıldır
süreklili ini koruyan sorunların ürünüdür. Ben ise -gidi
dönü lerim hariç- arkada larla birlikte bir ay kalmı ımdır.
Zaten ran’daki olayları ayrıca tartı aca ız.
(4) MK içinde bazı dürüst ve namuslu insanların olması MK’nin bugünkü yapısı kar ısında- durumu de i tirmiyor.
Çünkü
onlar
da
kararlı
tavır
takınma
yüreklili ini
gösterdikleri anda tepeleneceklerdir. Zaten geli tirilen sa
kampanya, bugünkü durumda bazı unsurları baskı altına almayı
bile ba armı tır.
10 A ustos 1982
Saleh
[imza]
NOT: Noktalı yerler ve kısaltmalar hareketin güvenli i
açısından asıl metinlerden çıkarılmı tır.
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