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TKP(ML)’DEN
MAO‹ST KOMÜN‹ST

PART‹S‹’NE,
BU TAR‹H B‹Z‹M!

Partimiz 30 y›ll›k mücadele tarihine sahiptir. Bu, az›msanmayacak tarihi bir
süreçtir. Ne yaz›k ki bu mücadele tarihi boyunca Partimiz niteli¤i ve amaçlar›na
uygun bir flekilde konumland›r›lamad›. Bu tarihi haketti¤i flekilde Marksist Leni-
nist Maoist bir tarzda sorgulay›p, do¤ru sonuçlara varma becerisini gösteremedi.
Bu tarihe gerçek anlamda sahip ç›kmak onun olumluluk ve olumsuzluklar›n›
Marksist Leninist Maoist bir tarzda muhasebeye tabi tutmak, olumsuzluklar›n›
aflmak ve olumluluklar› üzerinde yükselmek demektir.

Partimizin tarihi muhasebesi noktas›nda söylenen her yeni fleye tutucu tarzda
bir direnç gösterildi. Bu dirençten dolay›d›r ki 1.Kongremize kadar bütün Parti
önderliklerimiz ve yönetici organlar›m›z Partimizin tarihi muhasebesini do¤ru
bir politik bak›fl aç›s›yla yapamam›fl, zaman zaman „sol“dan, zaman zaman ise
sa¤dan elefltirilerle Partimiz tarihinin  de¤erlendirilmesi eklektik bir tarzda ele
al›nm›flt›r. Hatalardan, yan›lg›lardan do¤ru dersler ç›karmak yerine geçmifli tekrar
etmek neredeyse Partimizde bir gelenek halini ald›. Gelece¤in, geçmiflin tecrübe
ve birikimleri üzerinde bina edilece¤i bilince ç›kar›lamad›. Çeflitli dönemler Parti
tarihine iliflkin özelefltirel yaklafl›mlar gelifltirilse de bunun do¤ru ve bilimsel tarzda
ele al›namay›fl›ndan dolay› esasta do¤ru sonuçlara ulafl›lamad›.

Her fleyin tarihsel koflullar›yla birlikte ele al›n›p de¤erlendirilmesi temel oland›r.
Bu yöntemden sap›ld›¤› anda inkarc›l›¤a ya da her fleyi kendisiyle bafllatan ben-
merkezci konuma düflmenin önüne geçilemez.

Tarihi muhasebe yap›l›rken iki temel sorunu gözden kaç›rmamak gerekir.
Bunlardan birincisi, geçmiflin do¤ru muhasebesini yapmakken, ikincisi ise bu
muhasebenin ortaya ç›kard›¤› do¤ru sonuçlar ›fl›¤›nda gelece¤e köprü olmakt›r.
Bu baflar›lmad›¤› müddetçe politika ve taktiklerde yan›lg›ya düflmenin önüne
geçilemez. ‹kisini biribirinden ay›rd›¤›m›z zaman yine geçmifli tekrarlamaktan
kendimizi al›koyamay›z.

Do¤ru bir muhasebe yap›lmad›kça Partimizin 1.Kongresinde Marksizm
Leninizm Maoizm ideolojisi ve onun ilkeleri ›fl›g›nda ortaya ç›kard›¤› Yeni
Demokratik Devrim Program›’n› gerçeklefltirmek mümkün de¤ildir. Bu, diyalektik
yöntemin kendisidir. Bu yöntemi benimsemeyerek ideolojiden önemli k›r›lmalar
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yaflayan, buna ba¤l› olarak politik hatta sa¤ ve sol sapmalara düflen Parti önder-
liklerimiz, hata ve olumsuzluklar›n› kavrama, bunlardan ders ç›kararak Partinin
gelece¤ini garantiye alma yerine, sorunu Partimizin programatik görüfllerine
ba¤layarak Partimizin ald›¤› taktik yenilgiler ve çeflitli düzeylerde örgütsel
darbelere sebep oldular. Kongre gündemleriyle yüklü olan bütün konferanslar›m›z
Partimizin geçmiflini de¤erlendirmede ya inkarc›l›¤a ya da subjektivizme düflerek
adeta birbirlerini tekrarlamaktan öte bir ifllev görmediler. Örne¤in Parti tarihindeki
hizipleflmeler ve ayr›l›klar noktas›nda hiçbir konferans›m›z sorunun tarihsel
kökenini aç›¤a ç›karma noktas›nda bir e¤ilim dahi göstermedi. Her örgütsel kopuflu
mekanik bir flekilde daha da güçlenmenin vesilesi olarak alg›lad›lar. Her kopuflun
bir önceki kopuflun ideolojik ve siyasi zemininden beslendi¤ini önderliklerimiz
ne yaz›k ki göremediler. Örne¤in 1976 ayr›l›¤›n›n ideolojik, siyasi, örgütsel kökleri
sorgulan›p bilince ç›kar›lmadan, sonraki ayr›l›klar›n neden ve sonuçlar›n› do¤ru
bir flekilde tahlil etmek mümkün de¤ildir.

1978-81 dönemi hariç Parti tarihi boyunca sorunlar ideolojik ve siyasi düzlemde
tart›fl›lmam›fl, kiflilere ba¤lanmak vb. biçimlerde yüzeysel ele al›nm›flt›r. Sebepleri
üzerinde yeterince kafa yorulmay›p sonuçlar üzerinde durulmufl ve bu düflünce
tarz›yla Partimizin geliflmesinin motoru olarak Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesi
yöntemi de¤il AEP’çi dogmato-revizyonist yöntem hayata geçirilerek kadrolar
biçilmifl, örgütsel sekterizmle geliflim engellenmifltir.

1.Kongremiz Partimiz tarihi hakk›nda gerek inkarc› ve benmerkezci yaklafl›m›
gerekse de dogmatik tutuculu¤u aç›kça mahkum ederek Partimizin tarihinin
Marksizm Leninizm Maoizm’in rehberli¤inde  elefltiriye tabi tutulmas›n›n ve her
Maoist’in buna paralel olarak kendi gerçekli¤iyle yüzleflmesinin  zorunlulu¤una
iflaret etti. Kongremiz, kendisini sorgulamayan, kafa yorup çaba sarfetmeyen kifli
veya kiflilerin, s›fatlar› ne olursa olsun gerçek anlamda komünist olamayaca¤›n›
ve Partiyi kronikleflen oportünizmin bata¤›ndan kurtaramayaca¤›n› aç›k ve net
bir biçimde vurgulad›. Aksi anlay›fl ve pratikler Partinin mevcut oportünist hatt›n›
kabullenmekten baflka bir anlama gelmeyecekti. Bu, dünü tekrar etmek, ideolojide
k›r›lmay› hofl görmek, politika ve taktiklerde esnek olamamay› ideolojik sa¤laml›k
sanmak anlay›fl›yla Partimizin geliflimine ket vurmak olacakt›. Kongremiz,
gelece¤in, politika ve taktikte dünün gerilikleriyle de¤il bugünün bilinciyle
fethedilebilece¤ini aç›kça ilan etti. Somut durumun somut tahlili MLM prensibine
uygun olan da budur. Baflkan Mao’nun bir Komünist Partisi ve onun üyeleri  için
belirtti¤i, önündeki engelleri aflman›n olmazsa olmaz bir kanunu olarak formüle
etti¤i, subjektif olanla objektif olan›, teoriyle prati¤i ve bilme ile yapmay›
birlefltirme ilkelerinin somut koflullara uyarlanmas›d›r. Eskiye körü körüne
ba¤lanmak ve bugünle yetinmek Maoistlerin ifli de¤il, dogmatik, statükocu ve
sa¤ oportünist liberallerin iflidir.

Kuruluflundaki programatik görüflleriyle Marksist Leninist Maoist do¤ru bir
genel siyasi çizgiye sahip Partinin öncü bir parti olmaktan, önder bir Parti
seviyesine ç›kmas›n›n ana yolu bu programa uygun do¤ru bir örgütsel politikadan
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geçer. Bu, günün geliflen siyasal olaylar›na karfl› Part›yi ve oradan da kitleleri
do¤ru bir siyasetle harekete geçirmektir. Tek ideoloji, tek program ama binbir
türlü politika ve taktik: Devrimin çeliflkileri ancak böyle çözülebilir.

Politika, bir ideolojinin de¤erlendirme, uygulama biçimiyse o halde do¤ru bir
politika izledi¤imiz zaman o ideoloji kitlelere nüfuz eder. Çünkü Marksizm
Leninizm Maoizm bir bilimdir diyorsak o zaman bu bilimin do¤ru diyalektik sahas›
da politikan›n kendisidir. Özcesi, do¤ru bir politika izlendi¤i zaman o ideoloji
maddi güç haline gelir, yanl›fl politika izlendi¤i zaman ise MLM ideoloji de¤il
burjuva ideolojisi ve ondan dokusunu alan küçük burjuva ideolojiler geliflir.
Partimizin deneyimleri büyük avantajd›r. En büyük avantaj›m›z ise Yoldafl Kay-
pakkaya gibi Maoist bir öndere sahip olmam›zd›r. Genel siyasi çizgimiz do¤ru,
bunun teorik temeli 30 y›l öncesinden at›lm›flt›r. Teorik-ideolojik kökümüz sa¤lam
ama en büyük dezavantaj›m›z Yoldafl Kaypakkaya sonras› do¤ru bir politik ön-
derlik kurumunu oluflturamay›fl›m›zd›r.

Ülkenin siyasal tarihini bilmeyi bir kenara b›rakal›m, kendi parti tarihimizi
dahi bilmedi¤imiz tart›flmaya yer b›rakmayacak kadar aç›kt›r. Tüm bunlar ve daha
s›ralamad›¤›m›z bir dizi önemli sorun geçmiflin muhasebesinin ne denli ciddi bir
büyük görev olarak önümüzde durdu¤unu gösteriyor. Muhasebe ifl olsun diye
yap›lamaz. Geçmiflte yap›lan, özellikle de 1987 sonras› yap›lan muhasebelerin
hemen hepsi kendi olumsuz hatlar›n› teorilefltirmekten öteye geçmemifltir.
Hatalar›n ideolojik, s›n›fsal, siyasal ve örgütsel boyutlar›na girilmemifl, ya da es
geçilmifltir. Kongremiz bu geri bilinçle hareket edemezdi.

Partiyi ileriye götürecek, üyelerinin bilincini ve düflünce sistemati¤ini
derinlefltirecek tek itici gücün parti içi ideolojik mücadele oldu¤unu kavramak
gerekir.

Karfl›t düflünce sahiplerine karfl› hoflgörülü davranmakla ideolojik olarak
uzlafl›ld›¤› anlafl›lmamal›d›r,anlafl›lamaz. Do¤ru bir ideolojik mücadelenin olma-
d›¤› ve yürütülmedi¤i yerde, parti, ad› isterse komünist olsun, niteli¤i ve amac›ndan
flaflarak çürümeye, yozlaflmaya do¤ru yol al›r. Parti içi sorunlarla, parti d›fl› sorunlar
birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Parti içi iki çizgi mücadelesi do¤ru kavrand›¤›nda ve bunun
ruhuna uygun hareket edildi¤inde partiyi ideolojik-siyasi ve örgütsel olarak ayaklar›
üzerine oturtmak mümkündür.

Bilim, ç›plakl›¤› sever. Siyasal tespit ve de¤erlendirmeler nesnelli¤e uygun
olmak zorundad›r. Buna uygun olmad›klar›nda toplumsal ve sosyal pratik tara-
f›ndan mahkum edilirler. Politakada yalan ve abart›n›n güçsüzlü¤ün ifadesi oldu¤u
unutulmamal›d›r. Buna karfl›l›k olumsuzluklardan ar›nmak, dünün do¤ru düflün-
celerinden vazgeçmek anlam›na gelmedi¤i gibi onlar temelinde daha ileri sentezlere
ulaflmakt›r.

Bu bilinçle Parti tarihini muhasebe ederken:
Birincisi; faal ideolojik mücadele yürütmeliyiz. Her komünist bu silah› eline

almal› ve 1.Kongremizin kararlar› ›fl›¤›nda Partinin her alandaki inflas›n› sa¤lamak
için kullanmal›d›r.
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‹kincisi; bu muhasebenin ana merkezini baflkan Mao’nun iflaret etti¤i gibi
„Partinin program›na, Tüzü¤üne ve kararlar›na uymay› istemesi flart›yla kim olursa
olsun, her yoldaflla birlik kurmak“ oluflturmaktad›r.

Üçüncüsü; geçmiflin muhasebesinin ana hedefinin, do¤ru stratejik  politik
önderlik kurumunu (çekirdek düzeyinde de olsa) oluflturmak, bunun temelini
atmak, bununla diyalektik bir ba¤›nt› içerisinde Partinin bütün güçlerini Demok-
ratik Merkeziyetçilik ilkesi etraf›nda örgütlemek, demir disiplin ilkeleri ›fl›¤›nda
güçlü ve çelikten örgütsel birli¤i sa¤laman›n at›l›m› oldu¤u asla unutulmamal›d›r..

Bu üç temel görevi bugün aç›s›ndan baflarman›n biricik yolu ise kendi hatal›
yanlar›m›za bilimsel bir dürüstlük ve ciddiyetle yaklaflmaktan geçer. Hatalar› kabul
etmemek; çürümek, yozlaflmay› kabul etmek veya ona davetiye ç›kartmakt›r.

Öyleyse hatalar› düzeltmek için haz›r ol!, gerçe¤i savunmaktan korkma!,
çürüyen ve yozlaflan yanlar›n üzerine bilimin, bilginin ›fl›¤›nda cesaretle yürü!,
eskiyen ve kötü olan› at!, yeniyi kuflan!.. Devrimin, hata yapmayan insanlara de¤il,
hata yapan ve bu hatalar› düzeltenlere ihtiyac› vard›r...

I. BÖLÜM
TKP(ML)’N‹N KURULUfiU VE 1973

I. ÖRGÜTSEL YEN‹LG‹
TKP(ML) Hangi Koflullarda  Do¤du? Partimiz TKP(ML) Kurucu Önderimiz

ve Baflkomutan›m›z Maoist Önder ‹brahim Kaypakkaya Yoldafl ve di¤er önder
kadrolar taraf›ndan  24 Nisan 1972‘de Malatya’n›n Kürecik da¤lar›nda kuruldu.
Yoldafl Kaypakkaya ve kurucusu oldu¤u TKP(ML), Mustafa Suphi Yoldafl önder-
li¤indeki TKP’nin komünist miras›n›n savunucusu ve onun yeni nitel bir aflamaya
ulaflt›r›larak yeniden yarat›lmas›d›r.

Bilindi¤i gibi Türkiye’de mevcudiyetini sürdüren çeflitli komünist .gruplar ve
Mustafa Suphi önderli¤indeki komünist grup, 1920 y›l›n›n 10 Eylül’ünde bir araya
gelerek Bakü’de Türkiye Komünist Partisi’ni kurdular.

TKP kuruldu¤u s›rada iflçi s›n›f› içerisinde önemli bir güç ve örgütlülü¤e
sahipken, köylüler içerisinde çok s›n›rl› ba¤lara sahipti. TKP genç bir teflkilat
olarak önemli hata ve eksiklere sahipti. Bu hatal› yaklafl›mlar›n bafl›nda Kemalizm
de¤erlendirmesi, Kürt Ulusal Sorununa yaklaflm, Kominten ve Stalin’in hatalar›n-
dan kopamama gelmektedir. Kemalistleri Türk milli burjuvazisinin temsilcisi
olarak de¤erlendirmekle büyük bir politik hata ve yan›lg› içerisine düfltü. Yoldafl
Kaypakkaya’n›n belirtti¤i gibi Kemalistler „Türk ve Müslüman olan komprador
burjuvazi ve büyük toprak a¤alar›n›n siyasi temsilcisidir“. Kemalist burjuvazinin
niteli¤inin yanl›fl de¤erlendirilmesinin cezas›n› TKP çok a¤›r bir biçimde kendi
önderli¤inin katledilmesiyle ödedi. TKP’nin Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin
Hakk› ilkesini kendi program›na koyarak savunmas›, do¤ru ideolojik ve politik
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belirleme iken, ancak programda bunun ülke somutundaki ifadesinin esas olarak
Kürt ulusal sorunu oldu¤u gerçe¤ini görememesi büyük bir hatayd›.

Kemalizm ve ulusal sorundaki belirsizlik Türkiye devrimci hareketi üzerindeki
etkisini Yoldafl Kaypakkaya’n›n konuya iliflkin do¤ru politik belirlemesine kadar
derin bir flekilde sürdürdü. Yani 50 y›ll›k sosyal flovenizm ve Kemalizm
hayranl›¤›nda M. Suphi TKP’sinin pay› oldu¤unu görmezden gelemeyiz. En
az›ndan flunu söyleyebiliriz: E¤er 1920 TKP’sinin program›nda UKKTH’n›n
yan›s›ra Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakk› diye bir aç›l›m yer alm›fl
olsayd›, Yoldafl Kaypakkaya’n›n do¤ru bir flekilde mahkum etti¤i sosyal floven
düflünceler 50 y›l boy vermezdi.

Girifl bölümünde de ifade etti¤imiz gibi e¤er geçmiflin muhasebesini do¤ru
ilkeler üzerinde irdelemez ve bu konuda da cesur davranamazsak, geçmiflten do¤ru-
bilimsel sonuçlar ç›kartt›¤›m›z› söyleyemeyiz. Dönemin koflullar›n› göz önünde
bulundurmam›z bilimsel olan yöntem ve bak›fl aç›s›d›r. Partinin daha yeni
kurulmas› ve genç oluflunu da gözden kaç›rm›yoruz. Ancak bilinmelidir ki bu
tarihsel koflullar bu co¤rafyada yaflayan Kürt ulusundan söz edilmemesini getirmez.
Örne¤in bir Ermenilerden söz edilirken Kürtlerden söz edilmemesi, görülmesi ve
elefltirilmesi gereken politik bir hatad›r. TKP kurulmadan önce Osmanl›lar
taraf›ndan birçok Kürt ulusal ve halk hareketleri bast›r›ld›¤› gibi ayn› flekilde bu
co¤rafyada onlarca Kürt hareketinin gerçekleflti¤i de bilinen tarihsel-siyasal
olgudur.

Kemalistler, Türkiye’ye davet ettikleri TKP heyetine bir suikast düzenleyerek,
TKP’nin kurucusu Mustafa Suphi ve ço¤u Merkez komitesi üyesi olan 14 yoldafl›n
28/29 Ocak 1921 gecesi hunharca katlettiler. Kuruldu¤undan 5 ay sonra hemen
hemen tüm Merkez komitesini yitiren TKP bu a¤›r yenilgiden sonra bir daha
toparlanamad›.

TKP’nin Önderli¤ini ele geçiren fiefik Hüsnü yenilgiden ders al›p hatalar›
aflma yönünde ilerleyecek yerde, TKP’nin kuruluflunda var olan hatalar› temel
alarak ve dolay›s›yla sistemlefltirerek revizyonist bir çizgi haline getirdi. fiefik
Hüsnü önderli¤indeki TKP milli burjuvazinin menfaatlerini savunan bir siyasi
parti haline dönüfltü. Kemalist iktidardan ve Kemalizmden ideolojik ve siyasi
olarak kopma yerine,  teslimiyetçi bir politik hat’ta evrildi. Kürt ulusal isyanlar›
karfl›s›nda (özellikle de en belirgin olarak fieyh Sait isyan›na karfl› tutumuyla)
sosyal floven bir tutumdan öte pratik-politik olarak karfl›-devrimci bir tutum
sergiledi.

1952 y›l›nda TKP komprador burjuvazi ve büyük toprak a¤alar›n›n devletinin
yo¤un sald›r›s›nda örgütsel olarak da büsbütün çökertildi. 27 May›s1960
darbesinden sonra ç›kart›lan aftan yararlanan bir k›s›m eski TKP kadrolar›
yurtd›fl›na ç›karak yurtd›fl›nda bulunan eski TKP kadrolar›yla birlefltiler. Önce
TKP yurtd›fl› bürosunu oluflturdular. Daha sonra ise kendilerine TKP demeye
bafllad›lar. Bu yeni TKP bu tarihten sonra art›k görevini Rus Sosyal Emperyalizmi
kaynakl› revizyonist düflünceleri yaymak olarak kavrad› ve onun aleti durumuna
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geldi. Mustafa Suphi yoldafl›n kurulufluna önderlik etti¤i TKP’nin gerek fiefik
Hüsnü önderli¤indeki TKP ile gerekse de Yakup Demir, ‹smail Bilen önder-
li¤indeki TKP ile yak›ndan uzaktan bir iliflkisi yoktur. Yakup Demir ve ‹smail
Bilen’in önderlik etti¤i TKP, Rus Sosyal Emperyalizminin yay›lmac› emellerinin
bir arac› ve sosyal-faflist, halk düflman› bir kimli¤e büründü.

Türkiye-Kuzey Kürdistan iflçi s›n›fi hareketi 1921‘de TKP’nin u¤rad›¤› a¤›r
yenilgiden sonra esas olarak kendili¤indenci bir biçimde geliflti. Kendili¤inden
ve örgütsüz geliflen bu harekete 50 y›l boyunca reformizm ve revizyonizm
damgas›n› vurdu. Öndersiz ve perspektifsiz geliflen iflçi s›n›f› ve halk›n mücadelesi
komprador burjuvazi ve büyük toprak a¤alar›n›n çeflitli klikleri taraf›ndan kendi
iktidar dalafllar› için kald›raç olarak kullan›ld›.

2.Emperyalist Paylafl›m Savafl› ve takip eden y›llarda halk›n uluslararas› alanda
faflizme özellikle Alman faflizmine ve onun destekçisi faflist CHP hükümetine
karfl› duydu¤u nefreti iyi kullanan hakim s›n›flar›n Amerikanc› kanad›n›n temsilcisi
Demokrat Parti hükümet olmay› baflard›. Bu parti 10 y›ll›k icraat› ile halk içinde
tecrit olmufl, 1960 y›l›n›n 27 May›s’›nda askeri bir darbe ile y›k›lm›flt›r. 27 May›s
darbesi hakim s›n›flar›n kendi içindeki bir çeliflmenin, kendi metotlar› ile çözüm
çabas›n›n bir ifadesidir.

1960 Askeri Faflist Darbesiyle iktidar› ele geçiren CHP’ye hakim olan
komprador burjuvazi ve büyük toprak a¤alar› kli¤i iktidar› ele geçirdikten sonra
27 May›s hareketi içinde önemli rol oynayan orta burjuvaziyi birdenbire karfl›s›na
almay› do¤ru bulmam›flt›r. Orta burjuvazinin 27 May›s anayasas›na da giren baz›
demokratik taleplerini bu nedenle kabul etmifltir. 27 May›s hareketine önderlik
eden ve sonucunda iktidar› ele geçiren s›n›f CHP’ye hakim olan komprador büyük
burjuvazi ve büyük toprak a¤alar› kli¤idir. TKP ve orta burjuvazi onun peflinde
yedek kuvvet olarak yer alm›flt›r. Göstermelik de olsa baz› demokratik haklar›n
varl›¤›, halk›n örgütlenmesinde ve mücadelesinin yükselmesinde olumlu rol
oynam›flt›r. Hakim s›n›flar›n faflist bask›lar›n›n nispeten geriletildi¤i 1960‘larda.
Türkiye’de Kurtulufl Savafl› sonras›ndaki k›sa dönem ve 1945 y›l›ndaki k›sa dönem
hariç ilk defa aç›kça sosyalist eserler yay›nlanmaya bafllam›fl, sosyalizmin
propagandas› yap›lm›fl, bunun da etkisiyle halk içinde „sol“a ve „sosyalizme“
karfl› sempati k›sa zamanda geliflmifltir.

‹flçilerin mücadelesi sonucu grev hakk›, lokavt hakk› ile  suland›r›larak yasal
hale gelmifl grev mücadelesi Türkiye-Kuzey Kürdistan’› sarm›flt›r. Sendikal
örgütlenme ve demokratik kitle  örgütlerinde kitleler yo¤un olarak yer alm›flt›r.
1963‘te reformist bir program temelinde kurulan T‹P, tüm „sol“u kendi etraf›nda
toplam›fl, 1965‘de yap›lan parlâmento seçimlerinde parlâmentoya 15 parlamenter
sokmay› baflarm›flt›r. 1965‘den sonra mücadele daha da geliflmifl, yo¤unlaflm›flt›r.
‹flçilerin grevlerini, ö¤rencilerin anti-emperyalist kitle gösterileri ve yoksul
köylülerin toprak iflgalleri izlemifltir
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Büyük Proleter Kültür Devriminin ürünü olarak TKP(ML), Türkiye-Kuzey
Kürdistan’da 1965‘ten sonra h›zla geliflen ve 1970‘lerin bafllar›nda doruk noktas›na
ulaflan halk›n kendili¤inden gelme mücadelesi flartlar›nda do¤du.

TKP(ML) Türkiye ve Kuzey-Kürdistan’in çeflitli milliyetlerinden proletarya
ve halk›n geçmiflinde ilerici, devrimci olan ne varsa ona sahip ç›kma, Türkiye-
Kuzey Kürdistan iflçi s›n›fi hareketi içinde hüküm süren parlamentarizmi, sosyal
flovenizmi, reformizmi ve revizyonizmi kökten reddetme temelinde do¤du.
TKP(ML)’yi kuran kadrolar T‹‹KP revizyonist teflkilat› içinde Marksist Leninist
Maoist kanad› oluflturan kadrolard›. „Sosyalist devrim-milli demokratik devrim“
saflaflmas›nda MDD saf›nda yer alan lafta proleter Kültür Devriminin
kazan›mlar›na sahip ç›kan ve halk savafl›n› savunan, özellikle milli burjuvazinin
menfaatlerini savunan T‹‹KP, askeri darbeye bel ba¤layan, revizyonist bir kanat
idi. Bu teflkilat içindeki  yoldafl Kaypakkaya önderli¤indeki Marksist Leninist
Maoist kadrolar, bu teflkilat›n revizyonist özünü ideolojik ve politik mücadelenin
içinde deflifre ettiler.Yoldafl Kaypakkaya önderli¤indeki kadrolar, önce bir süre
T‹‹KP içinde do¤ru çizgiyi hakim k›lmak için muhalefet yürüttüler. Bu muhalefeti
yürüten yoldafllar 1971 Nisan’›nda flu tezleri ortaya koydular:
l. Köylük bölgelerdeki faaliyet esas, flehirlerdeki faaliyet talidir.

2. Silahl› mücadele esas, di¤er mücadele biçimleri talidir.

3. ‹llegal faaliyet esas, legal faaliyet talidir.

4. Ülke çap›nda düflman bizden güçlü oldu¤u müddetçe, stratejik savunma esast›r.

5. Stratejik savunma içinde taktik sald›r›lar esas, taktik savunma talidir.

6. Bu dönemde köylerde silahl› mücadele içinde gerilla mücadelesi esas, di¤er
mücadele biçimleri talidir.

7. fiehirlerde (büyük flehirlerde) stratejik savunma döneminde, kuvvet biriktirmek,
f›rsat kollamak esas, di¤er mücadele biçimleri talidir.

8. Örgütlenmede parti örgütlenmesi esas, di¤er örgütlenme biçimleri talidir.

9. Di¤er örgütler içinde silahl› mücadele örgütleri esast›r.

10. Kendi kuvvetlerimize dayanmak esas, müttefiklerimize dayanmak talidir.

11. Ülkemizde silahl› mücadele flartlar› vard›r.

Yoldafl KAYPAKKAYA  T‹‹KP içindeki Marksist Leninist Maoist muhalefetin
elefltirilerini „T‹‹KP Program Tasla¤› Elefltirisi“ ve „Mao Zedung’un K›z›l Siyasi
iktidar Ö¤retisini Do¤ru Kavrayal›m!“ adl› yaz›larda sistemlefltirdi. Partimizin
kurucu kadrolar›ndan Ali Taflyapan, KAYPAKKAYA ‹LE B‹RL‹KTE adl›
kitab›nda o dönemi flöyle anlatmaktad›r:

„‹brahim’in beflinci teorik at›l›m dönemi, Türkiye ‹htilalci ‹flçi Köylü Partisi
Tasla¤›’n›n1972 bafl›nda eline geçmesiyle bafllam›flt›r. ‹brahim’in tasla¤a iliflkin
elefltirisi, befl temel sorunlardan mücadele biçimine, oradan strateji ve taktik
sorununa dek geniflletip, teorik ve pratik boyutuyla komple bir örgüt organizmas›
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çerçevesine bürünmüfltür. Bunca farkl›l›¤a ra¤men, ‹brahim bafllarda ayr›l›¤›
düflünmemifl, görüfllerinin mücadelesini örgüt içinde sürdürmeyi uygun bulmufltur.
Ancak geliflen z›tlaflmayla bu olanak ad›m ad›m erimifl, kopufl kaç›n›lmaz olmufltur.

‹flte Haziran 1970‘de bafllayan bu örgüt içi mücadele, flubat 1972‘deki Do¤u
Anadolu Bölge Komitesi (DABK) karar›na dek örgütün üst düzeyinde kapal›
tutulmufl, bu kararla birlikte ayr›l›k s›n›r›n› delip, örgütün Kürdistan bölgesindeki
faaliyetinde alta do¤ru örgütsel yap› içinde duyulur hale gelmifltir... S›k›yönetim
koflullar›ndaki illegal faaliyet döneminde sorumlusu oldu¤u Kürdistan’daki
faaliyetin, her denetiminden sonra ‹brahim, Ankara’ya giderek rapor vermifl, Do¤u
Perinçek ya da öbür üst düzey yöneticilerle farkl› görüfllere tekabül eden konularda
tart›flm›flt›r. Yani örgütün resmi görüflleriyle çeliflen görüfllerini bu buluflmalarda
dile getirmifl, onlar›n mücadelesini vermifltir.

‹brahim birkaç kez, kendi muhalif görüfllerinin örgütte duyulmas› önerisini
yapm›flt›r. Çünkü tart›flma yaln›zca s›n›rl› say›daki üst düzey insan aras›nda olmufl,
bu darac›k alana s›k›fl›p kalm›fl, art›k bir kör döngüye dönüflmüfltür. Kimse kimseyi
ikna edememektedir. Bundan sonra gereken ad›m, bu çözümsüzlü¤ün örgütün
iradesine sunulmas›, orada bir çözüme do¤ru süreç yaflamas›d›r. Gelelim bu kanal
da çeflitli yöntemlerle t›kat›lm›flt›r. Yani ‹brahim, sesini duyurmak için örgüte
ulaflmak istemekte ama merkez bunun önüne set çekmektedir. Elbette gelinen bu
noktada, ‹brahim Kaypakkaya, „Do¤u Anadolu Bölge Komitesi (DABK) karar›“
ad›n› tafl›yan metni fiubat 1972‘de kaleme alm›flt›r. Metin, Do¤u Anadolu Bölge
Komitesi bünyesinde okunup tart›fl›lm›fl, bölge düzeyinde örgütlü kadrolara verilip
okuma önerisi olarak sorulmufl, ço¤unluk oyuyla öneri kabul edilmifltir. DABK,
üç kifliden oluflmaktayd›. Komite sorumlusu ‹brahim Kaypakkaya, komite üyeleri
Bora Gözen. Muzaffer Oruço¤lu idi. Komite sorumlusu s›fat›yla ‹brahim çift oy
hakk›na sahipti. ‹brahim ve Muzaffer lehte, Bora aleyhte oy kullanm›fl, öneri bire
karfl› üç oyla kabul edilmifltir. Karar, TKP(ML)’nin oluflumunda ilk dönemeç
noktas› olma anlam›na bürünmüfltür.

DABK  karar›n›  oluflturan metin on maddeden oluflmufltur. DABK karar›, 7-
8 fiubat tarihlerindeki toplant›da al›nm›flt›.

K›sa süre sonra ‹brahim Kaypakkaya tekrar bölgeye geldi. Mevcut örgüt içinde
kal›p orada görüfl mücadelesi yapma olana¤›n›n tükendi¤ini, yeni bir örgütlenmeye
gitmenin zorunlu oldu¤unu söyledi. Ali Mercan ile birlikte ‹brahim’in bu görüflünü
onaylad›k. Yeni bir örgütün temelini atmak için kollan s›vad›k.

Yeni örgüt kurma karar› al›nd›ktan sonra ‹brahim, Ali Mercan ve benden oluflan
üçlü toplant›lar pefl pefle sürdü. Bir hafta ya da on gün sürekli tart›flt›k, konuyu
çok yönlü flekilde inceledik. Yeni bir örgütü oluflturma hususunda en küçük bir
tereddütümüz yoktu. Yeni oluflumda Muzaffer Oruço¤lu’nu bir eleman olarak
düflünüyorduk. Lakin kendisiyle durum henüz konuflulmam›flt›. Yeni olufluma
kat›laca¤› konusunda güçlü bir umut tafl›makla birlikte, kat›lmayabilece¤ini zay›f
bir ihtimal olarak hesapta tuttuk. Yani hiç kimseyi katmasak bile, üçümüz yeni
bir örgütlenmeye soyunacakt›k, bunda kararl›yd›k.
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Asl›nda oluflacak yeni örgütün teorik ve örgütsel boyutuna iliflkin projeler
konusunda oldukça avantajl› durumdayd›k. Elimizde ‹brahim gibi bir „beyin
adam›“ vard›. Ve bu beyin adam› 15-16 Haziran 1970‘den bu yana bu konulara
kafa yormufl, bu vesileyle örgüt içinde zorlu bir mücadele yürütmüfl, teorik ve
pratik boyutuyla komple bir örgüt organizmas›na yan›t veren görüfller gelifltirmiflti.

S›k›nt›m›z eleman yetersizli¤iydi. Halihaz›rda üç kifliydik. Lakin umutsuz
de¤ildik. ‹brahim, Dersim’e hareket etmeden önce yeni oluflum üzerinde bir daha
konufltuk. Yeni bir örgütün yarat›lmas›nda yetkili bir organ›n görev üstlenmesi
gerekir. ‹brahim, bu görevi: tek bafl›na üstlenmeyece¤ini söyledi. Bir yandan örgüt
oluflturmakta, di¤er yandan s›n›f mücadelesi sürmektedir. Bu süreçte bir tak›m
kararlar al›nmak ve uygulanmak zorundad›r. Bunun için bir yetkili merci gerekir.
Yani örgüt demokratik yöntemle seçilmifl organlar›na kavuflana dek bir ara dönemin
yaflanmas› zorunlulu¤u vard›r. Bu ara dönemde yetkili organ zorunlu nedenlerden
ötürü atama yoluyla oluflturulmak durumundad›r. Bu anti-demokratik bir
yöntemdir. Ama demokratik yöntemin iflleyebilece¤i koflul ve olanaklar
yarat›l›ncaya dek bu yap›lmak zorundad›r. ‹flte ‹brahim iradesini atama yöntemiyle
kullanarak ara dönemin geçici yetkili organ› Koordinasyon Komitesi’ni kurdu.
Komite üç kifliden olufluyordu. ‹brahim Kaypakkaya, Ali Mercan, Ali Taflyapan
(ben). Yeni örgüt flimdilik yaln›zca Koordinasyon Komitesi’nden ibaretti.
Komitenin sorumlusu ‹brahim Kaypakkaya idi. ‹brahim, Ali Mercan ve bana;
‚ikinizi Koordinasyon Komitesine al›yorum‘ dedi. Biz de olur anlam›nda kafa
sallad›k. Örgütün ilk temel tafl› bu flekilde at›lm›fl oldu. ‹brahim atama yetkisine
sahip tek kifli olmas›na ra¤men, daha sonraki al›nmalarda. Koordinasyon
Komitesi’ndeki öbür üyelerin iradesini onaylama fleklinde devreye soktu. Nitekim
Muzaffer Oruço¤lu’nu önerip benimle Ali Mercan’›n onay›na sundu. Bizler de
uygun gördük. Yani g›yaben Muzaffer’i Koordinasyon Komitesi’ne ald›k. Bu
haz›rl›klardan sonra ‹brahim Tunceli’ye hareket etti. ‹kimizle konufltu¤u detaylar›
bölgedeki faaliyete önderlik eden Muzaffer Oruço¤lu’yla konuflacak, onu iknaya
ve onay›n› almaya çal›flacakt›r. ‹brahim Dersim’e gidip Muzaffer’le konuflmufl,
ancak beklemedi¤i bir tutumla karfl›laflm›fl. Yeni örgüt oluflumu için Muzaffer,
biz Kürecik’teki iki Ali kadar istekli ç›kmam›fl, ‹brahim’e destek sunmam›fl.
Kongreye kadar eski örgütün içinde kalmaktan yanad›r.“(1)

Bundan sonras›n› M.Oruço¤lu’nun Tohum adl› roman›ndan aktarmaya
çal›flal›m. Daha sonra tekrar Ali Taflyapan’›n sürece iliflkin anlat›mlar›ndan önemli
kesitleri aktarmaya devam edece¤iz:

„ ‚Sonuç olarak ben ayr›lma zaman›n›n geldi¤i kan›s›nday›m. Anti-Demokratik
bir tarzda düzenlenen ve kat›ld›¤›m›zda bize hiçbir yarar getirmeyecek olan parti
kongresine kat›lman›n gereksizli¤ini de bir kez daha vurguluyorum. Kongreye
kat›lanlar›n kimler oldu¤unu biliyoruz. Bunlar›n içinde kazanabilece¤imiz bir tek
insan bile yoktur. Bir kifliyi kazanabilece¤imizi hesaplarsam kat›lmay› ve bu
kongreye gidip kendi içinde teflhir etmeyi yine savunurum.‘
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„ ‚Yanl›fl düflünüyorsun‘ diye karfl› ç›kt› Azero¤lu. ‚Biz bunlara karfl› bir buçuk
y›ld›r ideolojik mücadele içindeyiz. Kongre bu mücadelenin son alan›, son
halkas›d›r. Bence bu alandan çekilmemeliyiz. Gidip hem onun anti-demokratik
karakterini teflhir etmeliyiz, hem de has›mlar›m›zla son bir kez daha hesaplafl-
mal›y›z‘

„ ‚Hiç taktik diye bir fley bilmiyorsun. Zaman kazanmaya çal›fl›yorlar. Ayr›laca-
¤›m›z› bildikleri için bölgelerde aleyhte faaliyetlere flimdiden bafllad›lar parti
olanaklar›na dayanarak bizleri teflhir ve tecrit ediyorlar. Elimizi, kolumuzu
ba¤lam›fllar. Etkin olabilmek, güç yitirmemek için bir an önce cepheden mücade-
leye geçmemiz gerekiyor. Her geçen dakika aleyhimize iflliyor. Sen bunu kavraya-
m›yorsun!‘ ‚Kavr›yorum. Taraflar›n kal›ba dökülmüfl güçleri art›k bellidir. Parti
içinde aleyhimize ciddi bir güç toplayacaklar›n› sanm›yorum. ‹htiyatl› bir hat
izlemek iyi olacakt›r. Bir partide, pratikte otorite kazanan ama bile¤inin hakk›yla
otorite kazanan ve do¤ru bir çizgi izleyen güçler aleyhine aç›lan kampanyalar›n
baflar› flans› azd›r‘ „ (2)

Görüldü¤ü gibi Muzaffer kongreye kat›lmak e¤iliminde ve bu konudaki ›srar›n›
sürdürmektedir, Yoldafl Kaypakkaya, Muzaffer Oruço¤lu ile kongre yolunu tutar.
Ve buradaki amac›, kendisinin de parmak bast›¤› gibi bir tek kifliyi kazanma flans›
dahi olsa kongreye giderim anlay›fl ve politikas›d›r. Amaç Muzaffer’i kazanmakt›r.
Sadece bu durumdan dolay› örgütsel ayr›l›¤› resmiyete dökmeyi erteleyerek Do¤u
Perinçek’le görüflmeye gidiyorlar. Bilindi¤i üzere, Do¤u Perinçek ve flürakas›n›n
Yoldafl Kaypakkaya’y› bir komployla ortadan kald›rmak için haz›rlad›¤› bir plan
var ve flimdi bu komplo plan›n› Ali Taflyapan’›n anlat›mlar›na dayanarak söz
konusu kitab›ndan aktaral›m

..“‹brahim Kaypakkaya ve Muzaffer Oruço¤lu’nun Ege yolculu¤u ve ikisi
hakk›ndaki komplo tasar›m›..

„...Gelelim ‹brahim ve Muzaffer’in önce Ankara’ya oradan da Ege’ye yolcu-
lu¤una. ‹brahim’le Muzaffer Dersim’den Kürecik bölgesine geldiler. ‹brahim
durumu biz iki Ali’ye aktard›. Konuyu dördümüz görüfltük. Ege yolculu¤undan
vazgeçmesi yönünde Muzaffer’e telkinde bulunduk. ‹kna olmad›. Muzaffer
kopmay› erken buluyor, örgütün içinde kalma olana¤›n›n oldu¤unu söylüyor, en
az›ndan kongreye kadar bu olana¤›n de¤erlendirilmesini savunuyordu. Sözün k›sas›
Do¤u Perinçek’le görüflmeye gideceklerdi. ‹brahim biz iki Ali’yi kenara çekti,
kendisinin bu yolculu¤u istemedi¤ini, Muzaffer’i yitirmemek için her riski göze
alarak gidece¤ini söyledi. Yolculu¤a ç›karken ‹brahim giderayak biz iki Ali’ye
flunlar› söyledi: „Her fley olabilir, yolda yakalanabiliriz. Ben bu ça¤›r›flta bir bit
yeni¤i sezinliyorum. Görüflme bahanesiyle bizi ayaklar›na ça¤›r›p bafl›m›za bir
çorap örebilirler. ‹ki hafta bizi bekleyin. Sesimiz sedam›z ç›kmazsa bir terslik
oldu¤una hükmedin. Devletle ya da öbürleriyle bafl›m›z belaya girmifl demektir.
Bu andan itibaren bildi¤imiz gizli yerlerinizi de¤ifltirin, malzemeleri baflka yerlere
saklay›n, kendinize yeni gizli s›¤›naklar sa¤lay›n. Moral bozgunlu¤una u¤ramak
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yok. B›rakt›¤›m›z yerden mücadeleye devam edersiniz. Tek kifli kalsa dahi bu
böyle olmal›. „‹bo’nun bafl›m›za bir çorap örebilirler“ sözüne Muzo gülümsedi,
„daha da neler“dedi.

Ankara’da bir vatandafl bunlar› karfl›lam›fl. Muzaffer bu flahs› bilir. ‹brahim
ayr›lma karar›n› verdi¤i için öncelikle örgüt içindeki öbür Çapal›lara nas›l
ulafl›laca¤›yla kafas› meflgul. Çapal› olan ve Filistin’de e¤itim görüp yurda dönen
‹rfan Çelik’in Ankara’da oldu¤una güçlü ihtimal vermektedir. Karfl›layan flah›stan
‹rfan’› kendisiyle görüfltürmesini istemifl. Öbürü bunun imkans›z oldu¤unu
söylemifl. Bir eve yerlefltirmifller orada Ege yolculu¤una ç›kar›lmalar›n› bek-
lemifller.

Öte yandan Ankara’daki bir baflka örgüt evinde baflka bir olgu yaflanmaktad›r.
Dört befl kifliden oluflan örgütün eylem (askeri) timi bu evde haz›r beklemektedir.
Timin sorumlusu ise ‹rfan Çelik’tir. Bu time örgüt içinde iki ajan›n tespit edildi¤i,
bunlar›n bir bahaneyle Ankara’ya getirilip yarg›lanaca¤› büyük olas›l›kla ölüm
cezas›na çarpt›r›laca¤› bu cezan›n ise askeri tim taraf›ndan infaz edilece¤i
söylenmifl. Baflta ‹rfan Çelik olmak üzere tim elemanlar› bu habere sevinmifller,
kafl›nan ellerini ovmufllar, ‚Öf be nihayet silahlar›m›z›n pas› silinecek‘ deyip hava
atm›fllar.

Tim sab›rs›zl›kla iki ajan› beklemektedir. Bir yetkili arada bir eve u¤ray›p
geliflmeyi time aktarmaktad›r. Bu arada tim elemanlar›n›n kula¤›na flu konular da
çarpmaktad›r: ‚Arkadafllar s›n›f mücadelesi fliddetlenmekte, koflullar giderek
zorlaflmaktad›r. Tüm küçük burjuva devrimci örgütler çöktü, komünist hareketimiz
dimdik ayaktad›r. Cunta bütün gücüyle bize yüklenmifl durumda, örgüt içindeki
birkaç küçük burjuva unsur bu zorluk karfl›s›nda yalpalamaktad›r. Kaç›fllar›n›
k›l›flamak için de keskin teori üretmekte, sözde muhalefet pozu tak›nmaktad›r.
Demek istedi¤im flu ki: Örgüt içindeki bu tür olumsuz geliflmeye de kendinizi
haz›rlay›n. Gerekirse örgüt bu konuda yaz›l› bir aç›klama yapar.‘ Bu aç›klaman›n
tekrar›, ‹rfan’›n dikkatini cezbeder. ‹brahim Kaypakkaya’n›n bu olumsuz geliflmeye
nas›l tav›r tak›nd›¤›n› merak eder, gizlilik kural›n› çi¤neyerek ‹brahim’in tavr›n›
sorar. Yetkili flaflk›nl›¤a düfler, ‚sen ‹brahim‘i nereden tan›yorsun’ diye sorar. ‹rfan,
‚okul arkadafl›md›r‘ der. Bunun üzerine yetkili toparlan›r, ‚‹brahim mi, o kaya
gibi örgütün saflar›ndad›r‘ yan›t›n› verir. Ve bir gün sonra, infaz eyleminin bilin-
meyen bir tarihe ertelendi¤i  haberi gelir.

‹rfan TKP(ML)’ye kat›ld›ktan sonra bu olay› ‹brahim’e anlatm›fl. ‹nfaz timinin
ajanlar› bekledi¤i tarihle, ‹brahim ve Muzaffer’in Ankara’ya vard›¤› tarih çak›flm›fl.
Bizim aç›m›zdan durum berrakt›. ‹brahim’in kuflkusu do¤rulanm›flt›. Kan›t yaln›zca
Ankara’daki bu trafik tersli¤i olsayd›, ‚komplo tasar›m›‘ sav›m›z›n inand›r›c›l›¤›
zay›f olurdu. Türkiye ‹htilalci ‹flçi Köylü Partisi’ne iftira etti¤imiz ihtimali kafalara
üflüflürdü. Lakin operasyonlarda Halil Berktay’›n mektubu ele geçti, delil olarak
dava dosyas›na kondu, bizlere kadar ulaflt›. Devrimci kamuoyunun ‹knas›na delil
yeterli gelmektedir. Fakat Ayd›nl›k hala direnmekte, inkara s›¤›nmaktad›r...
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(...)Söke’nin bir köyünde Halil Berktay ile buluflturulmufl. Burada ‹brahim’le
Halil Berktay k›sa bir at›flma yapm›fllar. Sonra da¤a ma¤araya götürülmüfller.
Görüflme ayr› ayr› olmufl. Do¤u önce Muzaffer’le görüflmüfl elefltiri tufan›
ya¤d›rm›fl. Siverek yenilgisinin hesab›n› sormufl. ‚Herkes yakaland›, sen paçay›
s›y›rd›n, bu nas›l olur‘ diyerek, Muzaffer’in devrimci kiflili¤i etraf›na kuflku tohum
cuklar› serpifltirmifl. Muzaffer’in polis olmad›¤›na, Muzaffer kadar Do¤u da
emindir. Kuflkusu olsayd› karargah› olan ma¤araya ça¤›rmazd›. Peki bu laflar
niye? Do¤u’nun bilinen taktiklerinden bir çeflni iflte. Muzafferi psikolojik bask›
alt›na al›p nötrlefltirmek ve ‹bo’dan koparmak, flüphe salvosuyla suskunlaflacak
Muzaffer’e karfl› ‹brahim’de güvensizlik kabarc›klar› yaratmak, vs. vs.

Do¤u Perinçek ilk baflta ibrahim’e karfl› nazik davranm›fl, ikisinin görüflmesi
bu atmosferle bafllam›fl. Ne yaz›k ki sükunet görüflme boyunca sürmemifl, ikili
konuflma karfl›l›kl› küfürleflmeyle sona ermifl. Do¤u, „istesem seni burada
tutuklar›m ama istemiyorum“ demifl. ‹bo da berk kafal›, küfürleflti¤i kiflinin karar-
gah›nda, „cesaretin varsa yap“, k›flk›rt›c› yan›t›n› vermifl. Neyse, Muzaffer araya
girip gerginli¤i biraz azaltmaya çal›flm›fl. Onca sinirlenmesine ra¤men Do¤u, „yol
paran›z yoksa vereyim“ teklifinde bulunmufltur. ‹bo da, „buraya nas›l geldiysek
öyle de gitmesini biliriz, gerekirse yürüyerek“ sözleriyle teklifi reddetmifltir. Ve
ma¤aradan ayr›lm›fllard›r. ...Kürecik’te endifleyle bekleyen biz iki Ali’ye gelip
ulaflt›lar. Yeni örgüt oluflumuna Muzaffer ikna oldu fakat yaflanan bunca macera
pahas›na. Bu yolculu¤un akabinde Muzaffer’in kat›l›m›yla, Koordinasyon
Komitesi’nin üye adedi dörde ç›kt›.

„...Örgütsel faaliyetin yans›ra teorik görüfllerin ilk tasla¤›n›n ‹brahim kaypak-
kaya taraf›ndan kaleme al›nmas›.

Riskli Ege yolculu¤unda bir kaza bela ç›kmadan ‹brahim’le Muzaffer Kürecik
bölgesine döndüler. Koordinasyon Komitesi’nin dörtlüsü (‹brahim, Muzaffer, ‹ki
Ali) aras›nda yap›lan bir toplant›yla yeni do¤an TKP(ML)’nin yak›n hedefli teorik
ve pratik sorunlar› tart›fl›ld›. Yak›n hedefli teorik ad›m, örgütün program›na tekabül
eden görüfllerin ana noktalar› ‹brahim’in kafas›nda billurlaflm›fl, öbürlerimiz
taraf›ndan onaylanm›flt›. Pratik ad›m iki yönlüydü: Bir, Filistin ve ‹stanbul’la
ba¤lant› kurup, koptu¤umuz örgütten yeni unsurlar kazan›p saflar›m›za katmakt›.
‹ki, eldeki mevcut güçle Kürecik ve Tunceli bölgelerinde faaliyeti yo¤unlaflt›r›p,
örgüte yarafl›r baz› silahl› eylemler gerçeklefltirmek, örgütün varl›¤›n› bu yönüyle
de dosta, düflmana duyurmakt›. Yak›n hedefe yönelik düflünsel, örgütsel ve
eylemsel boyutlu ad›mlar bu flekilde belirlendikten sonra Muzaffer Oruço¤lu
Dersim’e gitti. Bir süre sonra Ali Mercan Filistin’e hareket etti. Kürecik bölgesinde
‹brahim ve ben kald›k bafl bafla. Yaklafl›k bir tahminle bu tarih, 72 Nisan’›n›n
üçüncü onluk dilimi 20-30 Nisan aras› olabilir“.

Buraya kadar gerek Ali Taflyapan gerekse M. Oruço¤lu’ndan yapt›¤›m›z
aktar›mlardan net olarak flu sonuçlara varabiliriz.

Baflta flunu belirtmek gerekir ki Ali Taflyapan’›n söz konusu kitapta Partimiz
ve Yoldafl Kaypakkaya’ya iliflkin olsun, T‹‹KP ve onun bafl› Do¤u Perinçek’e
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iliflkin olsun buraya aktar›lan anlat›m ve de¤erlendirmelerinin hepsi do¤rudur.
Ayn› de¤erlendirme M. Oruço¤lu’ndan aktar›lanlar için de geçerlidir. Yani her
iki kitapta, özellikle de A.Taflyapan’›n sözü edilen kitab›nda Partimizin kurulufl
öncesi tarihine iliflkin anlat›mlar› objektif belge niteli¤indedir.

Al›nt›lar›n bu kadar uzun tutulmas›n›n as›l nedeni Partimizin kurulufl ve kurulufl
öncesi tarihinini ilk elden belgelemektir. Di¤er bir neden ise parti içi ideolojik
mücadelenin nas›l yürütülmesi gerekti¤i ve hangi koflullarda örgütsel ayr›l›¤›n
zorunlu hale geldi¤inin bilince ç›kar›lmas› içindir. Bu konuda da Yoldafl Kaypak-
kaya T‹‹KP içerisinde verdi¤i ‹ki Çizgi Mücadelesi yöntemiyle gelece¤imize ›fl›k
tutmaktad›r. Buna karfl›n Partide ç›kan hemen hemen bütün hizipler Yoldafl
Kaypakkaya’n›n Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesi kavray›fl›n› bir kenara b›rakmalar›na
karfl›n kopufllar›n› sahtekarca Yoldafl Kaypakkaya’n›n T‹‹KP revizyonistlerinden
kopufl yöntemiyle özdefllefltirdiler. ‹leriki bölümlerde Maoizm’den ve Maoist ‹ki
Çizgi Mücadelesi Yönteminden nasibini almam›fl bu Hocac› yaklafl›mlar›n
de¤erlendirilmesi ayr›nt›l› bir flekilde yap›lacakt›r.

Özet Olarak:
l. Yoldafl Kaypakkaya 1970 y›l›ndan itibaren T‹‹KP yöneticilerini revizyonist

olarak de¤erlendirdi¤i halde örgütsel ayr›l›¤› düflünmemifl, iki y›l boyunca
amans›z bir ideolojik mücadele yürütmüfltür.

2. Yoldafl Kaypakkaya’n›n bafl›n› çekti¤i Marksist Leninist Maoist muhalefet
T‹‹KP yönetici kli¤inin  revizyonist niteli¤ini görmesine karfl›n, Demokratik
Merkeziyetçilik ilkesine ba¤l› kalarak Partinin bütün kararlar›n› uygulam›fl ve
12 Mart koflullar›nda s›n›f mücadelesinin en keskin alan› olan Kuzey Kürdis-
tan’da faaliyeti aksatmam›fl, tam tersine 12 Mart Askeri Faflist Diktatörlü¤ünü
gerekçe yaparak mücadeleyi tatil edenlere karfl› yo¤un bir ideolojik mücadele
vermifltir. Parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesi yönteminde Maoist bir hat izlemifltir.

3. Marksist Leninist Maoist muhalefet T‹‹KP içinde kal›p mücadeleyi
sürdürmekten yana iken, ancak hakim olan revizyonist yönetici klik kendisine
karfl› tutarl› ve amans›z muhalefetin geliflti¤ini görünce Demokratik
Merkeziyetçilik ilkelerini aç›kça çi¤neyerek baflta Yoldafl Kaypakkaya olmak
üzere önder kadrolar› teflhire yöneldi.  Muhalefete hayat hakk› tan›mad›. Hem
de kongre tart›flmalar›n›n oldu¤u dönemde. MLM muhalefetin varl›¤›n› ve
yaz›lar›n› kadrolardan gizleyerek burjuva entrikac›l›¤›na baflvurdu.

4. Yoldafl Kaypakkaya ve Muzaffer Oruço¤lu’na karfl› fiziki imha komplosu
gerçeklefltirmek için planlar haz›rlanm›flt›r. Bu komplonun haz›rland›¤›
Partimiz taraf›ndan somut belgelerle daha önce kamuoyuna duyuruldu.

5. 1972‘nin bafllar›nda T‹‹KP yönetici kli¤inin iflah olmayaca¤›, örgüt içerisinde
Demokratik Merkeziyetçilik ilkesinin iflletilmedi¤i noktas›nda net bir görüfle
var›ld›ktan sonra Yoldafl Kaypakkaya önderli¤inde Partimizin temelleri
at›lmaya baflland›.Bu belirleme ve giriflim tamamen hakl› ve do¤ruydu. Çünkü
daha sonra da Muzaffer Oruço¤lu ile birlikte kongre yolunun tutuldu¤u
koflullarda aç›¤a ç›kan fiziki komplonun da gösterdi¤i gibi T‹‹KP yönetici
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kli¤i ne pahas›na olursa olsun Marksit Leninist Maoist muhalefete hayat hakk›
tan›mayaca¤›n› pratik hatt›yla kan›tlam›flt›.
Sonuç olarak Partimizin 1.Kongresinin bu tarihi tecrübeler ›fl›¤›nda önemle

vurgulad›¤›; bir partide önderli¤in revizyonist olmas› ve hatta muhalefete gerçek
anlamda bir demokratik ortam›n yarat›lmamas› durumunda hemen ve mutlak bir
flekilde örgütsel kopuflu gerçeklefltirmek do¤ru de¤ildir. ‹çinde bulunulan tarihsel
koflullar ve somut durum dikkate al›narak Parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesinin
mümkün oldu¤unca zorlanmas› en do¤ru yöntemdir.

1.Kongremiz 1976 ve 1981 y›llar›nda Partiden at›lan hizipleri saymazsak
Partimizde yaflanan tüm örgütsel kopufllar›n ideolojik mücadele temelinde
gerçekleflmedi¤ini, ideolojik ve siyasal çizgi temelinde muhtemel örgütsel
koplufllarda izlenmesi gereken çizgi ve yöntemin ise Yoldafl Kaypakkaya’n›n
izledi¤i Maoist çizgi ve yöntem olmas› gerekti¤ini önemle vurgulad›. Bunun
d›fl›ndaki bütün tutum ve pratiklerin Maoizmle dolay›s›yla Kaypakkayac›l›k’la
yak›ndan uzaktan bir ilgisi olmad›¤›n›n önemle alt›n› çizdi.

Partimizin 1978 y›l›nda yapt›¤› 1.Konferans›nda Partimizin kurulufl tarihi 7-8
fiubat 1972 olarak belirlenmiflti. Kongremiz bu konudaki tereddütlere son vererek
Partinin kuruluflunda yer alan kadrolar›n anlat›mlar› temelinde Partimiz kurulufl
tarihinin 24 Nisan 1972 oldu¤unu bir kez daha teyit etti.

TKP(ML)’nin Kuruluflundan
1. Örgütsel Yenilgiye Kadar  Olan Dönem

TKP(ML) kurulduktan sonra kurucu Önderi Yoldafl Kaypakkaya baflta olmak
üzere tüm kurucu yoldafllar yo¤un bir teorik-pratik faaliyete girifltiler. Aç›kça
belirtmek gerekir ki TKP(ML)’nin bütün temel teorik görüfllerini kaleme al›p,
örgütle buluflturan tek kifli Yoldafl Kaypakkaya’d›r. Bunu Ali Taflyapan ve Muzaf-
fer Oruço¤lu’nun anlat›mlar›ndanda anlamak mümkün.

Teorik alanda Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin bir dizi meselesine aç›kl›k
getirmek, gerek modern revizyonizm gerekse her türden oportünizm ile Marksizm
Leninizm Maoizm aras›na kesin çizgiler çekmek gerekiyordu. Bu görevi Kurucusu
Önderimiz ve Baflkomutan›m›z Kaypakkaya yoldafl yerine getirdi. TKP(ML)’nin
teorik görüflleri Yoldafl Kaypakkaya taraf›ndan sistemlefltirilerek: „Genel elefltiri“,
„Kemalizm“ ve „Türkiye’de Milli Mesele“ adl› yaz›larda ortaya konuldu. Bu
yaz›lar T‹‹KP içindeki muhalefet döneminde yaz›lm›fl olan „T‹‹KP program
Tasla¤›n›n Elefltirisi“ ve „Mao Zedung’un K›z›l Siyasi ‹ktidar Ö¤retisini Do¤ru
Kavrayal›m“ adl› yaz›larla ve ayr›l›¤a temel teflkil eden „DABK KARARI“ adl›
yaz› ile birlikte partimizin temel teorik ve programatik görüfllerini ortaya koyan
belgelerdir. Bu belgelerde, Türkiye-Kuzey Kürdistan Komünist Hareketinin
tarihinde ilk kez devrimin bütün temel konular›nda Marksist Leninist Maoist
görüfller oraya konmufltur. Bu belgeler devrimin hem stratejik hem de programatik
meselelerini ortaya koymaktad›r. Bu belgelerde flu temel tezler savunulmufltur:
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* Türkiye-Kuzey Kürdistan; yar›-sömürge, yar›-feodal ve çok uluslu bir sosyo-
ekonomik yap›ya sahiptir.

* Demokratik Halk Devrimi (DHD) emperyalizme ve ona göbekten ba¤›ml›
olan Komprador Bürokrat Kapitalizme ve Feodalizme karfl› yönelmektedir.

* Ülkemizde Komprador Bürokrat Kapitalizm ve Feodalizme karfl› verilen
mücadele ayn› zamanda emperyalizme karfl› verilen bir mücadeledir.

* Ülkemizde devrimin demokratik ve milli yan› iç içedir.
* Ülkemizde demokratik Devrimin özü yoksul köylülü¤e dayanan toprak

devrimidir.
* Devrimin itici güçleri isçi s›n›fi, yoksul ve orta köylülük, flehir küçük burjuvajisi

ve Milli burjuvazinin sol kanad›d›r.
* Devrimin öncü gücü ‹flçi s›n›f›, temel gücü yoksul ve orta köylülüktür.
* Ülkemize emperyalizme uflakl›k eden Komprador-Bürokrat  Burjuvazi ve

Büyük Toprak A¤alar›  egemendir. Devlet bu s›n›flar›n elindedir.
* Türkiye-Kuzey Kürdistan’da emperyalizme  uflakl›k eden  hakim s›n›flar›n

yönetim flekli bafllang›c›ndan  itibaren faflizm olmufltur.
* Ülkemizde anti-faflist  mücadele,  Demokratik  Halk  Devrimi Mücadelesinden

ayr›  de¤ildir. Faflizm köklü olarak;Demokratik Halk Devrimi ile y›k›lacakt›r.
* Faflizme karfl› Birleflik Cephenin bileflenleri ile Halk›n Birleflik Cephesi’nin

bileflenleriayn›d›r.
* Partimizin temel belgelerinde devrimin silahlar› konusunda flu görüfller

savunulmufltur:
Ülkemizde devrimin üç temel silah›:
Komünist Partisi, Halk Ordusu ve Halk›n Devrimci Birleflik Cephesidir.
Halk Ordusu; Komünist Partisi öncülü¤ünde, silahl› mücadelenin temel

mücadele  biçimi  oldu¤u ülkemizde tayin edici  öneme sahiptir ve esas örgütlenme
biçimidir.

Halk›n Devrimci Birleflik Cephesi, devrime hizmet eden bir cephedir. Bu
cephenin Demokratik Halk Devrimi’ne hizmet etmesi için cephede Komünist
Partisinin önderli¤i flartt›r. Halk›n Devrimci Birleflik Cephesi ancak Komünist
partisi önderli¤inde halk›n di¤er kesimlerinin iflçi-köylü temel ittifak› üzerinde
fiilen birleflmesi ile gerçekleflir. Bir veya birkaç bölgede K›z›l Siyasi ‹ktidar
kurulmadan Halk›n Birleflik Cephesi kurulamaz.
* Partimizin temel belgelerinde Türkiye Devriminin yolu konusunda flu görüfller

savunulmufltur.
Devrim, ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s› gere¤i ülkenin çeflitli yerlerinde

eflitsiz ve dengesiz bir geliflme gösterecektir. ‹ktidar köylük bölgelerde Uzun Süreli
Halk Savafl› yoluyla kurtar›lm›fl bölgelerde, K›z›l Siyasi ‹ktidarlar kurulmak
suretiyle parça parça ele geçirilecektir. Devrim k›rlardan flehirlere do¤ru geliflecek,
flehirler k›rlardan kuflat›lacakt›r. Ülkemizde devrimin temel örgütlenme biçimi
Ordu Örgütlenmesi, temel mücadele biçimi silahl› mücadeledir.
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* Partimizin temel belgelerinde „Milli Kurtulufl Savafl›“ ve“Kemalizm“ hakk›nda
da flu tezler savunulmufltur:

* Kurtulufl savafl›na önderlik eden Kemalistler, Türk ve Müslüman olan
kompradorlar›n ve büyük toprak a¤alar›n›n siyasi temsilcileridir.

* Kemalistlerin Önderli¤inde Milli Kurtulufl Savafl› sonucunda sömürge, yar›-
sömürge, yar›-feodal yap›, yar›-sömürge, yar›-feodal yap›ya dönüflmüfltür. Milli
Kurtulufl Savafl› güdük bir anti-emperyalist niteli¤e sahiptir.

* Kemalizm ›rkç›-faflist Türk-Müslüman komprador burjuvalar›n ve büyük
toprak a¤alar›n›n ideolojisidir.

* Partimizin temel belgelerinde: Rus Sosyal Emperyalizm sorununa da komünist
ve devrimci hareket tarihinde ilk defa do¤ru bir flekilde yaklafl›lm›fl, Partimiz
uluslararas› alandaki modern revizyonist cepheye karfl› Maoist mevzide saf
tutmufltur.

* Temel belgelerimizde Milli mesele sorununda da Komünist ve Devrimci
Hareket tarihinde ilk defa do¤ru bir biçimde politik perspektif sunulmufl,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› (UKKTH)’n›n ne anlama geldi¤i aç›k
bir biçimde ortaya konmufl, komünistlerin Kürt ulusal burjuvazisi önderli¤inde
geliflecek bir milli hareket karfl›s›nda tavr›n›n ne olaca¤› aç›kl›¤a kavuflturul-
mufltur. Sosyal fiovenizmin devrimci hareket üzerindeki derin etkisini net ve
aç›k bir flekilde ideolojik olarak ilk kez Partimiz k›rm›flt›r.

* Partimizin Milli Mesele konusunda ileri sürdü¤ü tezler flunlard›r:
* Kürt ulusunun (ezilen-ba¤›ml› ulus) kendi kaderini tayin hakk›, Türk devleti

taraf›ndan ilhak edilmifltir.
* Kürt ulusu üzerindeki milli bask›n›n esas› Kürt ulusal burjuvazisine uygulan-

maktad›r. Ulusal sorun özünde pazar sorunudur.
* Partimiz, Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin Hakk›n›, kay›ts›z flarts›z

savunurken, bir ulusun bu hakk› ne yönde ve ne flekilde kulland›¤›na bakar ve
ona göre tav›r al›r. Ulusun kendi kaderinin kendisinin tayin etmesini koflullara
göre destekler. Devrimci karakterdeki ulusal hareketleri desteklerken, reformist
karakterdeki ulusal hareketleri desteklemez, desteklemedi¤i ulusal hareketlere
zor kullanmay› kesinlikle reddeder, bu hareketlerin önderliklerini ve
yönelimlerini ideolojik olarak teflhir etmekle yetinir.

* Tüm Millet ve Milliyetler ‹çin Tam Hak Eflitli¤i, UKKTH, Tüm millet ve
milliyetlerden proletarya ve halk›n birli¤ini savunmufltur.

* Partimiz Uluslararas› Komünist Hareket içinde 1956 y›l›nda SBKP 20. Parti
Kongresinde ideolojik-teorik temelleri at›lan, 1968 Çekoslayakya iflgaliyle
karfl›-devrimci ve emperyalist bir niteli¤e bürünen SBKP ve onun bas›n› çekti¤i
modern revizyonist cepheye karfl› Marksizm Leninizm Maoizm bayra¤›n›
dalgaland›ran ÇKP ve baflkan Mao önderli¤indeki Maoist komünist çizgiyi
savunarak do¤ru bir saf tutmufltur. Mao Zedung Düflüncesini  savunmakla
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bütün revizyonist, Troçkist, reformist ve oportünist ak›mlarla Marksizm
Leninizm Maoizm aras›na aç›k ve net bir çizgi çekmifltir.

* Bütünlüklü olarak Partimizin temel teorik tezleri Türkiye-Kuzey Kürdistan
devriminin manifestosu niteli¤indedir..
Partimizin Kuruluflundan 1.Örgütsel Yenilgiye Kadar Olan Dönemde

Örgütsel Durumu fiöyledir:
Bu konuda dönemin tan›klar›n›n anlat›mlar› ve mevcut belgeleri baz alarak

özetlemeye çal›fl›rsak:
TKP(ML)’nin en üst komitesi Koordinasyon Komitesi’dir. Bu komite T‹‹KP’

den örgütsel kopuflun hemen arkas›nda dört kifliden oluflmaktad›r. Bu dört kifli
Yoldafl Kaypakkaya, Ali Taflyapan M. Oruço¤lu ve Ali Mercan’d›r. Bu komitenin
bileflimi ayr›l›ktan k›sa bir süre sonras›nda 7 (yedi) kifliye ç›kar›lm›flt›r. Bu dört
kiflinin yan› s›ra Aslan K›l›ç, Cem Somel ve Ali Yavuz Çengelo¤lu (Almanyal›
Kadir) da Koordinasyon Komitesi’ne al›narak Koordinasyon Komitesi genifl-
letilmifltir. „TKP(ML) bafll›ca üç bölgede örgütlenmifltir. ‹stanbul. Kürecik-
Elbistan, Dersim. Bir kent iki k›r. Ayr›ca Ankara’ya da el at›l›p baz› iliflkiler gelifl-
tirildi. Lakin buradaki faaliyeti gerçek anlamda örgütsel bir yap›ya dönüfltürül-
meden yenilgi süreci bafllad›. ‹stanbul bölgesi bafll› bafl›na bir flehir çal›flmas›yd›
Tali düzeyde bünyesinde k›r çal›flmas›na el atma durumu yoktu. Lakin k›rsal
bölgelerin bünyesinde tali düzeyde flehir ve kasaba merkezlerindeki faaliyetle
ilgilenme durumu mevcuttu. Örne¤in: Dersim bölgesi, Tunceli içi ve kaza
merkezlerinde faaliyetle ilgileniyordu. Yine Kürecik-Elbistan bölgesi tali düzeyde
Malatya ve Antep içi faaliyetle kontak halindeydi“

„Örgütsel hiyerarflide TKP(ML)’in en üst organ› Koordinasyon Komitesiydi.
Koordinasyon Komitesi sorumlusu ayn› zamanda örgüt genel sekreteri ‹brahim
Kaypakkaya idi. Koordinasyon Komitesinin alt›nda üç bölge komitesi örgütlen-
miflti. ‹stanbul Bölge Komitesi, Dersim Bölge Komitesi, Kürecik-Elbistan Bölge
Komitesi. ‹stanbul Bölge Komitesi Sorumlusu Aslan K›l›ç’t›, Aslan d›fl›nda bu
bölge komitesinde kimlerin yer ald›¤›n› flu anda an›msam›yorum. Dersim Bölge
komitesinde Muzaffer Oruço¤lu, Ali Haydar Y›ld›z vard›, üçüncü bir flahs›n olup
olmad›¤›n› an›msam›yorum. Dersim Bölge Komitesi sorumlusu Muzaffer
Oruço¤lu idi. Kürecik-Elbistan Bölge Komitesi ilk baflta dört kifliden oluflmufltu.
Ali Taflyapan, Ali Mercan, Almanyal› Kadir, Cem Somel. Cem bölgeden ayr›ld›k-
tan sonra komite üç üyesiyle faaliyetini sürdürdü. Komite sorumlusu Ali Taflyapan
idi. Her bölgenin alt bölge komiteleri vard›. Örne¤in Kürecik, Elbistan Bölge
Komitesi’nin alt›nda flu alt komiteler kurulmufltu: Kürecik M›nt›kas› Alt Komitesi,
Elbistan M›nt›kas› Alt Komitesi, Malatya fiehir Komitesi, Antep’teki çevre henüz
komiteleflmemiflti. Dersim ve ‹stanbul bölge komitelerin alt›nda ne gibi alt
komitelerin bulundu¤unu bugün tam olarak an›msam›yorum“.

Askeri ve gençlik alan›ndaki örgütlenmelere iliflkin mevcut perspektifi ise flöyle
anlat›lmak tad›r:
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„Parti örgütlenmesinin öncülü¤ünde iki temel örgütlenmenin çekirde¤i daha
at›lm›flt›r: Askeri örgütlenme ve gençlik örgütlenmesi. Daha Parti çekirde¤inin
oluflumu esnas›nda, bu iki örgütlenme biçimi gündeme al›nm›fl, üzerinde düflünce
gelifltirilmifltir. Çok yak›n bir gelecekte gerilla faaliyetini bafllatma hedefimiz
oldu¤u için, ivedilikle askeri örgütlenmenin çekirde¤ini oluflturmak, örgütsel
görevlerimizin önemli bir halkas›yd›. Hatta askeri örgütle, partinin ismi bile
‹brahim’in kafas›nda somutlaflm›flt›. Türkiye ‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu (T‹KKO).
Gençlik örgütlenmesine iliflkin en ideal isim ‹brahim’in zihninde oluflmufltu zaten:
Türkiye Marksist-Leninist Gençlik Birli¤i (TMLGB). Parti ismiyle de oldukça
uyum içindeydi. Gençlik örgütlenmesi için bu isim uygun görüldü. Bafllarda
gençlerin flehir faaliyetinde TMLGB içinde k›r faaliyetinde ise T‹KKO içinde
örgütlenmeleri görüflü nazari dikkate al›nd›“

TKP(ML), bu dönemde de örgütlü oldu¤u alanlarda, bir dizi silahl› eylem
gerçekleflmifltir. Bunlar›n ço¤unlu¤u Dersim ve ‹stanbul bölgesinde gerçek-
leflmifltir. Bu eylemlerin ayr›nt›l› dökümü burada yap›lmayacakt›r. Ayr›nt›l› bilgiler
edinmek için M. Oruço¤lu’nun Tohum roman› ve Ali Taflyapan’›n ad› geçen
kitab›na baflvurulabilinir. Yaln›z burada bir noktaya dikkatleri çekmek istiyoruz,
TKP(ML) gerilla savafl›n› bafllatma çabas› içerisindeyken bir dizi gerilla eylem-
lerini gerçeklefltirmifltir. Bu gerilla savafl›n›n planl› programl› bir tarzda bafllat›ld›¤›
anlam›na gelmez. Dönemin tan›klar›n›n anlat›mlar›n› baz ald›¤›m›zda gerilla
savafl›n› bafllatma tarihi Kongre sonras›na b›rak›lm›flt›r. Bu süreç boyunca gerilla
savafl›n›n ön haz›rl›klar›n› tamamlama Partinin önüne temel görev olarak
konulmufltur. Buradaki anlat›mlardan anlafl›ld›¤› üzere kongrenin yap›lma tarihi
olarak 1973'ün yaz aylar› hedeflemifltir. Örgütsel yenilgi al›nmam›fl ve Yoldafl
Kapakkaya yakalanmam›fl olsayd›, belirlenen tarih Partimizin 1. kongresine
tan›kl›k etmifl olacakt›. Ali Taflyapan’›n anlat›mlar›ndan aç›k bir flekilde ortaya
ç›kt›¤› gibi, Yoldafl Kaypakkaya, programatik konular da dahil devrimin stratejik
ilkesel sorunlar›na iliflkin temel teorik düflüncelerin esas›n› 1972 sonbahar›na do¤ru
tamamlam›fl durumdayd›. Ki mevcut parti belgelerinde de bu görüfller her ne kadar
program biçiminde sunulmasa da ancak programa denk düfler niteliktedir. Geriye
bu düflünceleri maddelefltirmek ve bununla ba¤›nt›l› olarak Parti tüzü¤ünü
haz›rlamak kal›yordu. Bilindi¤i üzere Yoldafl Kaypakkaya’n›n bir k›s›m politik
yaz›lar› da kay›pt›r. Ali Taflyapan bu konuda flunlar› aktarmaktad›r. „Yaklafl›k bir
tahminle ‹brahim 1972‘de son kez Kürecik bölgesine geldi. Beraberinde yaz›lar
getirdi. Yaz›lar›n bütünü dört metne bölünmüfltür. Kemalizm, Milli Mesele, Genel
Elefltiri, Türkiye ‹htilalci ‹flçi-Köylü Partisi Program Tasla¤›’n›n Elefltirisi. Ayr›ca
‹brahim Tunceli’de bulundu¤u sürece flu konularda yaz› yazm›flt›: TKP’nin
elefltirisi, THKO’nun „Türkiye Devriminin Yolu“ ve THKP-C’nin „Kesintisiz
Devrim Teorisi 1“ adl› teorik metinlerin elefltirisi, Ayd›nl›k, Türk Solu dergileriyle
Isçi-Köylü gazetesinin tamamlanan tüm say›lar›n›n elefltirisi ve flu anda
an›msayamad›¤›m çeflitli konulara iliflkin tutulmufl notlar, Tunceli bölgesinde pratik
çal›flman›n yan› s›ra ‹brahim’ in kaleme ald›¤› bu yaz›lar maalesef kayboldu“
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TKP(ML)’nin yak›n gelece¤e iliflkin tasar›mlar›n› ise, A. Taflyapan flöyle
anlatmaktad›r kitab›nda. „‹brahim Kaypakkaya Kas›m1972‘de örgütün yaz›l› hale
büründürülmüfl teorik görüflleriyle, Kürecik bölgesine geldi¤i zaman bir bak›ma
TKP(ML)’nin ilk oluflum süreci teorik ve pratik boyutuyla tamamlanm›flt›. Örgütün
program›na temel teflkil eden siyasal tezler, ‹brahim’in kalemiyle son fleklini
alm›flt›. Böylece örgütün düflün boyutunda gözle görülür bir berrakl›k ortaya
ç›km›flt›. Hareketin Örgütsel boyutunda ilk oluflum itibar›yla önemli ad›mlar
at›lm›flt›. Koordinasyon Komitesinin üye adedi yediye ç›kar›lm›flt›, örgütün bu en
yetkili organ› güçlendirilmiflti. TKP(ML)’nin ilk ad›m› Kürecik’te üç kifliyle
at›lm›flt›. Daha sonra yeni ad›mlar at›ld›.

„Dersim, ‹stanbul faaliyet bölgeleri ve Filistin kamp›ndan baz› Türkiyeli
devrimciler yeni olufluma kat›ld›, sempatizan çevre oluflturma ba¤lar› Ankara,
Gaziantep, Malatya flehir merkezlerinde gerçeklefltirildi. ‹kisi k›r biri flehir olmak
kayd›yla üç ana faaliyet bölgesi oluflturuldu, buralarda Koordinasyon Komitesi
alt›nda yer alan bölge komiteleri vücudu da gelifltirildi. Ve yine bölge komiteleri
alt›nda da çeflitli alt komiteler örgütlendirildi. Parti örgütünün yönlendiricili¤inde
askeri alanla gençlik alan›nda iki temel örgütlenmenin çekirde¤i daha at›ld›. Bunlar,
Türkiye ‹flçi-Köylü Kurtulufl Ordusu (T‹KKO) ve Türkiye Marksist-Leninist
Gençlik Birli¤i (TMLGB) idiler. Tüm bu özetlediklerim; teorik ve pratik boyutu
kapsar vaziyetteki geliflimiyle TKP(ML)’nin esas itibar›yla ilk oluflum sürecini
tamamlad›¤›n› göstermektedir.

‹lk oluflum sürecinin esas itibar›yla tamamlanmas›, TKP(ML)’nin do¤ufl
sürecini tamamlad›¤›, art›k olgunlaflma sürecine ad›m att›¤› anlam›na gelmiyordu.
Çünkü örgüt iradesinin temsil edildi¤i kongre ya da konferans fleklindeki genel
bir toplant›y› TKP(ML) henüz yapmam›flt›, böyle bir toplant›ya kat›lan
delegelerinin iradesine dayal› olarak demokratik bir seçimle Koordinasyon
Komitesi’ni ya da Merkez Komitesi’ni seçtirmemiflti, siyasal tezlerini böyle bir
toplant›da tart›flt›r›p örgüt delegelerinin irdeleme, elefltirme ve derinlefltirme
fleklindeki düflünsel eleklerinden geçilmemiflti ve de onlara onaylatmam›flt›. Aç›k
söyleyeyim: Bu ince ifllere ‹brahim kafa yoruyordu. Koordinasyon Komitesindeki
öbürlerimiz bu inceliklerin bilincinde de¤ildik. Kongre ya da konferanslar, örgüt
iradesine tercüman olan genel toplant›lard›r ve de en üst karar organlar›d›r, ald›klar›
kararlar da ba¤lay›c›d›r. TKP(ML)’in ilk kongresiyle teorik ve örgütsel hatt›na
son biçimi vermesini, iki kongre aras› en yetkili organ merkez komitesini
demokratik yöntemle seçmesini, merkez komitesinin de kendi aras›nda görev
bölüflümü yaparak kendi alt›ndaki organlar› oluflturmas›n›, dolay›s›yla örgütsel
hiyerarfliye çekidüzen vermesini ‹brahim çok çok önemli görüyordu. Zorunluluktan
ötürü kendi iradesiyle kendini yetkili k›lmas› ve buradan hareketle yine kendi
iradesini atama yöntemi biçiminde devreye sokarak geçici yetkili organ
Koordinasyon Komitesini oluflturmas› konusunda ‹brahim fazlas›yla rahats›zl›k
duyard›. Çünkü ‚bu anti-demokratik bir fleydir‘, diyordu. Beyin kadrosundan
öbürlerimiz bir anlamda huzurluyduk, örgütün girift teorik ve pratik sorunlar›n›n
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çözümü konusunda tasam›z yoktu. ‹brahim gibi bir yetenek aram›zdayd›, o piflirip
piflirip bize sunuyordu. ‹brahim’in s›zland›¤› anti-demokratik yap› da bizi pek
›rgalam›yordu, ard›ndan eski bofl vermiflli¤e dönerdik. Kötü niyetimizden de¤ildi
bunlar. Bu konularda ‹brahim kadar bilinçli de¤ildik, iflin ilkesel yan›n› onun kadar
derin alg›lam›yorduk. ‹brahim’in, ‚TKP(ML) ilk kongresiyle gerçek anlamda bir
komünist partisi kimli¤ine hak kazan›r, kuruluflunu gururla Türkiye ve dünya
proletaryas›na duyurur‘ sözleri, bu bak›mdan çok anlaml›d›r. TKP(ML) varl›¤›n›n
resmi duyurumunu kongre öncesinde yapmay› düflünmüyordu. Çünkü ‹brahim’e
göre ilkesel aç›dan örgütün parti kimli¤inde noksanl›klar vard›.

A.Taflyapan’›n bu anlat›mlar› objektif ve do¤rudur. Sadece bir noktaya daha
parmak basmak gerekir: Parti içerisinde Partimizin kurulufl an›n› yani 24 Nisan
gününü kurulufl kongresi olarak de¤erlendirenler istemlerini nesnelli¤in yerine
geçirmektedirler. Dolay›s›yla Partinin örgütsel olarak kurulufl an›n› 1.Kongre
olarak de¤erlendirmek yanl›flt›r.

A. Taflyapan gelece¤e iliflkin tasar›mlar içerisinde en önemli görev olarak
kongreyi görüyorduk diyor. Tasar›lar› flöyle s›ral›yor: „Örne¤in, örgütsel
yap›lanman›n belli bir flekil kazand›¤› üç ana bölgede çal›flmay› derinlefltirmek,
iki k›rsal bölgede gerilla faaliyetinin ön haz›rl›¤›n› yo¤unlaflt›rmak, ‹stanbul’daki
faaliyeti iflçi s›n›f›, gençlik, öbür emekçiler aras›nda yo¤unlaflt›rmak, yan› s›ra
k›rsal faaliyetin ihtiyac›na destek olmay› da bu yo¤unlaflt›rman›n yede¤ine almak;
TKP(ML), T‹KKO ve TMLGB’ye yeni üyeler kazand›rmak, propaganda-ajitasyon
faaliyetini sürekli k›l›p bunun çeflitli araçlar›n› gelifltirmek, örgütü bir merkezi
yay›n organ›na kavuflturmak gibi hususlar yak›n gelece¤e yönelik bir k›s›m
tasar›mlard›. Ama bir tanesi var ki, yak›n gelece¤e yönelik en önemli tasar›md›.
Bu,1973'ün yaz mevsiminde Dersim bölgesinde TKP(ML)’nin ilk kongresini
gerçeklefltirme projesiydi. Yak›n gelece¤in temel tasar›m› diyebilece¤imiz bu
soruna ‹brahim çok önem veriyordu. Bunu, siyasal hareketimizin düflünsel ve
örgütsel yap›s›n›n kongre delegeleri flahs›nda somutlaflan örgüt iradesiyle
netlefltirilip bir sonuca ba¤lanmas› olarak görüyordu. Çeflitli birimler, kendilerini
kongrede temsil edecek delegelerini seçecek, delegelerden oluflan kongre örgütün
siyasal tezlerini tart›fl›p derinlefltirecek, görülebilen hatalardan ar›nd›racak ve
onaylayacak. Ve yine kongre, örgütün en yetkili organ› Merkez Komitesi’ni
seçecek, demokratik iradeyi örgütün hiyerarflik yap›lanmas›nda söz sahibi k›lacak.
K›sacas› kolektif iradeyi, düflünsel ve örgütsel yap›y› son biçimine büründüren
biricik yetki mekanizmas› konumuna yükseltecek. En sonunda da bir bildiriyle
TKP(ML)’nin kuruluflunun resmi aç›klamas›n› Türkiye ve dünya proletaryas›na
duyuracak“

Partimizin Ald›¤› ‹lk Örgütsel Darbe ve Örgütsel Yenilginin Tarihi:
Bu konuda baflvuraca¤›m›z belge yine A. Taflyapan’›n ad› geçen kitab› ola-

cakt›r. Ali Taflyapan an›msad›¤› kadar›yla süreci flöyle aktarmaktad›r: „Yan›lm›-
yorsam TKP(ML) ilk kayb›n› Tunceli bölgesinde verdi. Tarihi kesin an›msa-
m›yorum.1972‘nin Ekim ya da Kas›m’› olabilir. Mümtaz Çeltik ve Hasan Gülmez
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bir köye gidip evin birine misafir olmufllar. Geceleyin ev sahibi birkaç köylüyle
daha iflbirli¤i etmifl, Mümtaz ve Hasan uykudayken onlar›n silahlar›na el
koymufllar, kap›y› üstlerine kilitlemifller, ihbar yap›p jandarmaya teslim etmifller.

„Denizlerin idam› bir bildiriyle Tunceli’de protesto edilmiflti. Bildiri hakk›nda
soruflturma aç›lm›fl, bildiriyi da¤›tma, isnad›yla baz› gençler gözalt›na al›n›p
Diyarbak›r’a götürülmüfl. Sorgu neticesinden bir fley ç›kmam›fl, olay›n TKP(ML)
ile ba¤lant›s› kurulmam›fl gençler serbest b›rak›lm›flt›...“

Dersim’deki örgütsel darbeyi flöyle özetlemektedir: „Ocak 1973‘te liseli genç
Hüseyin Aç›kgöz gözalt›na al›nm›flt›r. Hüseyin sorguda çözülmüfl, birçok kiflinin
ismini vermifl... Hüseyin Aç›kgöz’le bafllayan çorap sökü¤ü sorgulananlardan
baz›lar›n›n itiraflar›yla geniflleme göstererek otuz-k›rk civar›nda insan›n gözalt›na
al›nmas› sonucunu do¤urmufltur... Yani Vartinik bask›n›ndan önce devlet
Tunceli’de TKP(ML)’ye epeyce sald›rm›fl, örgütün gövdesinde hat›r› say›l›r bir
yara açm›flt›. Vartinik bask›n› son darbe oldu, örne¤in böylece Dersim’deki faaliyeti
çöktü. Ele geçmeyen unsurlar, bölgeyi terk edip ‹stanbul’a s›¤›nm›flt›r.

„Siverek’teki çal›flma Türkiye ‹htilalci ‹flçi-Köylü Partisi döneminde büyük
bir darbe yedi. Alan›n sorumlusu olan Muzaffer Oruço¤lu yakalanmaktan paçay›
zor kurtard›,... Tunceli’deki operasyonlar s›ras›nda Siverek’te Seyithan Dokay
yakalanm›fl, çözülerek orada süren iliflkileri ele vermifltir. Siverek’te yeni bir gözalt›
süreci bafllam›fl, yeni insanlar sorgu alt›na al›nm›fl, d›flardan denetlenerek
devaml›l›¤› k›l›nan buradaki faaliyet tamamen çökmüfltür.

„ ...Kayseri’nin Sar›z kazas›nda yeni bir faaliyet alan› açmak için ben ve ‹brahim
Gülgeç19 73'ün Ocak sonunda Malatya’dan Kayseri’ye gittik. Ailemde ve
akrabalar›mda yat›p kalkt›k. Yaklafl›k iki hafta sonra 12 fiubat 1973 günü bir ihbar
sonucu evde yakaland›k. Bir süre sonra ‹rfan Çelik ve flimdiye dek Gözlüklü diye
niteledi¤im Alpaslan ve bunlara öncülük eden Kalender Özen Darende’nin
köylerinde yakalanm›fllar. Derken operasyonlar Malatya merkezine yönelmifl.
Çorumlu Cafer fien paçay› zor s›y›rm›fl, onun sa¤ kolu Mustafa Karao¤lan aran›r
duruma girmifl, Malatya içi çal›flmas› darma duman olmufl. Arkas›ndan
operasyonlar Kürecik’e, oradan da Elbistan m›nt›kas›na yönelmifl. Koflullar
zorlafl›nca insanlar aras› sürtüflme, birbirini suçlama artt›. Elbistan m›nt›kas›nda
s›k›flan Ali Mercan, Almanyal› Kadir ve Kel aras›ndaki iliflki sürtüflmeye ve
birbirini suçlama noktas›na dayanm›fl. Önce Kel bölgeyi terk etmifl. K›sa süre
sonra Ali ve Kadir terk etmifller. Kel ‹stanbul’a dönmüfl, Ali Mercan ‹skenderun
ve Mersin’de gizlenip vakit geçirmifl. Kadir yeniden Almanya’ya dönmüfl. Kürecik-
Elbistan bölgesi faaliyeti de bu neticeye ba¤lan›p yok olmufl.“

„...Ocak 1973‘te Aslan K›l›ç kaza kurflunuyla Meral Yakar’› a¤›r yaralad›,
hastahaneye götürdü ve orada yakaland›. Meral üç gün sonra öldü. Ard›ndan
Erzincanl› Hamza poliste çözülüp Hikmet fienses’i randevu yerinde yakalatt›.
Hamza’n›n mahkemedeki tutumu kötüydü. Polisle iflbirli¤i yapm›fl olabilece¤i
hususunda kuflkular›m›z olmufltu. Bu kez, çal›flmak için ‹stanbul’dan Diyarbak›r’a
gönderilen Adnan orada yakaland›, çözülerek ‹stanbul’da bir ev verdi. Polis evde
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karakol kurdu. Toplant› amac›yla eve giden Ahmet Muharrem Çiçek, Ali fienci,
Kutsiye Bozoklar, Feryal Sar›o¤ullar› karakolun üstüne düfltü. Ç›kan çat›flmada
Ahmet Muharrem Çiçek öldü, Kutsiye Bozoklar a¤›r yaral›, Ali fienci parma¤›ndan
yaral›, Feryal Sar›o¤ullar› yaras›z ele geçtiler. Bu arada yine çözülmelerle baflka
arkadafllar ele geçtiler. K›sa sessizlik dönemi yafland›, operasyon serisi yeniden
bafllad›. Sami Sar› yakalan›p çözüldü...

Zeki, dakikalarca polisle çat›flt›. ‹çerdeki yaz›l› belgeler yak›lmaya çal›fl›l›rken
ev tutufltu, Nezihe’nin kollar› yand›. Duman ve ateflin içinde kalan arkadafllar,
teslim olmak zorunda kald›lar. Zeki, Süleyman Yeflil ile birlikte kal›yordu. Tam
bir hafta direnip evi vermemifl Zeki.

„...Ekip Zeki’yle geldi, yede¤ine Silo’yu da al›p gitti. Silo çözüldü. Muzaffer
Oruço¤lu, Cem Somel ve Hanife Canik’in kald›¤› örgüt evini verdi. Böylelikle
siyasi polis ‹stanbul ‚da son halkaya kadar dayand›, Muzaffer‘i yakalayarak
‹stanbul iflini de noktalad›... Art›k ‹stanbul tamamen çöktü. Bu, ayn› zamanda
TKP(ML)’nin bütününün de çöküflüydü. Ekim 1972‘de Mümtazlar’la bafllayan
kay›p süreci, san›r›m May›s1973'te Muzaffer’in yakalan›fl›yla tamamland›“

Bu anlat›mlar baz al›narak bir sonuca gidecek olursak; TKP(ML)’nin 1.
Örgütsel yenilgisini Yoldafl Kaypakkaya’n›n yakalanmas›yla bafllatman›n do¤ru
olmad›¤› net ve berrak bir flekilde ortaya ç›kar. Yoldafl Kaypakkaya’n›n
yakalanmas› idelojik,siyasi ve örgütsel önderlik bak›m›ndan çok büyük bir darbedir
ama yenilginin kendisi olarak de¤erlendirilemez. ‹stanbul kadrolar›n›n, yani
‹stanbul bölgesinin örgütsel darbe ile çökmesi ile Partimizin 1.örgütsel yenilgi
süreci tamamlanm›fl oldu. Özetlersek:

Partimiz kurulduktan bir y›l gibi k›sa bir süre sonra örgütsel  yenilgi alm›flt›r
Partimiz birinci kongresini yapmadan ve gerilla savafl›n› bafllatmadan yenilgi ile
tan›flm›flt›r. Bu dönem içerisinde gerçeklefltirilen eylemler tek tek gerilla
eylemleridir. Yani bir y›l süresince yap›lan eylemleri gerilla savafl›n›n bafllang›c›
olarak görmek ya da Yoldafl Kaypakkaya’n›n gerilla savafl›n› bafllatt›¤› fleklindeki
görüfl ve belirlemeler do¤ru de¤ildir. A. Taflyapan’›n anlat›mlar›ndan da aç›kça
ortaya ç›kt›¤› gibi, gerilla savafl› kongre sonras› bafllat›lacakt›. Örgütsel yenilgi
tarihi olarak Yoldafl Kaypakkaya’n›n esir düflüflü de¤il, ‹stanbul Bölgesi’nin
örgütsel darbe alarak çöküflü baz al›nmal›d›r. Bu tarih 1973  May›s ay›na denk
düflmektedir. Partimizin ilk flehidi Meral Yakar yoldaflt›r (21 Ocak 1973). Ali
Haydar Y›ld›z yoldafl ise ikinci flehidimizdir. (24 Ocak 1973)

Örgütsel yenilgi sureci içerisinde üçüncü flehidimiz Ahmet Muharrem Çiçek
iken (19 Mart 1973), en son flehidimiz Komünist Önderimiz ve Baflkomutan›m›z
‹brahim Kaypakkaya Yoldaflt›r.

Partimiz daha kurulufl aflamas›nda iken di¤er silahl› devrimci örgütler yenilgi
alm›flt›r. Dolay›s›yla düflman›n bütün sald›r›lar› partimize yönelmifltir.

Partimiz bu mücadele içinde siyasi ve örgütsel alanda baz› hatalara düfltü. Bu
hatalar faflist diktatörlü¤ün genel olarak tüm devrimci harekete, özel olarak da
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Partimize karfl› giriflti¤i azg›nca sald›r› ile birleflince, partimiz 1973 y›l›n›n
May›s’›nda çok a¤›r bir örgütsel yenilgi ald›.

l. Örgütsel Yenilgi Ve Ard›ndaki Siyasi Ve
Örgütsel Hatalar›m›z:

Bilinmelidr ki bir Komünist Partisini ileri götürecek, onun üyelerinin bilincini
ve düflünce derinli¤ini artt›racak biricik itici güç parti içi ideolojik mücadeledir.
Bu gerçekli¤e inan›lmad›¤› ve bunun gerekleri yerine getirilmedi¤i zaman o
partinin ad› ne olursa olsun zaman içerisinde hem yozlafl›r hem de amac›ndan
uzaklaflarak gerçek niteli¤ini yitirir. ‹flte burada MLM ilkelerin hem teorik olarak
hem de pratik olarak diyalektik birli¤ini gerçeklefltirmek temel oland›r. Bu da
MLM’nin gerek parti içerisinde gerekse ülkenin somut koflullar›yla birlefltiril-
mesinin kendisidir. Daha aç›kças›, MLM ilkelerin uyguland›¤› yerde baflar›,
uygulanmad›¤› yerde ise baflar›s›zl›k kaç›n›lmazd›r. Baflka bir deyiflle do¤ru bir
siyaset uygunlad›¤› zaman baflar›, yanl›fl siyaset uyguland›¤› zaman ise baflar›s›zl›k
kaç›n›lmaz olur. fiunu hiçbir zaman ak›ldan ç›karmamal› ve her zaman için savunup
uygulamal›y›z: Partimizin birli¤inin korunmas›, pekiflmesinin ve oradan da devrime
önderlik etmesinin temel anahtar› süreklili¤i kabul edilen parti içi ideolojik
mücadelelerin yaflat›lmas›d›r. Bu olmay›nca o komünist partisi ölmüfl demektir.
Çünkü çeliflkisiz hiçbir fley yoktur. Bundand›r ki 1. örgütsel yenilginin ard›ndaki
siyasi ve örgütsel hatalar› do¤ru bir bak›fl aç›s›yla ortaya koymazsak, bugünkü
örgütsel ve siyasi hatalar›n tarihsel köklerini aç›¤a ç›karamay›z. Özellikle de tarih
bilincinin zay›f oldu¤u bir örgütsel yap›da, bunun önemi daha da artmaktad›r.

Hatalar› ve eksiklikleri kendi tarihsel koflullar›yla birlikte de¤erlendirmek do¤ru
bir bak›fl aç›s›d›r. Hatalar› kabul etmemek, çürümeye ve yozlaflmaya davetiye
ç›kartmakt›r. Geçmiflin miras›na sahip ç›kmak demek, ne geçmifli inkar etmekle
olur nede geçmifli dokunulmaz bir put olarak de¤erlendirmekle. Geçmifli inkar
ederek do¤ru sonuçara varmak nas›l imkans›zsa, geçmifle taparak onu putlaflt›r-
makla gelece¤imizi do¤ru bir flekilde örgütlemek de imkans›zd›r. Bu bilinçle
geçmifli de¤erlendirirken ne inkarc› ne de abart›c› davranmamal›y›z. Bu iki
yaklafl›m ve anlay›fl dün oldu¤u gibi bugün de Partimizin siyasi ve örgütsel olarak
geliflmesini olumsuz etkilemektedir Bu gibi hatal› yaklafl›mlar›n ideolojik ve siyasi
köklerine ileride de¤inece¤iz. Bu ön teorik aç›klamay› düfltükten sonra Partimizin
kurulufl sonras› üzerinde bar›nd›rd›¤› siyasi ve örgütsel hatalar› k›saca özetleyelim:

„Ça¤›m›z, emperyalizmin toptan çöküfle, sosyalizmin bütün dünyada zafere
ilerledi¤i ça¤d›r!“

Bu tespit, genel elefltiri ve di¤er temel yaz›lar›m›zda yer yer geçmektedir. Bu
konuda Partimizin 1.konferans›nda yapt›¤› özelefltiri esasta do¤rudur.

Bu tespit proleter dünya devrimi sürecinin tek tek ülkelerde devrimin
gerçekleflmesi ile geliflece¤ini, emperyalizmin dünya çap›nda toptan bir flekilde
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de¤il, tek tek ülkelerin emperyalist zincirin halkalar›ndan devrimler sonucu
kopmas› ve süreç içinde y›k›laca¤›n› kavramayan bir tespitti.

Bizim ça¤ tespitimiz, proleter dünya devriminin karfl›s›ndaki engeller olan
emperyalizm (sosyal emperyalizm) ve her türlü gericili¤i küçümseyen; dünya
çap›nda devrimin güçlerini iyice abartan bir anlay›fltan kaynaklan›yordu.

Bizim „emperyalizm toptan çöküyor“ tespitini yapt›¤›m›z s›rada dünyada
objektif durum flöyleydi: Dünya nüfusunun 2/3'ünden fazlas› emperyalist ve sosyal
emperyalist sömürü flartlar› alt›na yaflamakta idi. Emperyalistler ve sosyal emper-
yalistler dünyay› üçüncü bir genel savafl tehdidi alt›nda tutmakta idiler, sübjektif
alanda Kruflçev tipi modern revizyonizm dünya Marksist-Leninist-Maoist
hareketine çok a¤›r zararlar vermiflti. Kruflçev modern revizyonizmine karfl›
mücadelede: Büyük Proleter Kültür Devriminin etkisiyle dünyan›n pek çok
ülkesinde genç Marksist-Leninist-Maoist partiler henüz do¤mufltu.

Bir yandan emperyalizmin toptan çöküflü ve sosyalizmin bütün dünyada zafere
ilerledi¤i ça¤ tespitini yaparken di¤er yandan sosyalist ve Demokratik Halk
iktidarlar›n›n ço¤unda geriye dönüflten söz etmemiz, birbiriyle çeliflen bir durumu
arz etmekteydi. Bu yan›yla da söz konusu tespit subjektifti.

O günkü koflullarda dünyada özellikle de Latin Amerika, Asya ve Afrika’da
devrimin objektif flartlar› alabildi¤ine yüksekti. Buralarda devrimci hareketler
yükseliyor, devrimci durum ise devrim için elveriflli boyuttayd›. Fakat eksik olan
devrimin sübjektif koflullar›yd›. Do¤rusu, devrimin f›rt›na merkezleri olan sömürge
ve yar›-sömürgelerdeki devrimci hareketlere önderlik eden güçlerin s›n›f nitelikleri
proleter de¤il küçük burjuva karakterliydi. Çin Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin
etkisiyle yeni yeni kurulan Marksist Leninist Maoist partilerin etkisi oldukça zay›ft›.
Yayg›n olan küçük burjuva hareketlerden yola ç›karak sosyalizmin bütün dünyada
zafere ilerledi¤i belirlemesinde  bulunmak, öznelci bir yaklafl›md›. Bilinir ki, bir
yerde devrimci durumun olmas› veya devrimci hareketlerin varl›¤›, hatta bunlar›n
güçlü olmas› dahi orada MLM partilerin güçlü oldu¤u anlam›na gelmez.

MLM partilerin devrimdeki (Demokratik ve Sosyalist devrimler) belirleyici
rolünü görmezlikten gelemeyiz. Devrimin gerçekleflmesi devrimin objektif
koflullar›n›n yan› s›ra sübjektif koflular›n varl›¤›n› da zorunlu k›lar. Bunlardan
biri olmay›nca ya devrim olmaz, ya da olan devrimlerin niteli¤i küçük burjuva ve
ulusal burjuva devrimler olur. Bu s›n›flar önderli¤inde geliflecek olan devrimler
de çok k›sa süre içerisinde emperyalizmin bafl›n› çekti¤i karfl›-devrim cephesine
iltihak eder veya etmek zorunda kal›rlar. Çünkü bunlar›n kendi bafllar›na ülke
ekonomilerini ayaklar› üzerine dikecek ne bir ekonomileri var ne de ba¤›ms›z
(kendi güçlerine güvenen) siyasi politikalar› vard›r. Bu tür hareketleri daha devrim
aflamas›nda iken dünya proleter devrimlerinin bir parças› olarak de¤erlendirmek
ve bu güçlere destek sunmak farkl› fley, bu karakterli s›n›flar önderli¤inde kurulan
iktidarlar› komünistlerin dalgaland›rd›¤› k›z›l bayrak etraf›ndaki güçler olarak
de¤erlendirmek farkl› fleydir. Devrim öncesi emperyalizme ve dünya gericili¤ine
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darbe vururken devrim sonras› emperyalizm ve karfl›-devrimle bütünlefl-
mektedirler.

K›sacas› Partimiz bu bölgelerdeki hareketlerin s›n›f niteliklerinden hareket
etmemekle öznelcili¤e düfltü. Burada sübjektif gücün devrim üzerindeki önemli
rolü ve izledi¤i karakter yeterince kavranmad›. E¤er böyle bir kavray›fl olsayd›
sözünü etti¤imiz ülkelerdeki devrimci hareketlerden yola ç›k›larak „Sosyalizm
bütün dünyada zafere ilerliyor“ tespiti yap›lmazd›.

Bizim „emperyalizm toptan çöküyor“ teorisini savunmam›z›n di¤er bir nedeni
Uluslararas› Marksist-Leninist-Maoist hareket içinde Çin Komünist Partisi’ni
„yan›lmaz bir otorite“ olarak kabul etmemizdir. Baflkan Mao flahs›nda ÇKP’nin
her tezi üzerinde fazla düflünmeden, bu tezleri MLM olarak adland›r›yor ve
savunuyorduk. „Emperyalizmin toptan çöküfl ça¤›“ teorisini böyle bir anlay›flla,
kavramadan savunduk.

„Emperyalizmin toptan çöküfl ça¤“ teorisi 1969‘da yap›lan ÇKP’nin 9.
Kongresinde, kongre raporuna kesin bir formülasyon olarak geçmiflti. Bu tespit o
dönem ÇKP çizgisinde olan Komünist Partilerinin  hemen hemen hepsi taraf›ndan
savunuldu. Bilindi¤i üzere ÇKP 1974 y›l›nda yapt›¤› 10. kongresinde bu konudaki
hatal› yan›n›n özelefltirisini verdi.

Partimiz Kürt ulusal sorunu konusunda fiefik Hüsnü TKP’sini elefltirmekle
do¤ru yaparken,  bu konuda KOMÜNTERN’i elefltirmemekle hatal› davrand›..

Partimiz TKP’nin miras›n› sahiplenirken baflta Kürt ulusal sorunu ve Kemalizm
olmak üzere bir çok konuda TKP’nin içine düfltü¤ü ciddi siyasal yan›lg›lar›
elefltirmesine karfl›n bu ciddi siyasal yan›lg›larda Uluslararas› Komünist Hareket’in
etkisini göremedi. Gerek Suphi önderlikli TKP’nin gerekse fiefik Hüsnü önderlikli
TKP’nin Kürt ulusal sorunu ve Kemalizm konular›ndaki durufllar› esasta ayn›yd›.
fiefik Hüsnü önderli¤indeki TKP Mustafa Suphi önderli¤indeki TKP’nin hatalar›n›
temel alarak yükseldi. Partimizin gerek Kürt ulusal sorununa, gerekse Mustafa
Suphi sonras› TKP’sine iliflkin yapt›¤› belirlemeler ve ortaya att›¤› tezler dün
oldu¤u gibi bugün de bilimselli¤ini korumaktad›r.

Ancak eksik b›rakt›¤› yan TKP’nin bu hatal› bak›fl aç›s›n›n daha da pekifl-
mesinde baflta SBKP olmak üzere Komüntern’in de pay› oldu¤unu belirlememifl
olmas›d›r. E¤er Sovyetler Birli¤i Mustafa Suphi ve di¤er önder kadrolar›n yok
edilmesinin birinci derecede sorumlusu olan Kemalistlere karfl› tav›r al›p, ülkedeki
geriye kalan Komünistleri uyarm›fl olsayd›, pekala denilebilinir ki baflta dönemin
komünistleri olmak üzere TKP’sinin de Kemalist iktidara karfl› mesafeli yaklafl›m›
sa¤lanm›fl olacakt›. Dönemin TKP’sinin çok büyük hatalar› mevcut, ama biz bu
hatal› durum ve de¤erlendirmeleri tek bafl›na fiefik Hüsnü TKP’sine yükleyemeyiz.
Kald› ki TKP Komüntern üyesidir. TKP’nin „yanl›fl bilgilendirmeleri sonucu
Komüntern Kürt sorununa ilgi göstermemifltir“, yönlü belirlemeler gerçekçi bir
de¤erlendirme de¤ildir. Bunda TKP’nin pay› vard›r, fakat Kürt sorununa karfl›
ilgisizli¤in esas sorumlusu TKP baflta olmak üzere KOMÜNTERN’in kendisidir.
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Tabii ki, tüm bu eksiklikler ve Komüntern’in gerek Kemalist iktidar gerekse
Kürt sorunu konusundaki hatal› ve eksik yaklafl›mlar› TKP’nin Kemalist iktidarla
uzlaflmas›n› ve Kürt ulusal sorunu karfl›s›nda sosyal floven tutum tak›nmas›n› hakl›
ç›kartmaz. Bir Komünist Partisi politik toplumsal sorunlar› de¤erlendirirken veya
ülkesinin özgülünde devrim sorunlar›n› ele al›rken komünist düflüncelerden yola
ç›kmal›d›r., Komünist partileri aras› iliflkilerde yavru parti - ana parti anlay›fl›na
pirim verilmemelidir.

Partimizin Kürt ulusal sorunu konusunda Komüntern’i cepheden elefltirme-
mesinin kayna¤› Uluslararas› Komünist Harekete yan›lmaz bir otorite gözüyle
bakma ve saf güvenden kaynaklanmaktad›r. Bundand›r ki Yoldafl Kaypakkaya’n›n
kaleme ald›¤› teorik -siyasi yaz›lar›n hiçbirisinde ne KOMÜNTERN ne de dönemin
Sovyetler Birli¤i yöneticilerinin hatal› tespitlerine yönelik aç›ktan bir elefltirsine
rastlamak mümkün de¤il.

Baflkan Mao’nun gerek Stalin yoldafla gerek Komüntern’e iliflkin ortaya
koydu¤u elefltiriler Partimiz taraf›ndan yeterince sahiplenilmedi. KOMÜNTERN
ve Stalin yoldafl›n hatalar›n›n partimiz taraf›ndan görülmemesinin bir di¤er nedeni
ise Partimizin o dönem genç ve tecrübesiz olufludur.

Partimizin yenilgisine neden olan temel siyasi hata ülkedeki devrimci durum
tespitinin yanl›fll›¤›d›r. Partimizin örgütsel olarak kuruluflunun ilk basama¤› olan
DABK toplant›s›nda ülkedeki devrimci durum flöyle de¤erlendiriliyordu:

„Genel olarak dünyada, özel olarak da Türkiye’de objektif flartlar devrime
son derece elverifllidir.“

„‹flçi s›n›f›m›z›n ve yoksul köylülerimizin büyük ço¤unlu¤u, kurtulufllar›n›n
ancak silahl› mücadele ile olaca¤›n› kavram›fl durumdad›r! „(3)

Dünyadaki devrimci durum ve devrimci hareketlerin durumu ve niteli¤ine
iliflkin k›saca da olsa de¤indi¤imizden tekrar etmeyece¤iz. Burada üzerinde
duraca¤›m›z durum ülkedeki durumun de¤erlendirilmesi olacakt›r. Bu dönemi
de¤erlendirirken hem objektif hem de sübjektif koflullar› birlikte ele alaca¤›z.

Yukar›ya aktard›¤›m›z tespitlerin yap›ld›¤› 1972 fiubat’›nda Türkiye-Kuzey
Kürdistan’daki objektif ve sübjektif durum nas›ld›?

12 Mart 1971‘de askeri darbe iflbafl›ndayd›. Darbenin amac› çeflitli milliyet-
lerden Türkiye- Kuzey Kürdistan halk›n›n yükselen devrimci mücadelesini
bast›rmak ve devrimci politik örgüt ve hareketleri ezmekti.

Bafllang›çta hakim s›n›flar›n çeflitli klikleri kurulan hükümetlere ortak oldular.
Fakat 1971 sonuna do¤ru, Amerikanc› faflist klik, hükümetteki di¤er klikleri tasfiye
ederek, siyasi tekelini kurma yönünde önemli bir mesafe kaydetti. 1971
Nisan’›ndan itibaren, ilan edilen s›k›yönetim ile birlikte, hakim s›n›flar halka ve
devrimci örgütlere karfl› yo¤un bir terörist sald›r› ve sindirme kampanyas›na
girifltiler. Devrimci örgütler ve halk bu sald›r›lar karfl›s›nda a¤›r kay›plar verdi.
Halk›n kendili¤inden gelme mücadelesi faflist terör karfl›s›nda önce duraklad›,
sonra da geri çekilmeye bafllad›. 1972 y›l›n›n bafllar›; faflist terörün doruk noktas›na
ulaflt›¤›, devrimci politik örgütlerin yenilgiye  u¤rad›¤›, halk hareketlerinin geri
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çekildi¤i ve hakim s›n›flar aras›nda geçici bir istikrar sa¤land›¤›, parlamenter
maskeli aç›k faflizmin (yar›-askeri faflist diktatörlük) geçici istikrar kurdu¤u bir
dönemdi. Yani Partimiz yukar›daki durum tespitini yapt›¤› s›rada, objektif flartlar
devrime son derece elveriflli de¤il, tam tersine elveriflsizdi. Devrimci durum
yükselme de¤il, bir duraklama hatta geri çekilme içindeydi. Sübjektif duruma
gelince: Gerek bu tespitin yap›ld›¤› 1972 fiubat’›nda gerekse Partimizin kurulufl
tarihi olan 24 Nisan ve sonras› dönemde olsun, çeflitli milliyetlerden Türkiye-
Kuzey Kürdistan proletaryas›n›n öncü örgütü TKP(ML) henüz kurulmufltu.
Örgütsel infla henüz bafllang›ç aflamas›nda ve embriyon halindeydi. Daha bölgeler
aras› koordine ve örgütsel a¤ dahi kurulmufl de¤ildi. Ki, Ali Taflyapan’›n
anlat›mlar›ndan da anlafl›laca¤› üzere T‹‹KP’den örgütsel kopuflun temelleri
ideolojik-siyasi kopufl daha önce gerçekleflmifl olsa da ancak net ve aç›k bir flekilde
örgütsel kopuflun gerçekleflti¤i tarih 72 Nisan sonlar›d›r, sübjektif güç bak›m›ndan
Nisan ay›n› dahi baz alsak, yine parti örgütsel olarak henüz örgütsel inflaya geçifli
sa¤lam›flt›. Partimizin örgütsel durumunu, tekrarlamay› uygun bulmuyoruz. Bu
durumu A.Taflyapan’dan al›nt›layarak ortaya koymufltuk. Orada aktar›lanlarla
k›yaslamaya gidildi¤inde görülecektir ki, partimiz sübjektif olarak (örgütsel oluflum
bak›m›ndan) fiubat’ta de¤il Nisan’da flekillenmifltir. Ki, bu tarihe kadar Yoldafl
Kaypkkaya ile  birlikte yaln›zca üç kiflilik bir Koordinasyon Komitesi toplanm›fl
ve bunlar›n öncülü¤ünde örgütsel kopuflun temelleri at›lm›flt›r. Ama di¤er
bölgelerle henüz iliflkiye geçilmemifl, kimin ne düflündü¤ü daha bilinmiyor. Ancak
24 Nisan’dan sonra bütün olarak örgütsel kopufl sa¤lanm›fl ve ilan edilmifltir. Ki
bu süreçten sonra, yani parti kuruluflundan yenilgiye kadar yine A. Taflyapan’›n
anlat›mlar›ndan anlafl›laca¤› üzere 7 (yedi) kiflilik Koordinasyon Komitesi tam
say›s›yla hiç toplant› yapamadan örgütsel yenilgi al›nm›flt›r.

Belirtmeliyiz ki partimiz henüz kuruldu¤u için do¤al olarak halk kitleleriyle
ba¤› da zay›ft›. Halk genifl çapta reformist ve revizyonist ak›mlar›n ideolojik-
siyasi etkisi alt›ndayd›. Küçük burjuvazinin „sol“ siyasi ak›mlar› olan THKO-
THKP/C gibi örgütler a¤›r kay›plar alm›fl, hatta yenilgiye u¤ram›fllard›. Bu silahl›
radikal devrimci örgütlerin a¤›r darbe al›fllar›, yenilgiye u¤ramalar›, beraberinde
silahl› eylemler ve mücadeleye sempati duyan kitleler üzerinde „silahl›
mücadelenin yenilgisi“ olarak alg›lanm›fl, y›lg›n ve karamsar düflünceleri
gelifltirmiflti.

Bundand›r ki, „iflçi s›n›f›m›z›n, yoksul köylülerimizin büyük ço¤unlu¤u
kurtulufllar›n›n silahl› mücadele ile olaca¤›n› kavram›fl durumdad›r“ tespiti, abart›l›
yanl›fl bir tespitti. Durum bu tespitin tersiydi. Kitlelerin bilinç ve örgütlenme
seviyesi geriydi. Burada kitlelerin bilinçi ve örgütsel seviyesinden bahsederken
tart›fl›lan kitlelerin MLM’yi kavramalar› de¤ildir. Yoldafl Kaypakkaya da sorunu
böyle ele alm›yor. Ancak flu da bir gerçekliktir ki kitlelerin siyasi iktidar› de¤ifltirme
noktas›nda gerek kendili¤inden gerekse komünist veya devrimci radikal siyasi
örgütlerin öncülü¤ünde örgütlü güçlü siyasi hareketleri yok denecek kadar
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azd›.Yoksa kitlelerin belli bir kesiminde devrimin silahl› mücadeleyle olaca¤›
düflüncesi tümden s›f›rland›¤› düflüncesi de, bir o kadar yanl›fl ve kitle kuyrukçusu
sa¤ oportünist bir anlay›flt›r..

Özet olarak:
Partimiz 1972 bafllar›nda olsun ve bunu takip eden süreçte olsun mevcut

durumu do¤ru de¤erlendiremedi. Gerek objektif gerek sübjektif aç›dan durumun
de¤erlendirilmesinde Parti, düflman›n güçlerini taktik aç›dan küçümsedi, devrimin
güçlerini oldu¤undan fazla abartarak hatal› tespit yapt›. Dünyada oldu¤u gibi.
Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki durumun de¤erlendirilmesinde Partimiz, sübjektif
iste¤ini objektif gerçekli¤in yerine koyarak a¤›r bir hataya düfltü. 1972 y›l› bafl›nda,
daha do¤rusu örgütsel kopuflun sa¤land›¤› koflullarda yap›lmas› gereken do¤ru
tespit flu olmal›yd›: Devrimci dalgan›n-k›sa süre için de olsa- geri çekilme içinde
oldu¤unu tespit etmek, partinin ideolojik-siyasi-örgütsel inflas›na h›z vermek
olmal›yd›. Merkezi görev kongreyi gerçeklefltirmek ve di¤er görevleri buna tabi
k›larak ele almal›yd›. Bu merkezi görev esas al›nmakla birlikte, bunun yan›nda
k›rl›k bölgelerde Parti önderli¤inde gerilla birimleri kurulmal›, gerilla savafl›n›n
kadro, teknik haz›rl›klar› yap›lmal›yd›. Kitleleri uyand›rmak ve örgütlemek için
her f›rsattan yararlan›lmal›yd›. Faflist Diktatörlü¤ün azg›n sald›r›s›n› az kay›pla
atlatmak için gerekli örgütsel tedbirler al›nmal›yd›.

Ancak partimiz bunun yerine, yanl›fl durum de¤erlendirmesine uygun bir yol
seçti. Gerilla Savafl›n›n bafllat›lmas›  için gerekli subjektif haz›rl›klar yap›lmadan
derhal silahl› mücadeleyi genellefltirme yolunu seçti. Özellikle de Dersim’de
gelifltirilen silahl› eylemler Partimizi faflist diktatörlü¤ün boy hedefi haline getirdi.
Ve aradan fazla zaman geçmeden partimiz bu bölgede pefl pefle a¤›r darbeler alm-
aktan kurtulamad›. Bu dönemde flu taktik hatalar yap›ld›:

Geri çekilme ile sald›r› dönemlerini isabetlice tespit edememek, bu dönemlere
uygun mücadele ve örgütleme biçimlerine baflvurmamak.

Devrimci durumun geriledi¤i 12 Mart yar›-askeri faflist diktatörlü¤ü flartlar›nda,
gerilla savafl›n›n haz›rl›k görevini sab›rl› ve ihtiyatl› bir çal›flmayla tamamlamadan,
çal›flma bölgelerindeki halk y›¤›nlar›yla sa¤lam ba¤lar kurmadan, çal›flma
bölgelerine iyice yerleflmeden, partiyi kongreye haz›rlama ve merkezi yap›s›n›
(kongrede veya bir konferansla) oluflturmak vb. gibi görevleri tamamlay›p yerine
getirmeden, eldeki tecrübesiz kadrolarla k›rlar ve flehirlerde „sol“ taktik sald›r›lara
giriflmek. Devrimci durum gerilemeye devam etti¤i halde, k›smi kay›plar verildi¤i
ve darbeler al›nd›¤›,  faflist diktatörlü¤ün dikkati ve sald›r›lar› partimize yöneldi¤i
halde geri çekilmemek, yap›lan „sol“ taktik hatalar› daha güçlü bir flekilde
sürdürmek.

Kadro siyasetinde seçici davranmamak, her profesyonel çal›flan veya çal›flmak
isteyeni kadro de¤erlendirmek, ve bu konuda aceleci davranmak.

Çal›flma tarz›nda uzmanlaflma ve kolektif çal›flma yöntemlerini yeterince
gelifltirememesi; ‹llegalite ve savafl kurallar›na yeterince uygun hareket etmemek.
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Partimiz çok k›sa ama yo¤un mücadele prati¤i içinde henüz hatalar›n› kavray›p
düzeltme zaman› bulamadan, komprador-bürokrat burjuvazi ve büyük toprak-
a¤alar›n›n faflist diktatörlü¤ünün vahfli ve a¤›r sald›r›lar›na maruz kald›. Kimi
önder kadrolar bu sald›r›larda katledildi. Kimileri hapishanelere at›ld›. Kimileri
ise mücadelenin zorluklar›na dayanamayarak aktif mücadeleyi terketti.

Partimizin u¤rad›¤› bu a¤›r örgütsel yenilginin esas nedeni Partimizin askeri
siyasi ve örgütsel hatalar›d›r. Partimiz e¤er mevcut durumu (objektif ve sübjektif
koflullar›) do¤ru de¤erlendirip bu do¤rultuda mücadele ve örgütlenme biçimlerini
seçebilseydi, örgütsel yenilgi al›nmayabilir; veya yenilgi bu denli a¤›r olmayabilir;
Faflist Diktatörlü¤ün yo¤un ve azg›n sald›r›lar› az bir kay›pla atlat›labilirdi.

Partimizin yenilgisine yol açan hatalar flu objektif flartlar ekseninde ortaya
ç›kt›:

Partimizin kadrolar›n›n hepsi T‹‹KP içinden gelmekteydi. T‹‹KP yönetici kli¤i
kadrolar› „Halk Savafl›“ ajitasyonuyla elde tutan; lafta „sol“ özde pasifist-
revizyonist bir teflkilatt›. Bu teflkilat›n sol laflarla süslü afl›r› sa¤c› özü, TKP(ML)’yi
oluflturan kadrolarda sa¤a ve pasifizme karfl› derin bir nefret uyand›rm›flt›. Bu
kadrolar içinde sa¤a ve pasifizme karfl› „sol“ düflüncelerin yeflermesi için objektif
temel oldukça güçlüydü.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Komünist ve Devrimci Hareket 50 y›l boyunca
revizyonizmin hakimiyeti alt›nda kalm›flt›. Komünist kadrolar›n dayanaca¤› ve
ö¤renece¤i Marksist Leninist Maoist bir miras  yoktu. „Eski“ revizyonistler
devrimci hareketi devaml› sa¤a çekiyorlard›. Genç Kadrolar›n Marksizm Leninizm
Maoizm’i kavray›fllar› oldukça s›¤d›. .

TKP(ML)’yi oluflturan kadrolar›n çok önemli bir bölümü 1960‘larda geliflen
anti-emperyalist nitelikteki küçük burjuva ayd›n hareketi içinden gelmekteydiler.
Ço¤unlu¤u küçük  burjuva kökenliydi.

Hatalar›m›z›n ‹deolojik ve S›n›fsal Kayna¤›:
Her siyasal hatan›n ideolojik ve s›n›fsal bir kayna¤› oldu¤unu MLM’I asgari

de olsa kavram›fl kifli veya kifliler bilir. Baflkan Mao bu konuda flunlar› söyle-
mektedir. „Herhangi bir siyasal, askeri veya örgütsel çizginin do¤rulu¤unun veya
yanl›fll›¤›n›n, ideolojik kökleri vard›r. Bu çizginin, Marksist-Leninist diyalektik
ve tarihsel materyalizmden hareket edip etmemesi ve o çizginin Çin devriminin
nesnel gerçeklerine ve Çin halk›n›n nesnel ihtiyaçlar›na dayan›p dayanmamas›na
ba¤l›d›r.“(4)

Yenilgimize yol açan hata, düflman›n gücünü hem Türkiye ve Kuzey
Kürdistan’da hem de uluslararas› alanda oldu¤undan küçük görmek, düflman› taktik
planda küçümsemek; devrimin güçlerini ise oldu¤undan fazla görmek, sübjektif
gücümüzü taktik planda abartmakt›r. Bu öznelci tespitler hatalar›m›z›n ideolojik
kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Nesnel gerçekli¤in yerine, sübjektif iste¤imizi
geçirmektir öznelcilik.
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Biz gerçe¤i, oldu¤u gibi de¤il, olmas›n› istedi¤imiz gibi de¤erlendirdik. Biz
mümkün olan en k›sa zamanda Türkiye-Kuzey Kürdistan’da komprador bürokrat
burjuvazinin ve büyük toprak a¤alar›n›n iktidar›n› y›kmak, Demokratik Halk
‹ktidar›n› kurmak istiyorduk. Bunun yolunun Uzun Süreli Halk savafl› oldu¤unu
görüyor; T‹‹KP’nin bol bol halk Savafl› edebiyat› yapmas›na ra¤men sürdürdü¤ü
afl›r› sa¤c› pasifist çizgiye karfl› nefret besliyorduk. ‹çinde bulundu¤umuz pasif›zm
zincirini derhal k›rmak, derhal silahlara sar›lmak istiyorduk. Bizim devrim yapma
iste¤imiz, halk savafl›n› en k›sa zamanda bafllatma iste¤imiz, objektif gerçekli¤i
oldu¤u gibi kavramamam›za; iste¤imizi objektif gerçekli¤in yerine geçirmemize
yol açt›.

Komünist partisi ve onun üyeleri olaylara diyalektik ve tarihsel materyalist
bir bak›fl aç›s› ile yaklaflmak zorundad›r. Mevcut bir durumu oldu¤u gibi de¤er-
lendirmek; nesnel gerçekli¤i bütün yönleriyle do¤ru bir flekilde de¤erlen-dirmek
ve kavramak; o objektif gerçekli¤i proletarya lehine de¤ifltirebilmenin ilk flart›d›r.
Dünyay› de¤ifltirebilmenin ilk flart›; nesnel gerçekli¤i do¤ru bir biçimde kavray›p,
de¤erlendirebilmektir. Baflar›lara ulaflman›n yolu Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi
„Marksizm-Leninizmin ve diyalektik ve tarihsel materyalizmin evrensel gerçe¤ine
dayanarak, gerçek durumun somut tahlilini, bu durumun ülke içinde, d›fl›ndaki ve
parti içinde ve d›fl›ndaki özelliklerinin tahlilini yaparak ve Çin devriminin, özellikle
1924-27 devriminin tarihsel deneyini somut bir biçimde özetleyerek ulaflm›flt›r.“(5)

Sözün özü, nesnel gerçekli¤in çarp›t›lmas› (ister ilerisinde isterse gerisinde
olsun, fark etmez.) sübjektivizmin kendisidir. Sübjektivizm de her halükarda
baflar›s›zl›k ve yenilgiye götürür. Stalin yoldafl›n dedi¤i gibi „Önderlik edebilmek
için önceden görebilmek gerekir!“. Kavramayan ve kavramak istemeyenler ne
partiye do¤ru bir önderlik yapabilir, ne de siyasal geliflmeler karfl›s›nda do¤ru bir
siyaset üretebilir.

Örgütsel yenilgide objektif koflullar›n pay›n›n oldu¤unu daha önce ortaya
koyduk. Fakat partimizin yenilgisine neden olan esas faktör objektif nedenler
de¤il, sübjektif tespitlerimizdir. Bunlar› yukar›da ortaya koyduk. Her siyasal-
örgütsel ve askeri yenilginin bir nedeni var. Bunlar objektif ve sübjektif koflullard›r.
Ama bunlar›n içerisinden hangisi yenilgide esas rol oynam›flt›r, kavranmas› gereken
nokta buras›d›r. Parti içerisinde geçmiflin (1.yenilgi) de¤erlendirmesinde, özellikle
de 1987 sonras›, Partimizin l .yenilgisine esas neden olarak „sübjektif hatalar›m›z
de¤il, objektif nedenler“dir tespiti yap›lmaktad›r. Bu tespit yanl›flt›r. Biz yenilginin
sübjektif ve objektif nedenlerini yukar›da ortaya koyduk. Dolay›s›yla bunlar› tekrar
etmeyece¤iz. Ancak „objektif koflullar sonucu yenilgi al›nm›flt›r“ tespiti üzerinde
durmak gerekir. .

Politik kavramlar› yerli yerine kullanmad›¤›m›z›n varaca¤› sonuç ideolojik
kaostur. Kabul etmek gerekir ki bizler, özellikle de son yirmi y›ll›k sürecin kadro
ve üyeleri olarak devrimci teori ve genel olarak siyasi birikimden yoksun ve geriyiz.
Parti uzun y›llar kendi siyasi gerili¤ini dahi kabul etmiyordu. Hala da bunun
bilincindedir diyemeyiz. Siyasi gerilikten kaynakl› bazen öyle ilginç ve garip
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tutumlarla karfl›lafl›labiliniyor ki e¤er bir parti veya örgütte yenilgi, daha da ötesi
bir ülkede geriye dönüfl oldu¤unda buradaki yenilgileri ve yenilgilerin ard›ndaki
gerçekli¤in o komünist partisinin siyasi, örgütsel, askeri hatalar›ndan kaynaklan›yor
dendi¤inde, bu o partinin programatik, ideolojik olarak da yenilgiye u¤rad›¤›
fleklinde yorumlan›yordu.

Hala bu yorumlar Partide önemli derecede etkisini sürdürmektedir. Parti siyasi
yenilgi alm›flt›r denilince, kimisi bunu Partinin programatik ve genel devrim
çizgisinin yanl›fl oldu¤una ba¤l›yordu, kimisi ise söz konusu yenilgiye siyasi yenilgi
dendi¤inde, bunu programatik, genel stratejik ‹lkelere sald›r› olarak alg›l›yordu.
Daha aç›kças› taktik yenilgi ile stratejik yenilgi, program ile politika, ‹deolojiyle-
politika, bir ve ayn› olarak ele al›n›p kar›flt›r›l›yor. Bu tür bak›fl aç›lar›na sahip
kifliler ne yap›yor? Birisi do¤rular› yakalama ad› alt›nda geçmifli oldu¤u gibi
savunarak,hatalar› görmezlikten gelip özelefltirisel yaklaflmazken, di¤eri ise ifli
stratejik ve programatik hatalara ve onu redde kadar götürerek kurtuluflu „genel
çizgiyi de¤ifltirmekte“ buluyor. Bir kere flunu kavramak gerekir: Bir, geriye
dönüfllerin ard›ndaki as›l neden Marksizm Leninizm Maoizm de¤il, tam tersine
ondan sapmalard›r

Marksizm-Leninizm-Maoizm’den sap›ld›¤› ve süreç içerisinde de bu ideoloji
tümden reddedildi¤inden bu ülkelerde geriye dönüfller kaç›n›lmaz hale gelmifltir

fiimdi buradan hareketle Partimizin l .örgütsel yenilgisinin ard›ndaki esas neden
sübjektivizmdir denildi¤inde, bundan Partimizin gerek programatik gerekse
devrimin stratejik sorunlar›na iliflkin temel fikirlerinin yanl›fl oldu¤u sonucu
ç›kar›labilir mi? Genel siyasi çizgimiz do¤ruydu,Marksist-Leninist-Maoistti.Bu
yenilginin nedeni genel siyasi çizgimizdeki yanl›fll›k de¤il, mevcut somut durumu
(objektif ve sübjektif koflullar›) do¤ru de¤erlendirememekti. Yani yanl›fl tespitler
ve dolay›s›yla yanl›fl bir taktik politika sonucu partimiz örgütsel olarak yenilgiye
u¤ram›flt›r. Bu, stratejik ve ideolojik bir yenilgi de¤il, taktik siyasi bir yenilgidir.
Her siyasi hatan›n belirli objektif ve sübjektif nedenleri vard›r. Bunlar birbirinden
ba¤›ms›z olarak ele al›namaz. Bir hatay› de¤erlendirirken objektif ve sübjektif
koflullar›yla diyalektik bir ba¤ içerisinde ele almak zorunday›z.. Bilinir ki, her
hatan›n ve yenilginin beslendi¤i bir ideolojik zemin vard›r. Partimizin 1.örgütsel
yenilgisine neden olan, subjektif bak›fl aç›s›d›r. Düflman›n durumunu ve kendi
durumumuzu, di¤er iç ve d›fl koflullar›, daha aç›k bir ifadeyle objektif olanla
sübjektif olan›, teoriyle prati¤i, bilme ile yapmay› birlefltirdi¤imizde, kavramlar
aras›ndaki diyalektik ba¤› do¤ru kurup kavrad›¤›m›z oranda baflar›l› olunur. Tersi
durumda ise baflar›s›zl›k kaç›n›lmazd›r.

Marksizm, „somut durumun somut tahlilidir“ diyoruz. Kendisine Marksist
diyen herkes de savunuyor, biliyor. Ama bu her zaman ve her yerde Marksizmi
uygulayabildi¤imiz anlam›na gelmez ‹flte burada da demek ki bir hata vard›r.
Kalk›p „bizim yenilgimizin nedeni d›fl koflullard›r“, daha do¤rusu, „objektif
koflullard›r“ demek ne kadar do¤ru bir tahlil olur? Objektif koflullar›n son derece
a¤›r ve aleyhte olmas› mutlak a¤›r bir yenilginin veya mutlaka a¤›r bir yenilginin
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al›naca¤› anlam›na gelmez. Bu dezavantajl› koflullarda do¤ru siyasi taktik bir çizgi
uyguland›¤›nda pekala a¤›r yenilgi al›nmayabilir veya k›smi darbelerle süreç
atlat›labilir. Bu somut koflullar› bilimsel ve nesnel bir flekilde analiz etmek ve bu
analiz üzerinde senteze ulaflarak do¤ru siyasi taktik önderli¤i hakim k›lmakla
mümkündür. Bütün bunlar› yapmay›p, bunun yerine a¤›r darbelerin ve yenilgilerin
nedenlerini d›fl koflullara ba¤lamak koflullara teslim olmak ve kaba materyalizme
düflmektir.

Yenilgi alan kim? Partimiz. Baflar› sa¤layan kim? Düflman; o halde iki has›m
gücün çat›flmas›nda birinden birisi yenilgiye u¤rayaca¤›na göre burada da, yani
yenilginin ard›nda da birinin eksikli¤i ve hatal› yanlar› yatmaktad›r. Bu Bir karakol
bask›n›nda da böyledir, bir genel ayaklanma veya bir mevzi savafl›nda da böyledir.
Yaln›z bunu söylerken her zaman üzerinde durarak vurgulad›¤›m›z gibi, taktik
yenilgi ile stratejik yenilgiyi birbirine kar›flt›rmamal›y›z. Sadece sonuçtan hareket
etmek do¤ru de¤il, idealist bir sonuca götürür. Bizler siyasal ve herhangi bir olay›
ele al›rken onu kendi koflullar›yla (iç-d›fl tarihsel köklerle) birlikte ele almak
zorunday›z. Düflman›n taktik olarak güçlü oldu¤u bir alanda, üstelik de taktik
üstünlü¤ü ele geçirdi¤i koflullarda sen buna uygun bir siyaset, bir uygulama, bir
taktik ve düflünce gelifltirmezsen, burada kaybedecek sen olursun.

Burada baflar›s›zl›¤a u¤raman, senin düflman için stratejik olarak söylediklerinin
de yanl›fl oldu¤u sonucu ç›kar›lamaz. Stratejik fikirleri ortaya koymak önemlidir
ama bu zafer için tek bafl›na yeterli de¤ildir Bu stratejiyi besleyecek do¤ru taktik
politikalar gelifltirilmedi¤inde yanl›fl taktik politikalar ad›m ad›m stratejinin
hizmetinden ç›kmana yol açar. Örne¤in Vartinik çat›flmas›ndaki kayb›m›z› sadece
a¤›r nesnel koflullara ba¤lyabilir miyiz? Veya do¤ru politika ve do¤ru bir hareket
tarz› izlememize karfl›n bu kayb›n önüne geçilemedi denilebilir mi? Yoldafl
Kaypakkaya’n›n Vartinik bask›n›na iliflkin söyledikleri yukar›daki sorular› net
bir flekilde cevapl›yor: „...Devrim, Nevsk’in dümdüz bulvar›na benzemez, ki (son
kay›b›m›z bir kiflinin nöbet görevini ihmal etmesinden do¤mufl) Bizim hatam›z
da fludur: Kald›¤›m›z yer çoklar› taraf›ndan bilindi¤i halde, orada kalmaya devam
ettik“.(6)

Örnekte de görüldü¤ü gibi burada bir hata vard›r. Savafl kurallar›na uygun
hareket etmek, e¤er zaman›nda tedbir al›nsa ve oradan da yer de¤ifltirilmifl olsayd›,
büyük olas›l›kla, örgüt darbeyle, o koflullarda tan›flmayacakt›. Ayn› flekilde nöbetçi
uyumay›p, nöbetini tutmufl olsayd›, darbe alma olas›l›¤› zay›f olurdu veya bu kadar
ciddi olmazd›. Demek ki burada hatan›n esas kayna¤›; savafl› savafl kurallar›na
göre yürütmemektir. Burada objektif koflullar›n a¤›r olmas›, düflman›n teknik ve
nicel üstünlü¤ü, bizim silah ve teknik bak›mdan zay›fl›¤›m›z›n tabii ki pay› vard›r.
Ama biz buradaki darbeyi al›fl›m›z› kendi hatal› davran›fl ve prati¤imize mi
ba¤layaca¤›z, yoksa objektif koflullara m›? Do¤ru olan tutum ve bak›fl aç›s›
buradaki darbe al›fl›m›z›n esas kayna¤›n› kendimizde aramakt›r. Yanl›fllarda ›srar
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ederek ne kendimizi hatalardan ar›nd›r›r, ne de geçmiflimize do¤ru bir flekilde
sahip ç›km›fl oluruz.

S›n›f mücadelesinde darbe al›n›r m›? Al›n›r, hatta yenilgiler (örgütsel )dahi
al›n›r. Kavran›lmas› gereken as›l nokta darbe ve yenilgilerin ard›ndaki siyasi-
örgütsel-askeri, ideolojik nedenleri do¤ru-bilimsel bir flekilde tahlil etmek ve bund-
an gelecek için birikim ve deneyim sa¤lamakt›r. Baflkan Mao Çin Komünist Partisi
içerisindeki bu dört alandaki hatalar› tart›fl›rken, dahas› „sol“ ve özellikle de
„üçüncü sol“ çizginin temel hatalar›n› sorgularken vard›¤› sonuç fludur: „...Ve
siyasal, askeri,örgütsel hatalar›n hepsi ideolojik olarak Marksist-Leninist diyalektik
ve tarihsel-materyalizmin uygulanmamas›ndan, öznelcilikten ve flekilcilikten,
dogmatizmden ve deneycilikten do¤mufltur.“(7)

Partimizin yenilgisinin as›l nedeni sübjektivizmdir derken, bu alanda „mevcut
siyasal durumun sübjektif bir flekilde tespit edildi¤ini ve bu sübjektivimizden
kaynakl› olarak da örgütsel darbe ve arkas›ndan yenilgi al›nd›¤›n› belirtiyoruz.
Siyasal durum de¤erlendirilmesinde „sol“ tespit yap›lm›flt›r. Daha aç›kças› mevcut
objektif, sübjektif koflullar›n ilerisinde nesnel gerçekli¤e uymayan siyasal durum
tespiti yap›larak, taktik politikada hatal› tutum izlenmifltir. Bu dönemin politikas›n›
götürüp Çin’deki „sol çizginin“ di¤er sol çizgi sahipleriyle veya bu çizgiyle
ayn›laflt›rmak do¤ru de¤ildir. Böyle bir de¤erlendirme yapmak sübjektif ve sekter
bir belirleme olacakt›r.Çünkü partimizin sol taktik politikas› halen embiriyon
düzeydeydi.

Di¤er yandan Partiye ve Yoldafl Kaypakkaya’ya sahip ç›kmak, hatalar› görmez-
likten gelmek de¤ildir. Bu tarz, hem Partinin hem de Kurucu Önderimiz ve
Baflkomutan›m›z Yoldafl Kaypakkaya’n›n bilimsel ruhuna ayk›r›d›r. Bilimsellik
üzerine kurulu parti ve onun kurucu önderi Yoldafl Kaypakkaya’y› dokunulmaz
olarak görmek ve onu putlaflt›rmak, bilime ve onun ›fl›¤›nda Türkiye-Kuzey
Kürdistan devriminin sorunlar›na iliflkin MLM bir teori ve yöntem sunan Yoldafl
Kaypakkaya’ya  düflmanl›k yapmak demektir.

Silahl› mücadeleyi savunmak; dahas› Halk Savafl›n› savunmak farkl› fley, bu
savafl› sürdürürken taktik yenilgi almak farkl› fleydir. Bunlar› birbirine kar›flt›r-
mamal›y›z.

„Geçmifl yenilgiye objektif etmenler sebep olmufltur“, tespitinin yap›lmas›n›n
ard›ndaki bir neden de bu konuda bilinç aç›kl›¤›na sahip olamamak ve bununla
ba¤lant›l› olarak Yoldafl Kaypakkaya’y› ve Halk Savafl›n› savunmak ad›na onlar›
tabulaflt›rmakt›r. Siyasi gerilik ve Yoldafl Kaypakkaya’y› putlaflt›rma1973 yenil-
gisinin ard›ndaki esas nedenleri bulup aç›¤a ç›karmam›z› önemli derecede
engellemifltir. Bu düflünce yöntemi ayn› zamanda geçmiflten do¤ru dersler
ç›karmam›z› engelleyici bir yöntemdir. Ve yanl›fl politik taktik belirlemeleri de
beraberinde getirmektedir. Özellikle de son 20 y›ll›k süreç kendisini bu düflünce
yöntemi sonucu tekrarlam›flt›r.
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Hatalar›m›z›n ideolojik kayna¤›n› sübjektivizm olufltururken, bu sübjektivizmin
beslendi¤i sosyal,s›n›fsal temel ise küçük burjuvazidir.

Parti içindeki do¤ru siyasetle yanl›fl siyaset aras›ndaki mücadelenin özü,
toplumdaki s›n›f mücadelesinin parti içindeki yans›mas›d›r. Parti içindeki çeliflkileri
s›n›flar›n varl›¤› ve s›n›f mücadelesinden ayr› düflünemeyiz. Partiye birçok s›n›f
ve tabakalardan insanlar gelmekledir. Küçük burjuvazinin nüfus olarak yo¤unlu-
¤unu tart›flmaya gerek görmüyoruz. Burada parmak basmak istedi¤imiz husus
siyasal, örgütsel ,askeri hareketi ve bu küçük burjuva ideolojisinin partiye yans›d›¤›
gerçekli¤ini bilince ç›kartmakt›r. Burjuva ideolojisi düflünce yönteminde esas
olarak öznelcilik olarak ortaya ç›kar.

Küçük burjuvazinin siyasal e¤ilimini flöyle ortay› koyuyor Baflkan Mao „Küçük
burjuvazinin siyasal e¤ilimi, yaflay›fl biçimi ve bunun sonucu olarak, düflünce
yöntemindeki tek yanl›l›k ve öznelcilik yüzünden, sa¤ ve sol aras›nda bir bocalama
olarak gözükür. Küçük burjuva devrimcilerinin ço¤u var olan durumlar›nda radi-
kal bir de¤ifliklik yaratmak için devrimin hemen baflar›ya ulaflmas›n› isterler. Bu
nedenle uzun devrimci mücadele için gerekli olan sab›rdan yoksundurlar. Ve „sol“
devrimci sloganlara bay›l›rlar. Duygular› ve faaliyetleri kapal› kap›c›l›k ve
macerac›l›k yolundad›r. Partide yans›yan bu küçük burjuva ideolojisi, yukar›da
tart›fl›lan konularda, yani devrimin görevleri, devrimci üs alanlar›, taktiklerin
yöntemi ve askeri çizgide çeflitli „sol“ sapmalara yol açar.

„Baflka koflullarda ayn› küçük burjuva devrimcileri veya küçük burjuva
devrimcilerinin bir baflka kesimi karamsar ve ümitsiz hale gelebilir, burjuvazinin
pefline tak›larak sa¤-duyular ve görüfller ileri sürebilirler.“(8)

Bu çizgilerin (sol veya sa¤) tarihsel olarak daha çok flu koflullarda ortaya
ç›kt›¤›na iflaret eder Baflkan Mao: „Genel olarak „sol“ çizgideki sapmalar, daha
çok burjuvazi ve proletarya aras›nda bir ayr›l›k olunca ortaya ç›km›flt›r. Sa¤
sapmalar ise, burjuvazi-proletarya aras›nda bir ittifak oldu¤u dönemlerde
do¤mufltur. Ama ister sa¤, ister sol olsun bu sapmalar, devrime de¤il karfl›-devrime
yaram›flt›r! Sola veya sa¤a zik zaklar çizmek: ayr›l›ktan hofllanmak, özden yoksun
bir pat›rt› ve kumar oportünizmi de¤iflen koflullar›n zorlamas›yla ortaya ç›kan
bütün bunlar, küçük burjuvazinin istikrars›z ekonomik durumunun ‹deolojik alanda
yans›malar›d›r.“( age)

Küçük burjuvazinin örgütsel hayattaki e¤ilimine iliflkin ise flu belirlemeyi
yapmaktad›r. Mao: „Özellikle küçük burjuvazinin, yaflama biçimi ve düflünce
yöntemindeki s›n›rl›l›klar ve özelikle Çin’in klan ve birlik merkezi olmayan ve
geri sosyal çevresi yüzünden, küçük burjuvazinin örgütsel hayatta e¤ilimi kitleleri
yabanc›laflt›ran bir bireycilik ve sekterizm fleklinde yans›r. Bu e¤ilimin partide
yans›d›¤› zaman, yukar›da anlat›lan yanl›fl „sol“, örgütsel yenilgiye yol açm›flt›r.
Partinin uzun süredir, k›rsal bölgede da¤›n›k bir gerilla savafl› veriyor olmas›, bu
e¤ilimin büyümesini daha da kolaylaflt›rm›flt›r“. (age)
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Devamla küçük burjuva ideolojisinin bu üç cephedeki görüntülerini flöyle
özetlemektedir: „Çeflitli hallerde ortaya ç›kan, ideolojide öznelcilik, siyasette sa¤
ve ‚sol‘ sapmalar, örgütlenmede sekterizm olarak bir siyasal çizgide kristalize
olsunlar veya olmas›nlar, parti önderli¤ini ele geçirsinler veya geçirmesinler hep
küçük burjuva ideolojisinin anti- Marksist-Leninist, anti-proleter görüntülerdir.
„(age)

Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi hatalar›m›z›n s›n›fsal kayna¤› küçük burjuvazi
iken, hatal› siyasetlerimize yön veren ise küçük burjuva ideolojisinin üzerimizdeki
etkileridir. Daha aç›kças› her hatal› görüfl ve yöntem anti proleter s›n›f ve
ideolojilerin görüntüleridir..

Sorunlara ve hatalara bu devrimci bak›fl aç›s›yla yaklaflt›¤›m›zda do¤ru tespit
ve tahliller yapabiliriz; bununla ba¤lant›l› olarak da bir daha ayn› hatalar› tekrar-
lamam›fl oluruz. Hata yapanlar erdemlidir. Çünkü hata yapanlar s›n›f mücadelesinin
içerisindedir. De¤er yaratmak için mücadele yürüten bir parti ve onun önderli¤ini
hatas›z göstermek M LM dünya görüflü de¤il, k. burjuva ve burjuva dünya
görüflüdür.

Sonuç olarak:
Partimizin 1972-73 sürecini bir bütün olarak de¤erlendird ¤imizde, partimiz

TKP(ML)’nin bu süreç içerisindeki hatalar› niteli¤inin tali yönünü oluflturmaktad›r.
Bu hatalar stratejik konularda de¤il taktik konulardad›r. Yani hatalar›m›z taktik
hatalar olup stratejik konulara denk düflmemektedir. Dolay›s›yla bu hatalar
Partimizin genel çizgisine, niteli¤ine damgas›n› vurmamaktad›r. Partimiz Marks-
ist-Leninisl-Maoist temeller üzerinde kurulmufl, Mustafa Suphi önderli¤indeki
TKP’nin komünist miras›n›n savunucusu olan tek komünist partisidir. Partimiz
TKP(ML) çeflitli millet ve milliyetlerden proletaryan›n bu co¤rafyadaki bilinçli
tek öncü örgütü olarak kuruluflu ve kuruluflundan sonraki k›sa mücadele tarihi
içerisinde önemli taktik hatalar sonucu a¤›r bir yenilgiye u¤ram›flt›r. Yenilgide
objektif koflullar›n önemli pay› olsa da yenilgiye damgas›n› vuran esas faktör bu
de¤il, sübjektif hatalard›r.
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II. BÖLÜM
1.ÖRGÜTSEL YEN‹LG‹DEN PART‹
1. KONFERANSINA KADAR OLAN

DÖNEM
Bu dönemi üç bafll›k alt›nda ele al›p de¤erlendirece¤iz. Birincisi 1.örgütsel

yenilgi sonras› ve Koordinasyon Komitesi süreci.  ‹kincisi bölgesel dönemden
1.Konferansa kadar olan süreç. Üçüncüsü ise 1.Konferans ve sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesidir.

1.Örgütsel Yenilgi Sonras› Ve
Koordinasyon Komitesi (KK) Dönemi:

Bu dönemi de¤erlendirirken 1.Konferans›m›z›n döneme iliflkin yapt›¤› hatal›
belirlemeleri de yeri geldikçe irdelemeye çal›flaca¤›z. 1. Örgütsel yenilgiden sonra
mevcut durumu do¤ru kavramak ve bu kavray›fltan hareketle dönemin bize
yükledi¤i görevleri tespit ederek Partiyi içinde bulundu¤u da¤›n›kl›¤› giderip
yeniden s›n›f mücadelesinde oynamas› gereken misyona kavuflturmak gerekiyordu.
Ne yaz›k ki KK üyesi kadrolar›n büyük ço¤unlu¤u bu bilinçten uzak olmalar›n›n
ve içine düfltükleri karamsar ruh halinin etkisiyle bu merkezi görevde yo¤unlaflmak
yerine Partinin temel teorik çizgisi noktas›nda güvensizlik yaymakla ifle bafllad›lar.
Marksist Leninist Maoist bir  Komünist Partisi içerisinde bulundu¤u somut durumu
objektif ve sübjektif koflullar› ile birlikte do¤ru tahlil edip öncelikli olarak hangi
görevi yerine getirece¤ini ortaya koyup o verili koflullarda di¤er tüm görevleri
buna tabi k›larak ele almazsa s›fat› komünist de olsa o partinin yenilgiden dersler
ç›kararak yoluna metanetli bir flekilde devam etmesi mümkün de¤ildir. Daha iflin
bafl›nda baflar›s›zl›¤a düflmüfl demektir. Çünkü görevler aras›nda ana görevler ve
ikincil görevler diye bir tespite gidilmez ve bundan hareketle ana görev üzerinde
yo¤unlafl›lmazsa o zaman dört bir tarafa yumruk sallam›fl olunur  ki bu da hiç bir
görevi hakk›yla yerine getirmemek demektir.

Bu kendili¤indenci oportünizm ve oportünist çal›flman›n kendisidir.  Baflkan
Mao görevler konusunda flu ayr›m› yapmay› zorunlu görüyor:

„Belli bir yerde ayn› anda birden fazla merkezi görev olmaz. Ayn› anda ancak
ikinci ya da üçüncü derecede önem tafl›yan görevlerle tamamlanan tek bir merkezi
görev olabilir. Bu yüzden bu yerin bafl sorumlusu oradaki mücadelenin tarihini ve
koflullar›n› göz önüne alarak çeflitli görevleri uygulanabilir biçimde s›raya
koymal›d›r. Belli bir yerdeki tarihsel koflullar›n ve varolan durumun ›fl›¤›nda
durumu bir bütün olarak dikkate almak ve buna uygun plan yapmak her dönem
için çal›flmalar›n a¤›rl›kl› merkezini ve s›ras›n› do¤ru bir flekilde saptamak sonra
da bunu kararl›l›kla uygulamak ve kesin sonuçlara ulafl›lmas›n› sa¤lamak önderlik
sanat›n›n parças›d›r. Bu ayn› zamanda önderlik yöntemi meselesidir. Önderli¤i
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kitlelerle, geneli özelle birlefltirme ilkelerini uygularken bu sorunu çözmeye dikkat
etmek gerekir.“ (9)

Buradan hareketle bir parti veya örgüt, örgütsel-siyasi yenilgiye u¤rad›¤›nda
onun ilk görevi örgütü yeniden infla etmek olmal›d›r. Bu ilk aflamada bir
koordinasyon komitesi olabilece¤i gibi geçici MK veya örgütleme komitesi de
olabilir. Önemli olan örgütsel olarak da¤›lan bir partinin merkezi yap›s›n› yeniden
oluflturmak geçici de olsa merkezi örgütlenmeyi oluflturmakt›r. Bunu yaparken
ilk s›rada gündemine alaca¤› sorun ise; geçmiflin, yenilgi ve ona sebep olan
hatalar›n, muhasebesini yapmak ve buradan ç›karaca¤› ders ve birikimlerle
önündeki ideolojik-siyasi-örgütsel ve askeri sorunlara ›fl›k tutmak olmal›d›r.

Partimizin 1973 y›l›n›n ortalar›na do¤ru a¤›r bir yenilgiye u¤ramas›ndan sonra
ilk merkezi görev, geçmiflin do¤ru bir politik bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmesi ve
bu de¤erlendirmenin ›fl›¤›nda merkezi yap›n›n yeniden oluflturulmas›yd›. Partinin
ideolojik-siyasi ve programatik görüfller noktas›nda hatt› net ve berrakt›.
Dolay›s›yla merkezi görev bu genel çizgi ve ç›kar›lan dersler ›fl›¤›nda yeniden
örgütsel inflayd›. Di¤er bütün görevler bu göreve tabi k›l›narak ele al›nmal›yd›.
‹leride ortaya koyaca¤›m›z gibi partimiz bu do¤ru politik perspektifle hareket
etmeyerek, gerçek görevlerini yerine getirmek yerine ilk baflta Partinin ideolojik-
siyasi ve programatik hatt›ndan uzaklaflt›.

Bilindi¤i gibi partimiz yenilgiden sonra bir y›la yak›n bir süre kendisini örgütsel
olarak toparlayamad›. Bunda bu görevi yapmas› gereken yoldafllar›n kap›ld›¤›
y›lg›nl›¤›n pay› büyüktür. Ali Taflyapan’›n anlat›mlar›ndan da anlafl›ld›¤› üzere
Koordinasyon Komitesi’nden yakalanmayan iki kadro mevcuttur. Ancak bunlardan
hiçbirisi bu süre içerisinde kendi misyonunu oynamayarak biri yurtd›fl›na ç›karken
di¤eri ise kendisini gizlemeye çal›flm›flt›r.  Bu iki kifliden Ali Mercan TKP/ML
Hareketi saflar›nda yer al›rken,  Ali Yavuz Çengelo¤lu ise Parti saflar›nda kal›p
bir dönem Partinin önderlik kademesinde yer alm›flt›r.

Yenilgiden yaklafl›k bir y›l sonra içerideki bir k›s›m önder kadro taraf›ndan
geçici merkez oluflturuldu. Bu durum, Partimizin yeniden merkezileflmesi yolunda
çok önemli bir ad›md›. O tarihsel koflullarda böyle bir ad›m at›lmas› do¤ru ve
yerinde bir karard›. Hapishanedeki yoldafllar›n örgütsel önderlik konusunda att›klar›
bu olumlu ad›m›n üzerinden uzun bir zaman geçmeden ne yaz›k ki Partimiz bu
kez içten darbelenmeye u¤rad›. Yeniden örgütsel infla döneminde Koordinasyon
Komitesi üyesi kimi oportünist unsurlar bir darbe ile Parti yönetimini 1974
sonlar›nda ele geçirdi. Esas görevleri olan; Partinin merkezi örgütsel ifllerli¤ini
yeniden sa¤lamak, partinin ideolojik-siyasal alandaki hatt›n› korumak, onu
zenginlefltirmek ve örgütsel inflas›n› gerçeklefltirmek yerine tam aksini yapt›lar.
Örgütsel alanda var olan da¤›n›k yap›y› ayakta tutup kaosu daha da derinlefltirdiler.
ideolojik-siyasi alanda partimizin net ve berrak olan siyasi çizgisini savunmak ve
geçmiflte ifllenen taktik „sol“ hatalar›n özelefltirisini yap›p, partiyi geçmifl
hatalar›ndan ar›nd›rmak yerine, önce var olan baz› „sol“ hatalar› daha da derin-
lefltirdiler, sonra bütünüyle sa¤a döndüler. Partimizin geçmiflte hep yanl›fl yapt›¤›
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görüfllerini savunmaya bafllad›lar. Partinin programatik görüfllerine sald›rarak taktik
hatalar›, MLM ‹deolojik hat ve siyasi çizgiye ba¤lad›lar.

Partiyi sa¤dan elefltirmeye koyularak Halk Savafl› Stratejisine karfl› güvensizlik
yayarak kadrolar› köylük alanlarda yo¤unlaflt›rmak yerine, flehirlere kayd›rd›lar.
Bunlar yönetimde olduklar› sürece hiç bir dönemde Partinin ideolojik-siyasi ve
programatik tezlerinin savunusu ve propagandas›n› yapmad›lar. Partinin varl›¤›n›
her alanda adeta unutturmaya çal›flt›lar. Gerilla Savafl›n› bafllatmaya çal›flmak
yerine tek tek gerilla eylemlerini bile bireysel terörizme karfl› olmak ad› alt›nda
reddettiler. Kurucu Önderimiz ve Baflkomutan›m›z Yoldafl Kaypakkaya’n›n katili
Fehmi Alt›nbilek’in cezaland›r›lmas›n›n koflullar› oldukça elveriflli olmas›na karfl›n,
söz konusu önderlik bu halk düflman›n› cezaland›rmak yerine cezaland›rmay›
savunan yoldafllar› „bireysel terörizmi esas al›yorlar“ suçlamas›yla teflhire
yöneldiler. Bu tür eylemleri „biz siyasi cinayet örgütü de¤iliz“ diyerek reddettiler.

Parti içerisinde ilk önce gizli olarak sürdürdükleri tasfiye hareketini 1976
Nisan’›nda bu kez aç›k bir flekilde yapmaya bafllad›lar. Ç›kard›klar› bir yaz› ile
partimizin sosyo-ekonomik yap› tespitinin yanl›fl oldu¤unu, buna ba¤l› olarak
devrim yolu konusunda da yanl›fl görüfller savunulmufl olabilece¤i, Partinin
çizgisinin Marksist Leninist olmad›¤›, ulusal kurtulufl savafl›na önderlik eden s›n›f›n
milli burjuvazi oldu¤u, Yoldafl Kaypakkaya’n›n Milli Meseleyi yanl›fl koydu¤u,
milli meselenin özünde pazar meselesi olmad›¤›, milli bask›n›n esas›n›n ezilen
ulus burjuvazisine de¤il, Kürt halk›na uyguland›¤›, vb.tezler ileri sürdüler.
TKP(ML)’nin ise zaten bir parti olmad›¤›, Marksist-Leninist olma yolunda
ilerleyen bir hareket(!) oldu¤u; Partimizle THKO-THKP-C  aras›nda nitel bir fark
olmad›¤› görüfllerini aç›kça savunmaya bafllad›lar. Bunu, ellerindeki önderlik
yetkisini kötüye kullanarak darbeci bir flekilde gerçeklefltirdiler. Bu darbeci
uygulamalar›n› sözüm ona parti içi tart›flma yay›n organ› olarak sunmaya çal›flt›klar›
Proleter Birlik dergisinde  devam ettirdiler. Oysa bir partinin ideolojik ve genel
siyasi çizgisi ancak bir kongrede gündeme al›n›p tart›fl›l›p sonuca ba¤lanabilinir.
Dönemin önderli¤inin bunu bilmemesi mümkün de¤ildir. Kordinasyon Komitesi
bunu yapm›yor tersini yap›yordu.

Bu darbeci klik Marksist Leninist Maoist Parti Ögretisini ayaklar alt›na alarak
Partimiz taraf›ndan 1.tasfiyeciler diye nitelenip at›lan MZ hizibini özelefltirilerini
dahi almadan yeniden Parti saflar›na katt›. Maoist bir Komünist Partisinin varl›¤›n›n
hiziplerin varl›¤›yla ba¤daflamayaca¤› evrensel ilkesini ayaklar alt›na ald›lar.
Partiye üye al›mlar›n›n grup temelinde de¤il tek tek bireyler temelinde olaca¤›
ilkesini yok sayd›lar..

KK’nin bu darbeci ve tasfiyeci prati¤ine karfl› Partimizin ‹stanbul bölge teflkilat›
tav›r ald›. Bu mücadele k›sa zaman içerisinde di¤er bölgelere de s›çrad›. 1976
y›l›n›n sonlar›nda Partimizin çal›flma yapt›¤› bütün bölgelerde saflar belirginleflti.
Parti tasfiyecisi KK hizbiyle parti aras›ndaki örgütsel ba¤ da kopart›lm›fl oldu.

Bu saflaflmada ‹stanbul ve çevre illerdeki kadro, üye ve taban kitlenin ezici
ço¤unlu¤u, Dersim’de özellikle orta kademe kadrolar›n ve taban kitlenin ezici
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ço¤unlu¤u partiden yana saf tuttu. Diyarbak›r ve Siverek’te öne ç›km›fl faaliyetçiler
ve taban›n hemen hemen hepsi Parti saflar›nda yerlerini belirledi. Kars’taki taban
kitle de Partiden yana saf tuttu. Adana, ‹skenderun, Malatya, Kayseri, Marafl,
Antep ve Ankara gibi illerdeki taban›n ço¤unlu¤u KK’den yana saf tuttu. Toplam
olarak taban kitlenin ezici ço¤unlu¤unun Parti saflar›nda yerini tuttu¤u alanlardan,
biri de yurtd›fl›yd›.

Parti kurulufl dönemi kadrolar›ndan d›flar›da olanlar içerisinden yaln›zca bir
kifli Parti saflar›nda yerini al›rken d›flar›da olan di¤er KK üyelerinden bir k›sm›
mücadeleyi b›rakt› bir k›sm› ise KK hizibiniin bafl›n› çekti. Hapishanelerde ise
kurulufl dönemi kadrolar›ndan Muzaffer Oruço¤lu ve Aslan K›l›ç Parti saflar›nda
yer ald›. 1974 aff›ndan ç›kan kadro ve militanlar›n ezici bir ço¤unlu¤u KK hizibi
saflar›nda kalarak Partiye s›rtlar›n› döndüler. Denilebilir ki Partimizi bu dönem
omuzlayan kadrolar›n büyük bir ço¤unlu¤u 1974-75 sonras› kadrolard›r. Bu durum
Partimizin içine girdi¤i yeni süreçte Partimiz için önemli bir dezavantajd›.

Tasfiyeciler; Partimizi y›kmay› amaçlad›klar›ndan Partimizin birinci görevi
olan örgütsel inflay› sa¤lama çabas› içerisinde olmad›klar› gibi, geçmiflin hatalar›n›n
özelefltirisi görevini hep erteleyip geçifltirdiler ve kadrolar› bugün-yar›n sözleriyle
avuttular.

Yönetimde olduklar› dönemde s›n›f mücadelesinin hiçbir sorunu karfl›s›nda
merkezi bir tav›r tak›nmayarak Partiyi derin bir suskunluk içerisine soktular.

Partimizin ideolojik ve siyasi görüflleri merkezi olarak savunulmam›flt›r.
Modern revizyonizm ve her türden oportünist ak›mlara karfl› mücadele

edilmemifl, bu ak›mlar›n halk üzerindeki ideolojik-siyasi etkisini k›rma yolunda
en küçük bir merkezi çal›flma yürütülmemifltir. Her türden oportünistlerin partimize
karfl› giriflti¤i ideolojik-siyasi sald›r›lar da yan›ts›z b›rak›lm›flt›r.

Partinin programatik görüfllerinin savunulmas› bir yana, KK döneminde
ç›kar›lan üç merkezi yay›n organ›nda da, partimizin görüfllerine z›t, küçük burjuva
görüfller savunulmufltur.

„KK“ döneminde uluslararas› alanda Marksist Leninist Maoist Hareket içinde
yayg›nl›k kazanan ve Partimizin çeflitli bölgelerinde de savunulan „Üç Dünya
Teorisi“ne karfl› ç›k›l›p ideolojik olarak mücadele edilmemifltir., S›n›f iflbirli¤ini
örgütleyen bu teori, Partimizi sa¤dan elefltiren „KK“ hizbinin pasifist-sa¤c›
çizgisine uygun bir teoriydi asl›nda. Bu karfl›-devrimci teorinin Baflkan Mao’ya
ait oldu¤u iftiras›n› alttan alta Parti içinde yayarak kadro ve üyelerimizde Maoizme
inançs›zl›¤›n geliflmesinin zeminini oluflturmufltur. Partimizde Maoizm’den
k›r›lman›n tarihsel kökleri bu tarihi sürece denk düflmektedir.

Örgütsel alanda „KK“ hizbi partimizi MLM ilkeler do¤rultusunda toparlamak
yerine taktik bir örgütsel politika izleyerek da¤›t›c› bir rol oynam›flt›r.

„KK“ döneminde Partiye „KK“n›n niteli¤ine uygun küçük burjuva, hizipçi
y›¤›nla  unsur doldurulmufl, kendisi gibi hizip olan ve özelefltiri ad› alt›nda
Partimizin temel görüfllerini reddetti¤i bilindi¤i halde AB hizbini tekrar partiye
alm›flt›r.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

48

„KK“ döneminde, kadrolar› yaln›zca merkezin verdi¤i emirleri yerine getiren
memurlara dönüfltüren, kadrolar› inisiyatiften yoksun b›rakan bir kadro politikas›
izlenmifltir. Kadrolar amir-memur politikas› temelinde flekillendirilerek bürokratik
çal›flma tarz› sürdürülmüfltür.

„KK“ Parti içindeki Marksist Leninist Maoistlere karfl› sekter, kendisine
yaltaklanan küçük burjuva unsurlara liberal bir tutum tak›nm›flt›r.

Partinin ve onun yan örgütlerinin inflas› için çaba sarf etmeyen KK hizbi,
örgütlenmede ordu örgütlenmesine uygun hiçbir pratik ad›m atmam›flt›r; silahl›
mücadele ve onun özgün biçimi olan köylü gerilla savafl›n› örgütlemek ve
bafllatmak için tek bir ad›m dahi atmam›flt›r. Tam tersine silahl› mücadele ve gerilla
savafl›na inançs›zl›¤› gelifltirmeye çal›flm›flt›r.

Bütün bunlar› yapan „KK“ hizbi, 1976 Nisan’›ndan sonra Partiyi tasfiye
çal›flmas›n› aç›kça sürdürmeye bafllad›¤› zaman, sorumlusu oldu¤u bütün bu
olumsuzluklar› ve hatal› yönlerini partiye mal etmekten geri durmam›flt›r. „KK“,
birinci derecede sorumlusu oldu¤u bu çizgisinin esas sorumlulu¤unu alt düzeydeki
kadrolara yükleyerek, „bu kadar a¤›r hatalar yapan bir Partinin, Marksist Leninist
parti olamayaca¤› aç›kt›r“ demagojisine baflvurmufltur.

„KK“ hizbi bu tutumu ile ve daha sonraki teorik-pratik durufluyla tasfiyeci
niteli¤i aç›kt›r..

Dönem içerisinde MLM parti kadrolar›n›n hatalar› ise flunlard›r:
KK Hizibinin Partimizin merkezi yönetimini ele geçirdi¤i dönem boyunca

Partimizin ideolojik-siyasal-örgütsel-askeri çizgisini savunan kadrolar ve çeflitli
bölge yönetim organlar› Partide; bu hizip taraf›ndan gelifltirilen kendili¤indenci,
kuyrukçu, lafta sol özünde sa¤ pasifist  politikaya karfl› yeterli bir ideolojik
mücadele yürütmemifllerdir.

KK hizbinin tasfiyeci bir hizip oldu¤u zaman›nda tespit edilememifl; „KK“n›n
Partinin merkeziyetçili¤ini fiilen ortadan kald›rmas›na karfl›, uyan›k davran›l-
mayarak göz yumulmufl, liberal tutum tak›n›lm›fl, „KK“nin Partiyi siyasetsiz bir
duruma sokmas› prati¤i ile uzlafl›lm›flt›r.

Baz› konularda yeterli bir ideolojik mücadele yürütülmeyerek , „KK“ hizbinin
yanl›fl politika ve pratiklerine hizmet edilmifltir.

„KK“nin, Partimizi, siyasi geliflmelerin kuyru¤una tak›lan bir küçük burjuva
hizbi derekesine düflürdü¤ü, bunun, Partinin ideolojik-siyasi-örgütsel tasfiyesi
anlam›na geldi¤i MLM bir öngörüyle an›nda kavranamam›flt›r.

Parti içinde iki çizgi mücadelesinde, MLM kadrolar önemli hatalar iflleyerek,
iki çizgi mücadelesinin ruhuna uygun ideolojik mücadele yürütememifllerdir.

Ayn› hata; parti içinde iki çizgi mücadelesini, iki s›n›f›n mücadelesi olarak
görmemek ve parti içinde yanl›fl çizgiyi de proleter çizgi olarak görmekten; merkezi
„yan›lmaz“ otorite olarak görmekten, partinin içinde burjuva çizginin hakim
olabilece¤ini kavramamaktan kaynaklanmaktad›r. Afl›r› güven ve körce itaat
fleklindeki idealist bak›fl aç›s›; Parti kadrolar›n›n „KK“ hizbinin tasfiyeci, MLM
ve Parti düflman› oportünist yüzlerini tan›malar›n› geciktiren önemli bir etmendi.
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Bu düflünce yöntemi, felsefi alanda her soruna s›n›flar›n üstü bakan, idealist
düflünce yöntemiydi.

Hatalar›m›z›n ideolojik alandaki kayna¤› öznelcilik iken, s›n›fsal alandaki
dokusu ise küçük burjuvazidir.

Merkezi otoriteye tapan, merkez hakl›d›r, merkez hata yapmaz fleklindeki
elefltirel olmaktan uzak kendine güvensiz ve sorumsuz rahat›na düflkün tutumlar
kadar merkezin merkezi da¤›tmas›n› ve çok merkezli yönetimi umursamayan
bafl›bofllu¤u kan›ksayan yaklafl›mlar s›n›fsal kayna¤›n› küçük burjuvaziden al›r.

Bugüne kadar „KK“ dönemini de¤erlendirirken, daha do¤rusu bu dönemdeki
MLM kadrolar›n hatalar›n› ortaya koyarken örgüt içi mücadelede liberalizme denk
düflen eksikliklerine de¤indik. Fakat Partimizi temsilen ‚KK‘ya karfl› mücadele
yürüten kadrolar›n daha sonra ise sekterli¤e düfltüklerini görüp tespit edemedik.
„KK“nin darbeci ve tasfiyeci bir flekilde partimizin ideolojik, siyasi ve örgütsel
çizgisini ayaklar alt›na almas›n›n arkas›ndan MLM kadrolar›n muhalefetinin bafl
göstermesi sonucu, „KK“nin geri ad›m atarak Parti içi sorunlar› „Proleter Birlik“
adl› yay›n organ›nda tart›flma önerisinin kabul edilmeyerek bu yolun MLM kadrolar
taraf›ndan tümüyle kapat›lmas› yanl›flt›. ‚KK‘ yapt›¤› darbecilik konusunda k›smi
özelefltiri yapm›flt›. Burada flu soru sorulabilinir: Bir önderlik her alanda partiyi
tasfiyeye yöneliyorsa halen de Parti içerisinde kalarak, mücadele yürütme siyaseti
do¤ru mudur? E¤er muhalefetin kendi görüfllerini parti içerisinde yayma yolu
kapanmam›fl, ve dahas› tart›flma yay›n organ›nda muhalefetin görüfllerini tart›flma
imkan› önderlik taraf›ndan yarat›lm›flsa, bu koflullarda partiden ayr›lmak do¤ru
de¤ildir. Ayn› flekilde „KK“nin kendisinin „darbecilik“ yapt›¤›na dair özelefltiri
vermesi de bunun, yani demokratik merkeziyetçilik ilkesinin tümden ortadan
kalkmad›¤›n› gösteriyor. Ama biz ne yapt›k? Baflta önderli¤in çizgisine karfl› li-
beral davrand›k, ard›ndan ise sorunlar›n Parti içinde tart›fl›lmas›n›n koflullar› varken,
bu kez bunu bir kenara iterek, örgüt içi tart›flmay› reddedip bir isyan havas›yla
örgütsel ba¤lar›m›z› kopard›k. Aç›kt›r ki burada aceleci ve sekter bir tutuma
düflülmüfltür.

Bir önderlik revizyonist olabilir. Daha do¤rusu revizyonist çizgiye de sahip
olabilir. E¤er o örgüt ve önderli¤in içerisinde hala da demokratik-merkeziyetçilik
ilkesi uygulan›yor ve muhalefetin düflüncelerine hayat hakk› tan›n›yorsa, burada
yap›lmas› gereken örgüt içerisinde kalarak ideolojik mücadeleyi Maoist ‹ki Çizgi
Mücadelesi ruhuyla sürdürmektir.

Somut durumu, yani parti içindeki yönetim ve dengeleri dikkate alarak yeni
bir kongreye kadar böylesi önderlik ve çizgi etraf›nda örgüt içinde kalmak mutlak
olarak reddedilemez. Bu yöntemlere dünya komünist partileri tarihinde çokça
rastlanmaktad›r.Çok uza¤a gitmeye gerek yok. Yoldafl Kaypakkaya’n›n T‹‹KP
içerisindeki prati¤i ve yöntemi son derece çarp›c› bir örnektir.

KK hizibine karfl› önce liberal hatalar›n ard›ndan sergilenen sekter mücadele
yönteminin daha sonraki birçok hizipleflme ve örgütsel ayr›l›¤a tarihsel olarak
örnek oluflturdu¤unu kim görmezlikten gelebilir? Bu örgütsel kopuflun Yoldafl
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Kaypakkaya’n›n T‹‹KP’den kopufluyla benzerli¤i yoktur. Yoldafl Kaypakkaya
Maoist parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesi siyasetiyle hareket ederek örgütsel ayr›l›¤a
giderken, bizim ‚KK‘den örgütsel kopuflumuzdaki siyasetimiz ve yöntemimiz ise
Hocac› parti içi iki çizgi mücadelesi siyasetine denk düflmektedir.

Bu süreçteki yanl›fl ve hatal› siyasetlerimiz görülmeden daha sonra ortaya ç›kan
hizip ve örgütsel ayr›l›klar›n ne tarihsel kökleri ne de ideolojik-siyasi nedenleri
do¤ru bir bak›fl aç›s›yla sorgulan›p do¤ru dersler ç›kar›lamaz. Bugüne kadar gerek
ayr›l›klar noktas›nda gerekse parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesini do¤ru bir temelde
yürüttü¤ümüz ne yaz›k ki söylenemez. ‹ki Çizgi Mücadelesi demek hizipleri meflru
görmek demek de¤ildir. Parti içindeki do¤ru ile yanl›fl›n mücadelesidir. Do¤ru ile
yanl›fl›n mücadelesinin kendisi diyalektik tarihsel materyalizmle idealist-metafizik
düflüncelerin çat›flmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Bölgesel Dönem
„KK“ tasfiyeci hizibi ile örgütsel ba¤›m›z kesildikten sonra, Partimizin

hayat›nda yeni bir canl›l›k dönemi bafllad›. „KK“ hizbinin pasifist çizgisi, yerini
parti içinde ve d›fl›nda aktif bir ideolojik-siyasi-örgütsel infla mücadelesine b›rakt›.
Bu mücadele örgütsel alanda yeniden merkezi bir yap›y› oluflturma hedefine
yöneldi. Bu mücadele yöntemi içinde, Partimizin çeflitli bölge teflkilatlar›, kendi
bölgeleri ad›na yay›n organlar› ç›kard›lar; bu yay›n organlar›nda Partinin
görüfllerini savunma ve gelifltirmeyi hedeflediler. Bu dönemde bölgeler aras›nda
iliflkiler kuruldu, merkezi yap›n›n sa¤lanmas› için giriflimlerde bulunuldu. Bölgeler
aras›ndaki iliflkilerin düzenli bir flekilde yürütülebilmesi için „bölgeler aras›
toplant›lar“ sistemi kuruldu; daha sonra bölge temsilcilerinden oluflan bir
„Örgütlenme Komitesi“ 1977 y›l›n›n ortas›nda oluflturuldu. Örgütlenme Komitesi
Partimizin 1. Konferans›n› haz›rlayarak, tarihi önemde bir görevi yerine getirdi.

Bu dönemde tek tek bölgelerin yürüttü¤ü mücadele ve ÖK’nin yürüttü¤ü
çal›flma esas olarak olumlu, Partimizi gelifltiren bir mücadele oldu. Bu dönemdeki
esas hatam›z, Partimizin içinde bulundu¤u çok bafll› durumun belli bir süre daha
sürdürülmesi, merkezi ifllerli¤in yeniden sa¤lanmas› için yapt›¤›m›z çal›flman›n
kendili¤indenci bir biçimde yürütülmüfl olmas›d›r.

Önemli hatalardan bir di¤er nokta ise mevcut örgütlenmenin silahl›
mücadelenin bu dönemdeki özgün biçimi olan gerilla savafl›na uygun bir hale
getirilmesi için kafa yorulmamas›d›r. Adeta k›rlar unutulmufl; k›r flehiri kuflats›n
stratejisi yerine, flehir k›r› kuflats›n stratejisi gelifltirilmiflti. Köylük alanda merkezi
görevimiz olan gerilla savafl›na uygun bir örgütlenme yaratmak ve bunun
haz›rl›klar›n› tamamlamak yerine flehirlerdeki silahl› eylemlere a¤›rl›k verilerek
„halk savafl› veriyorum“ teorisi yap›lmaya çal›fl›l›yordu. Bu konuda aç›k bir sapma
vard›. K›r yerine flehirler, gerilla savafl› yerine flehirlerdeki silahl› eylemler ve
faaliyetler esas al›nm›flt›. Öyle ki, abartmas›z denilebilir ki hiçbir kadro, „biz niye
gerilla birlikleri örgütlemiyoruz“ tart›flmas›n› yapmak yerine, „biz niye flehirlerde
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daha fazla silahl› eylem yapm›yoruz“ tart›flmas›n› yürütüyordu. fiehirlerde silahl›
eylemler yap›lmas›n demiyoruz. Ama bir yerde devrim yolu konusunda bir politik
belirleme varsa, üstelik de bizimki gibi ülkelerde „devrim ancak Halk Savafl›
yoluyla baflar›ya ulafl›r“ temel stratejik ilkesine uygun silahl› örgütlenme yapmak
esas görev iken, kalk›p bunun yerine flehirlerdeki faaliyette ve silahl› eylemlerde
yo¤unlaflmak hem genel stratejik çizgiden sapmad›r, hem de mevcut ülke
gerçekli¤inin d›fl›nda (ilerisinde) bir siyasi-askeri yönelime girmek demektir. Bu
dönemde, yani Stratejik Savunma Döneminde Köylü Gerilla Savafl› esas mücadele
biçimidir. Halk Savafl›n› oportünistlerin dedi¤i gibi genel olarak halk›n kat›ld›¤›
bir savafl olarak de¤erlendiremeyiz. Bu, uzun süreli köylü savafl›d›r. Bu savafl›n
temel gücü proletarya önderli¤indeki köylülüktür. Çünkü ülke yar›-sömürge, yar›-
feodal bir sosyo-ekonomik yap›ya sahiptir.

Feodalizmle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflki bafl çeliflkidir. Emperyalizm
ve uflaklar›n›n yumuflak karn köylük alanlard›r. Mücadele ve örgüt biçimleri de
bu tespitlere uygun olmak zorundad›r. Partimizin kurulufl belgelerinde de sorun
böyle ortaya konulmaktad›r. Yani o dönemki Merkezi Görev Köylü Gerilla
Savafl›n› örgütleyip bafllatmakt›r. Örgütleme Komitesi ve bölge teflkilatlar›m›z bu
merkezi görev yerine, Parti kadrolar›n› flehirlere y›¤arak Partiyi merkezi göreve
göre flekillendirmeyerek KK hizibinin oportünist ve kendili¤indenci hatt›ndan bir
bütün olarak kopamad›lar. Yoldafl Kaypakkaya dönemi hariç, gerilla savafl›n› hep
teoride savunduk. Bu „KK“ döneminde de böyleydi, bölgesel dönemde de böyle
idi, 1.Konferans sonras› da ayn› oportünist hat devam ettirildi.

‹lk bak›flta bölgesel döneme son verilip örgütün merkezi yap›ya kavuflturulmas›
ile Köylü Gerilla Savafl›n›n örgütlenilip bafllat›lmas› görevinin birarada yürütülmesi
çeliflkili gibi görünebilir. Bizimki gibi ülkelerde Parti ve Ordu inflas›n›n hangi
temelde yap›laca¤›n› bilince ç›karmayan bir anlay›fl çeliflkiden sözedebilir. Partiyi
silahl› mücadele içerisinde infla etme anlay›fl›ndan sapan sa¤ ve sol oportünist
anlay›fllardan bunu kavramas›n› bekleyemeyiz. Partimizin kurulufl belgelerinde
de belirtildi¤i gibi Parti silahl› mücadele içerisinde Ordu ise Parti önderli¤inde
köylük bölgelerde ad›m ad›m infla edilir. Bu anlay›fltan kopan Örgütlenme Komitesi
ve Bölge Parti teflkilatlar›m›z küçük burjuva sol oportünist ak›mlar›n örgüt ve
mücadele biçimlerini tekrarlamaktan öte bir fley yapmad›lar. Bizimki gibi ülkelerde
parti inflas› ve silahl› mücadele içiçe ele al›n›p kavranmad›¤› sürece sa¤ ve sol
oportünist siyasal hatalara düflmekten kendimizi alamay›z. Çünkü bizimki gibi
ülkelerde devrimin bafl›ndan itibaren ana örgütlenme biçimi ordu, ana mücadele
biçimi savaflt›r

Sorun, politika ve taktikleri, bulundu¤un mevcut somut duruma uygun
belirlemek ve bunlar› devrimin hizmetine sokmakt›r. Birisini esas almak demek
di¤er örgüt ve mücadele biçimlerini reddetmek anlam›na gelmez. As›l olan esas
mücadele ve örgüt biçimleriyle ikincil olan örgüt ve mücadele biçimlerinin
diyalektik ba¤›n› kurup buna uygun pratik sergilemektir. Örgütsel infladaki hedef,
merkezi görev olan devrime önderlik etmektir yani merkezi göreve ba¤l›d›r. Baflka
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deyiflle stratejik aflaman›n merkezi görevine ba¤l› olarak buna hizmet eden ve
onu gelifltiren anl›k-ayl›k hatta y›ll›k merkezi görev tespiti yapmak kaç›n›lmazd›r.
Sorunun özü bir andaki durumu kavramak ve o somut duruma uygun politika
belirlerken, genel çizgiyi gözden kaç›rmadan durum tespiti yapmakt›r. Buna
karfl›l›k özgüllük ad›na genel çizgiyi göz önünde bulundurmadan yap›lan tespitler
sapmalara yol açar.

Yani bir yandan yeniden örgütsel infla sa¤lan›rken, di¤er yandan da bu infla
süreci içerisinde köylü gerilla savafl›n›n bafllat›lmas› için yo¤un haz›rl›klar
yap›labilirdi. En az›ndan gerilla birliklerinin örgütlenmesi yarat›labilinirdi. Bunun
objektif ve sübjektif koflullar› fazlas›yla vard›. Ama bölgesel dönemde bu görev
yerine getirilmedi¤i gibi genel çizgiden sap›larak flehirlere hem örgütsel hem de
askeri olarak a¤›rl›k verildi.

Bu sol sapmada „KK“ hizbinin sa¤ pasifist çizgisine karfl› tepkinin önemli bir
pay› oldu¤u gibi, sol oportünist küçük burjuva örgütlerin etkilerinin pay› da
büyüktür. Özellikle de devrimci hareketin, daha çok da THKP-C ile THKO kökenli
sol hareketlerin flehir silahl› eylemlilikleri Partimiz ve taban›n› etkilemekteydi
Devimci durumun yüksek oluflu kadrolarda macerac› bir hatta yürüme e¤iliminin
öne ç›kmas›na nesnel zemin oluflturuyordu.

Bu hatalar›m›z›n ideolojik kayna¤› sübjektivizmdir. Bu kabaran devrimci dalga
karfl›s›nda geliflmelere, küçük burjuvazinin macerac›  ruh haliyle yaklafl›lm›flt›r.
Genel çizgi ve as›l görevler yerine ani ve k›sa vadeli etki yaratacak ve sonuçlar
alacak sol-macerac› bir ruh haliyle politika ve taktik belirlenmifltir. Bu noktada
do¤ru bir politika ve askeri hat izlenmeyerek, sol sapma içerisine düflülmüfltür.

Asl›nda bu dönemde merkezi görev bafltan itibaren bölge temsilcilerinden
oluflan geçici bir merkez kurmakt›. Bu geçici merkez bir yandan merkezi yap›n›n
sa¤lanmas› için konferans haz›rl›klar›n› sürdürürken, di¤er yandan da s›n›f
mücadelesinin sorunlar› karfl›s›nda Partimizin çizgisi temelinde merkezi tav›r
tak›nmal›, örgütlenmede k›r gerilla birliklerini oluflturmal› ve bunu konferans
sonras› gerilla savafl›n› bafllatmak için haz›rlamal›, merkezi önderlik görevini yerine
getirmeliydi. Ancak, geçici bir merkez oluflturulmas› konusunda tutucu ve
cesaretsiz davran›ld›. ÖK (Örgütlenme Komitesi) bafllang›çta, „bölgelerin içifllerine
kar›flmama“ temelinde kuruldu. Bu yanl›flt›. Sanki bir partinin çeflitli bölge
teflkilatlar› de¤il de, ayr› gruplar›n koalisyonu gibi ele al›n›yordu. Bu karar›n
al›nmas›nda, henüz „KK“ ile örgütsel ba¤›n› yeni koparm›fl olan bölgelerin,
birbirine karfl› duyduklar› güvensizli¤in önemli pay› vard›.

Bu güvensizlikte ise, çeflitli bölgelerin yönetimlerinin birbirleri ile iliflkilerde
flu veya bu ölçüde yapt›klar› hatalar önemli bir rol oynuyordu. Örgütlenme
Komitesi kurulduktan bir süre sonra bölgelerin içifllerine kar›flmama fleklindeki
karar›na ters düflen, „ÖK çeflitli konularda parti ad›na tav›r tak›nacakt›r. ÖK’nin
ald›¤› kararlara bütün üyeler uyacakt›r“ karar› al›nd›. Bu çeliflkili kararlar Partideki
güvensizli¤i daha da artt›rd›. ‹kinci karar, ÖK’nin geçici bir merkez olma görevini
üstlenmeleri anlam›na geliyordu. Ama bu karar taban›n ve s›n›f mücadelesinin
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zorlamas› sonucu kavranmadan al›nan bir karard›. Geliflme kendili¤indenci bir
flekilde olmufltu. Bu karar›n kavranmadan al›nd›¤›n›n en aç›k örne¤i ÖK’nin
kuruluflunda al›nan „bölgelerin içifllerine kar›flmama“ karar›n›n kald›r›lmamas›yd›
ÖK, kendili¤indenci biçimde ald›¤›, parti çizgisi temelinde merkezi siyaset tayin
etme görevini yeterli bir flekilde yerine getiremezdi ve getiremedi de. ÖK’nin
önemi kavranmad›¤›ndan, ÖK üyelerinin hala bölgelerindeki çal›flmay› esas
almalar› ÖK’nin çal›flmalar›n›n a¤›r aksak yürümesinde önemli bir etken oldu.
ÖK’nin görevlerinin baflta do¤ru bir flekilde tespit edilememesi, bunun sonucunda
da ÖK’nin yap›s›n›n merkezi önderlik görevini yerine getirebilecek bir flekilde
olmamas› konferans›n haz›rl›klar›nda da kendini kendili¤indencilik fleklinde
gösterdi. ÖK bu dönemde bütün parti kademelerine bir ça¤r› yaparak, konferansa
kadar tart›fl›lacak meseleleri aç›klad›. Ancak tart›flmaya merkezi olarak önderlik
edip, tart›flmay› merkezi olarak haz›rlanan taslaklar üzerinde sürdürerek,
yönlendirme görevini yerine getirmedi. Böylece her bölge teflkilat›, tart›flmalar›
ba¤›ms›z sürdürmek durumunda kald›¤›ndan tart›flmalardan  yeterli verim
al›namad›.

ÖK döneminde de parti propagandas› yapma konusunda „KK“ döneminden
beri var olan çekingenlik sürmüfl, çeflitli bölgeler d›fla karfl› parti ad›na propaganda
yapma görevinde pasif davrand›lar.

Bu dönemde Parti ismi yerine daha çok öne ç›kan ordu ismi oldu. Gerek yaz›l›
gerekse de sözlü propagandalarda TKP(ML) yerine T‹KKO ismi kullan›lm›flt›r.
Bu durum Bölgesel Dönem’de oldu¤u gibi ÖK döneminde de varl›¤›n› sürdür-
müfltür. Yap›lan bireysel eylemlerin sorumlu¤u da T‹KKO ad›na üstlenilerek
kamuoyuna duyurulmufltur. Bu bak›fl aç›s› ve pratik yanl›flt›; ideolojik olarak
dokusunu salt askeri bak›fl aç›s›ndan almaktad›r. Egemen s›n›flar ve medyas› olsun,
ayn› flekilde di¤er küçük burjuva devrimci parti ve örgütler olsun Parti isminden
çok ordu ismini öne ç›kart›yor, Partimizi T‹KKO ismiyle an›yordu. Bundan dolay›
Partimizin kitleler üzerindeki siyasi etkisi zay›flat›lm›fl oldu. Gerek parti propa-
gandas› konusunda gösterilen çekingenlik, gerekse daha çok T‹KKO isminin
kullan›lmas›ndaki hatal› yaklafl›m›m›z, objektif olarak oportünistlerin „parti
yoktur“ demagojisine f›rsat veren bir davran›flt›.

Bu dönemde hatalar›n do¤du¤u objektif ortam, Partimizin merkezini ele geçiren
bir hizibin, kendisine duyulan körce güveni kötüye kullanarak Partiyi tasfiyeye
kalkt›¤›, bunun sonucunda partiden at›ld›¤›, bu hizbin tasfiye hareketinin partide
a¤›r bir tahribat yapt›¤› bir ortamd›. Bu ortamda at›lacak yanl›fl bir ad›m, bölgeler
aras›nda sa¤lanmaya çal›fl›lan güveni sarsacak bir davran›fl, Partiye a¤›r zararlar
verebilirdi. Merkezi ifllerli¤in sa¤lanmas›nda geliflmenin belli bir ölçüde
kendili¤indencili¤e b›rak›lmas›nda bu objektif durum önemli rol oynad›.

Bu dönemde yapt›¤›m›z hatalar›n da ideolojik kayna¤› sübjektivizm, s›n›fsal
kayna¤› ise küçük burjuvazidir

Bu bölüme iliflkin söyleyeceklerimizi tamamlamadan „KK“ döneminde
1.tasfiyeciler olarak bilinen ve Partiye grup olarak al›nan AB hizbi 77 ortalar›na
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do¤ru Partiden at›ld›.( Bu hizip daha çok MZ hizbi olarak parti belgelerinde geçer.)
Bu hizip legal alanda „Kurtulufl Yolu“ adl› dergi ile an›l›r. „Üç Dünya Teorisi“ni
savunan ve siyasal hatt›n› bu temelde çizen MZ hizbi daha sonra THKO’dan ayr›lan
bir grupla birleflti. 12 Eylül Askeri faflist diktatörlü¤üyle birlikte hem örgütsel
olarak darbe ald›, hem de daha sonra siyasi faaliyetlerine son vererek kendisini
fesh etti. Kadrolar›n›n bir k›sm› tekrar geldikleri T‹‹KP saflar›na dönerken, di¤er
k›sm› ise aktif siyasi faaliyeti terketti

Atilla Özkan, Mehmet Kocada¤, Zülfükar Uralçin, Naci Güven, Cemil Oka,
M. Zeki fierit, ismail Hano¤lu, Selahattin Do¤an yoldafllar› 1. Yenilgi ile 1.
Konferans aras› dönemde flehit verdik. Ayr›ca 1977 y›l›nin 2 Eylül’ünde Ümraniye
l May›s Mahallesi gecekondu direniflinde flehit düflen 5 iflçiden baflta Hüseyin
Aslan olmak üzere üç iflçi Partimiz sempatizan›d›r.

1. Konferans Ve Sonuçlar› Üzerine
1.Örgütsel yenilgi sonras› Partimizin demokratik bir yöntemle yeniden merkezi

yap›s›na kavuflturulmas› küçümsenmeyecek tarihi bir ad›md›r.
Partimizin asgari ve azami program›n›n esasta onaylanmas› ve bunun Konferans

gibi yüksek bir organ karar›yla tarihsellefltirilmesi 1.Konferans›m›z›n en önemli
baflar›lar›ndan biridir. Bu Konferansta Partimiz ilk kez örgütsel iflleyiflini bir tüzükle
somutlaflt›rd›.

Partimizin yan örgütlerinin inflas›n› yeniden karar alt›na ald›.
Gerek illegal gerek legal yay›n organlar›n›n ç›kart›lmas› Parti tarihinde ilk

kez bu Konferansta karar alt›na al›nd›.
Partimizin ilk örgütsel yenilgisinin ideolojik politik ve örgütsel nedenleri

de¤erlendirilerek Parti özelefltirisinin(kimi hatl› ve eksik yanlar› osa da) kamuoyuna
yap›lmas› Konferans›m›z›n bir baflka  baflar›s›d›r.

Uluslararas› alanda modern revizyonizme ve s›n›f iflbirlikçisi Üç Dünya
Teorisine karfl› ideolojik ve siyasi olarak esasta do¤ru tav›r tak›n›ld›.

O güne kadar baflar›lamayan enternasyonal iliflkilerde 1.Konferans›m›z›n ald›¤›
kararlar do¤rultusunda önemli ad›mlar at›ld›.

Yukar›da sat›rbafllar›yla ortaya koydu¤umuz 1.Konferans›n yönelimi ve niteli¤i
esasta MLM’dir. Bu MLM niteli¤e karfl› 1.Konferans›m›z küçümsenmeyecek ciddi
hatalara da düfltü. Konferans›m›z›n niteli¤ine  damgas›n› vuran Marksist Leninist
Maoist görüfllerken tali de olsa birçok noktada Konferans›m›z oportünist görüfllere
de sahipti. Bu oportünizm kimi zaman sa¤ kimi zaman sol biçimlerde kendisini
gösterdi. Konferans›m›z bilimimizin Maoizmle yakalad›¤› üçüncü nitel aflamay›
görmedi¤i gibi Mao Zedung düflüncesi kavram›na karfl› ç›kma ad› alt›nda Maoizm
noktas›nda önemli bir k›r›lmaya önayak oldu.Halbuki Yoldafl Kaypakkaya
„Hareketimizin Büyüük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü oldu¤u
belirtilmeliydi“(10) diyerek Mao Zedung Düflüncesi’ni parlak bir biçimde
savunmufltu. Maoizm’de k›r›lma Partimizin son 25 y›ll›k tarihindeki kaoslar›n,
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krizlerin temelini teflkil etti. Konferans›m›z oportünist hatalar›n yan›s›ra birçok
konuda da teorik karmaflaya neden oldu.

Marksizm Leninizm Maoizm bize flunu ö¤retir. Teorik karmafl›kl›¤›n yafland›¤›
yerde do¤ru ve bilimsel bir ad›m at›lamaz. „Ne yapmal›“ adl› eserinde Lenin flöyle
der:

„ ‚‹leriye do¤ru at›lan her ad›m, her gerçek ilerleme bir düzine programdan
daha önemlidir‘ Teorik kargaflal›k döneminde bu sözcükleri yinelemek, t›pk› bir
cenazede yasl›lara  ‚gözünüz ayd›n!‘ demeye benzer. Üstelik Marks’›n bu sözleri,
içerisinde ilkelerin formülasyonunda seçmecili¤i fliddetle mahkum etti¤i Gotha
Program›  konusunda yazd›¤› mektuptan al›nm›flt›r. ‚E¤er birleflmek zorunday-
san›z‘ diye yaz›yordu parti liderlerine Marks, hareketin pratik amaçlar›n›
karfl›layacak anlaflmalara girin ama ilkeler  herhangi bir pazarl›¤a izin vermeyin,
teorik „ödünler“ vermeyin. Marks bu düflüncede idi ve hala aram›zda -onun ad›na-
teorinin önemini küçümseme yolunu arayan kimseler  var.

„Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz. Moda halinde oportünizm
övgüsünün, pratik eylemin en dar biçimlerine delicesine bir kap›lmayla elele gitti¤i
bir zamanda, bu düflünce üzerinde pek güçlü olarak direnilemez.“ (11)

1.Konferans›m›z ideolojik alanda Mao Zedung Düflüncesini savunmayarak
hem partimizin ideolojik-siyasi ç›k›fl›nda temel faktör olan Maoizm’den hem de
günün tarihsel-siyasal görevleri bak›m›ndan Mao Zedung ve onun düflüncelerinin
Marksizm-Leninizm’e katk›dan öte nitel bir aflamas› oldu¤u bilimsel gerçek-
li¤inden sapm›flt›r. ‹deolojide netli¤in olmad›¤› yerde pratikte ve politikada do¤ru
yol çizilemez. 1.Konferans›m›z bununla ba¤›nt›l› olarak „emperyalizmin toptan
çöküfle gitti¤i ça¤“ tesbitini Mao Zedung düflüncesiyle ayn›laflt›rmakla temel bir
yan›lg›ya düfltü. Ça¤ tespitine iliflkin ortaya konulan görüfller genel hatlar›yla do¤ru,
fakat bunun ideolojik kayna¤›n› Mao Zedung Düflüncesi’nin oluflturdu¤u
belirlemesi yanl›fl ve hatal›d›r. Mao Zedung Düflüncesi’nin savunulmas›
„Leninizmin art›k eskidi¤i“ anlam›na gelmez. Nas›l ki Marksizm’in yan›na
Leninizm’in eklenmesiyle art›k Marksizm eskimiyorsa öyle de Maoizmin, o günkü
tarihsel koflullarda formüle edildi¤i flekilde „Mao Zedung Düflüncesi“nin
eklenmesi, „Leninizmin eskidi¤i“ anlay›fl›n› getirmez. Maoizm, Marksizm
Leninizm biliminin yeni bir nitel aflamas›d›r. Bunu, „ça¤ de¤iflikli¤iyle“
özdefllefltirip reddetmek do¤ru de¤ildi.

1.Konferansta teorik kar›fl›kl›k ve ideolojik kaos kendisini dünya çap›nda „bafl
çeliflki ve bafl düflman tespiti yap›lmaz“ anlay›fl›nda da göstermektedir. Bu konuda
1.Konferans flunlar› belirtiyor:

„Lin Biao taraf›ndan emperyalizmin toptan çöküfl teorisine ba¤l› olarak
gelifltirdi¤i bir baflka tez de, ‚dünya çap›nda bafl çeliflme, emperyalizm ve sosyal
emperyalizm ile ezilen uluslar aras›ndad›r‘ tezi idi. Partimiz, temel belgelerinde
dünya çap›nda bafl çeliflmeyi ‚emperyalizm ve sosyal emperyalizm ile ezilen halklar
ve uluslar aras›ndaki çeliflme‘ fleklinde tespit etti. Lin Biao’nun anlay›fl›na göre
‚Asya, Afrika, Latin Amerika‘n›n genifl alanlar› dünyan›n k›rlar›, genifl metropoller
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ise dünyan›n flehirleri idi’. ‚Emperyalist ülkelerde devrim, Asya, Afrika, Latin
Amerika ülkelerinde devrim olmadan imkans›z‘d›. Lin Biao dünya çap›nda bafl
düflman tespitini, devrimin önce nerede olaca¤›n› tespit etmek için yani, devrimler
aras›nda mekanik bir öncelik sonral›k iliflkisi kuruyordu. Partimiz belgelerinde
Lin Biao’nun dünya çap›nda bafl çeliflme tespitini kulland›, ama bu tespite temel
olan düflünceyi savunmad›. Ancak daha sonraki geliflme içinde Lin Biao’nun
‚dünyan›n k›rlar›/dünyan›n flehirleri‘ ‚dünya çap›nda halk savafl›‘ gibi tezleri de
Partimiz tarafindan savunuldu. Bu kavranmadan kendili¤indenci bir biçimde
oldu.“(12)

Dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl düflman konusunda Partimizin ortaya koydu¤u
tespitler do¤ru olmakla birlikte, burada ne bir kendili¤indencilik ne de bir
kavray›fls›zl›k söz konusudur.  Bu tespitleri Lin Biao’ya ba¤lamak ise apayr› bir
açmaz ve yanl›fl bir tutumdur. Dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl düflman tespiti
Mao tarafindan da yap›lm›flt›r. Biz bir anlay›fl› elefltirirken, bu anlay›fl›n kimden
ç›kt›¤› de¤il do¤ru olup olmad›¤› bilimsel gerçekli¤inden hareket ederiz.

Mevcut dünya gerçekli¤ini de¤erlendirdi¤imizde çok somut bir flekilde
karfl›m›za flunlar ç›kmaktad›r: „Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinin devrimin
f›rt›na merkezleri oldu¤u“ ortadad›r. Çünkü bu sömürge, yar›-sömürge ülkelerdeki
halklar ve uluslar emperyalizm taraf›ndan daha çok ezilip sömürülmektedir.Bask›
ve  sömürünün oldu¤u yerde direnifl ve mücadelenin daha fazla olaca¤› aç›kt›r.Bu
emperyalizm ile ezilen halklar ve uluslar aras›ndaki çeliflkinin derinli¤inin de
göstergesidir. Sömürge, yar›-sömürge ülkelerin emperyalizmin zay›f halkalar›
oldu¤u dünya devrim tarihinde onlarca kez kan›tland›. 1.Konferans›m›z›n bu
konudaki hatal› yaklafl›mlar› ve Partimize soldan yap›lan haks›z elefltiriler sonraki
Konferanslar›m›zda düzeltildi.

Sözün özü; Konferans bu konuda zorlama bir flekilde düflünceler üretmifltir.
Toptanc› bir mant›kla bafl çeliflki ve bafl düflman tespiti yap›lamaz deyip mevcut
dünya gerçekli¤ine gözlerini kapayarak sol-Troçkist bir tespit yapm›flt›r.

Marksizm Leninizm Maoizm bir bilimdir. Bilim ise Engels’in dedi¤i gibi
„ç›plakl›¤› sever“. Bu ne demektir? Baflkan Mao’nun belirtti¤i üzere bilim „dürüst
ve sa¤lam bilgi demektir; bilimde yalana-dolana yer yoktur. Öyleyse dürüst
olal›m“(13)

1. Konferans „bafl çeliflki, bafl düflman“ tespitini reddetmekle yanl›fl bir
düflünceyi savunmakla yetinmemifl, bunun ideolojik kökenini Mao Zedung
Düflüncesi’yle iliflkilendirerek dürüst davranmam›flt›r. Bu düflünce, sahiplerini
daha sonraki süreçte Mao Zedung’u Marksizm’in 5 klasi¤i olmaktan ç›kartmaya
kadar götürdü. Mao Zedung Düflüncesinin savunulmamas› ilk baflta ideolojik
savrulmay›, sonras› süreçte ise düflünce sahiplerinin sistemleflmifl anti-Maoist
düflünce ve çizgiye evrilmesine neden oldu. Bu ideolojik savrulma ayn› zamanda
Partide de uzun y›llar Mao Zedung Düflüncesi ve bunun en bilimsel formülasyonu
olan Maozm’i savunmamay› beraberinde getirdi.
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Oysa bilimsel olan ideolojik tutum Baflkan Mao’ya ve Maoizm’e yap›lan
sald›r›lar› gö¤üslemek ve Maoizm’i daha da öne ç›kartmakt›. 1.Konferans ak›ma
karfl› gö¤üs germe yerine ondan ideolojik olarak beslenmifl, Maoizm’i kavramak
ve öne ç›kartmak yerine hem ideolojik afl›nd›rma yaratm›fl hem de bu ba¤lamda
uluslararas› düzlemde ideolojik ve siyasi görevlerini yerine getirmede; yetersiz,
cesaretsiz ve çekingen davranarak özellikle de ülkede Maoizm’e yönelik sald›r›
furyas›na prim vermifltir. Dolay›s›yla Yoldafl Kaypakkaya döneminin gerisine
düflerek MLM ideolojiden sapm›flt›r.

1.Konferansta yap›lan yar›-feodal sistemle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki
çeliflki bafl çeliflkidir“ tespiti hatal› bir tespitti. Bu hatal› tespit ayn› zamanda
Partimizin Yoldafl Kaypakkaya taraf›ndan teorilefltirilen programatik ve yak›n
stratejik hedefler noktas›ndaki temel görüflleriyle çeliflmekteydi. Bilindi¤i gibi
yar›-feodal sistem formülasyonu içerisinde feodal üretim iliflkileriyle kapitalist
üretim iliflkilerinin içice geçmiflli¤i ifade edilmektedir. Bugüne kadar bu kavram›n
alt› dolduruldu¤unda feodal üretim iliflkilerinin hakimiyeti olarak belirtilse de,
ancak yine de bu formülasyon devrimin sadece feodalizmi de¤il kapitalizmi de
hedefledi¤i anlam›na gelmektedir. Demokratik Halk Devrimi süreci boyunca
feodalizmi, emperyalizmi, komprador bürokrat kapitalizmi ve bunlar›n temsilcisi
s›n›flar› hedeflese de, bu devrimin bir bütün olarak kapitalizmi hedefledi¤i
anlam›na gelmez. Toprak devriminin gündemde oldu¤u bir aflamada bafl çeliflki
feodalizmle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflkidir. Bu çeliflkinin özünü büyük
toprak a¤alar›yla köylülük aras›ndaki toprak sorunu oluflturmaktad›r. Bafl çeliflki
gerek ekonomik gerekse s›n›fsal düzlemde net ve berrak olmak zorundad›r.

Bu tespit ayn› zamanda komprador bürokrat burjuvazi ve büyük toprak
a¤alar›yla halk aras›ndaki çeliflki diye bir ça¤r›fl›m yapmas› bak›m›ndan da yanl›flt›r.
Bu gibi tespitler ülkeyi kapitalist gören küçük burjuva hareketlerin „yerli gericilikle
halk aras›ndaki çeliflki bafl çeliflkidir“ tespitine de denk düflmektedir. Bu anlay›fl
sahiplerinin demokratik devrim kavray›fl›n›n özünü toprak devrimi de¤il, mevcut
siyasal sistemin yani üst yap›n›n demokratiklefltirilmesi oluflturmaktad›r.
1.Konferans›m›z›n bafl çeliflki noktasindaki bu yanl›fl tespiti Konferanstan bir y›l
sonra Parti içerisinde tart›fl›larak mahkum edildi. Yoldafl Kaypakkaya’n›n do¤ru
olarak belirledi¤i „feodalizmle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflki bafl çeliflkidir“
tesbiti Partinin resmi görüflü olarak benimsendi.

1.Konferans Yoldafl Kaypakkaya’n›n Milli Mesele üzerine ortaya koydu¤u
teorik-politik görüflleri onaylmas›na ra¤men, Partinin önüne bu teorik-politik
düflünceleri somutla birlefltirecek pratik-politik görevler koymamakla eksik ve
hatal› davrand›. O günkü koflullarda Kürt Ulusal Hareketinin vard›¤› boyutu
yeterince bilince ç›karamad›. 50 y›ll›k sosyal floven abluka Yoldafl Kaypakkaya
taraf›ndan parçalanmas›na karfl›n, Yoldafl Kaypakkaya sonras› dönemlerde bunun
gerekleri yerine getirilemedi. Kürt Ulusal Hareketi günden güne ivme kazanmas›na
karfl›n „ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflki“nin
varl›¤›ndan sözedilemedi.
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Bu çeliflkinin bafll›ca çeliflkiler içinde görülmemesi önemli bir eksiklikti.
Çeliflkinin niteli¤i ve önemi kavranamad›¤›ndan Kürt Ulusal Hareketi’ne karfl›
yeterince duyarl›l›k gösterilemedi. Sorunu çok yönlü irdeleme, kavrama ve bu
kavray›fltan hareketle somut taktik politikalar üretme yerine ulusal harekete tepeden
bak›ld› ve zaman zaman sekter tutumlara girildi. Yoldafl Kaypakkaya’n›n  gerek
ulusal sorunun özü noktas›nda gerekse de milli bask›n›n amac› ve esas olarak
uyguland›¤› s›n›f noktas›ndaki bilimsel yaklafl›m› yeterince bilince ç›kar›lmad›.
Bu konudaki kavray›fl zay›fl›¤›, bir bütün olarak Kürt ulusuna uygulanan ulusal
bask›n›n ve Türk egemen s›n›flar›n›n inkarc›, katliamc› politikalar›n›n halk kitleleri
nezdinde yeterince teflhir bile edilememesine yol açt›.. Devrimci hareket üzerindeki
sosyal floven düflüncelerle amans›z bir flekilde ideolojik mücadele görevimiz
yeterince yerine getirilemedi. Kürt proletaryas›, yoksul köylülü¤ü ve emekçi halkin
proletaryan›n k›z›l bayra¤› alt›nda toplanmas› için özgün politikalar gelifltirile-
medi¤inden Kürt halk kitlelerinin Kürt ulusal burjuvazisi bayra¤› alt›nda
toplanmas›na katk›da bulunuldu. En az›ndan Kürtçe bir yay›n organ›yla Kürt halk
kitlelerinin s›n›fsal ç›karlar› Kürt halk kitlelerine ulafl›p onlar›n s›n›fsal ç›karlar›
do¤rultusunda örgütleyip Kürt ulusal burjuvazisinin kuyru¤una tak›lmalar› asgariye
çekilebilirdi. Bu görevler yerine getirilmedi¤i gibi Kürt ulusal burjuvazisi
önderli¤inde geliflen Kürt ulusal hareketine do¤ru yaklafl›lmay›p onun devrimci
demokratik muhtevas›n›n desteklenmesi bilinci Partide derinlefltirilemedi. Bütün
bu siyasi görevler yerine getirilemedi¤inden sosyal flovenizmin çeflitli biçimlerde
saflar›m›za yans›mamas› olanaks›zd›. Parti kadrolar›m›z›n önemli bir bölümü Kürt
ulusal sorununa Kaypakkayac› bilinç ve kavray›flla yaklaflmad›¤› gibi bu sorunun
önemini küçümsedi. Kimi kadrolar Kürtçe konuflulmas›n› yad›rgayacak kadar
sosyal floven tutumlara düfltüler. Kürt ulusundan komünistler bile anadilleriyle
konuflmada çekingenlik gösterdiler. Anadiliyle konuflmak isteyen komünistler
hakir karfl›land› Bütün bunlar aç›kça göstermektedir ki sosyal flovenizmin
etkisinden Partimiz kendisini bir bütün olarak kurtaramad›.

Sonuç olarak
Yoldafl Kaypakkaya’n›n  ulusal soruna iliflkin ortaya koydu¤u teori do¤ru ve

bilimseldir. Ancak onun devamc›lar› olarak bu do¤ru teori ›fl›¤›nda pratikte somut
politikalar gelifltirip bu teorinin gere¤ini yerine getiremedi¤imiz gibi güncel taktik
politikalara iliflkin de üstümüze düfleni yerine getiremedik. Çok aç›kt›r ki bu konuda
da Yoldafl Kaypakkaya’n›n gerisine düfltük. Devrimci teori  pratikle birlefltirilme-
yince amaçs›z kal›r; bizler bu tür söylemlerle birer lafazan olmaktan öteye geçe-
meyiz. Lenin yoldafl somut duruma uygun politikalara do¤ru vurgular› yapmak-
tad›r. „Bir Marksist gerçek yaflam›, gerçe¤in olgular›n› anlay›p kavrayarak ve
bütün kuramlar gibi, olsa olsa ancak ana çizgileri belirleyen, yaflam› bütün
karfl›tl›klar› içinde kapsamaya olsa olsa yaklaflabilen dünün kuramlar›na sar›l›p
kalmamal›d›r.Dostum,  kuram kurflunidir, oysa yaflam›n ölümsüz a¤ac› yeflildir.’
(Goethe, Faust)“.(14)
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Konferans›n Halk›n Birleflik Cephesi (HBC) üzerine ‹brahim yoldafl›n
söylediklerini „düzeltmeye“ kalk›flmas›, yanl›fl ve hatal› bir tutumdu. „K›z›l Siyasi
‹ktidarlar kurulmadan da cephe kurulur veya kurulabilir“ tespitine gitmek, bizimki
gibi ülkelerde devrimin nas›l gerçekleflece¤ini; Parti ve ordunun nas›l ve hangi
aflamada gerçek nicelik ve nitelik gücüne ulaflaca¤›n›, buradan da HBC’ye hangi
s›n›f ve Partinin önderlik edece¤inin gerçek siyasi özünü anlamamak ve
bilmemekle ayn›d›r. Ayn› flekilde HBC’nin ne oldu¤unu kavramamakt›r.

Yoldafl Kaypakkaya bu konuda flöyle diyor: „Proletarya önderli¤inde, iflçi-
köylü temel ittifak› üzerinde halk›n birleflik cephesini gerçeklefltirmek için, birinci
olarak devrimin dostlar›n› düflmanlar›n› do¤ru tespit etmeliyiz, ikinci olarak,
devrimin dostlar›n› birlefltirmek için daha bugünden mücadeleye girmeliyiz.
Üçüncü olarak, bu mücadele belli bir noktaya varmadan, belli bir mücadele süreci
geçirmeden, cephenin gerçek bir olgu halini alamayaca¤›n› bilmeliyiz.“...
Devam›nda Yoldafl Kaypakkaya flunlar› ekliyor: „Halk›n birleflik cephesini
gerçeklefltirmek için daha flimdiden mücadele edelim, ama bilelim ki, cepheyi
gerçeklefltirmek için yürütece¤imiz mücadele bir veya birkaç bölgede k›z›l siyasi
iktidar›n do¤mas› noktas›na ulaflmadan, bütün halk›n: birleflik cephesi gerçek-
leflmeyecektir...

„Bir veya birkaç bölgede k›z›l siyasi iktidar do¤madan, niçin milli burjuvaziyle
ittifak mümkün olamaz? Çünkü daha önce milli burjuvazi proletaryan›n önderli¤ini
kabul etmeyecektir, kendi uzlafl›c›-teslimiyetçi, halk kitlelerini asla devrime ve
kurtulufla götürmeyecek olan reformist çizgisini inatla, ›srarla sürdürecektir.
Proletarya, burjuvazi ile ittifak istemedi¤i için de¤il, burjuvazi böyle bir ittifaka
yanaflmayaca¤› için ‹ttifak mümkün olmayacakt›r. Bu apaç›k bir fley de¤il midir?
Ülkemizin bugünkü gerçeklerine de uygun de¤il midir? Milli burjuvazinin
temsilcileri, en sa¤›ndan en soluna kadar, seçim veya askeri darbe yoluyla iktidar›
ele geçirmek, bugünkü düzenin göze batan yanlar›n› biraz törpülemek, iflçiler ve
köylüler üzerinde kendi diktatörlüklerini kurmak için çal›flm›yorlar m›? Ço¤u flu
an faflizme kuyruk sallam›yorlar m›? Bunlarla bugünkü flartlarda, proletarya
önderli¤inde halk›n demokratik diktatörlü¤ü hedefine yönelen bir halk cephesi
kurmak mümkün müdür? Düne kadar mümkün olmufl mudur?“(15)

Bu tespitler dün oldu¤u gibi bugün de ayn› do¤rulu¤u korumaktad›r. fiöyle
etraf›m›za bakt›¤›m›zda ve milli burjuva olarak tespit etti¤imiz s›n›flar ve onlar›n
siyasi partilerinin komünist ve devrimci parti ve örgütlere mesafeli durup komünist
ve devrimcilere küfür ve hakaret ya¤d›rd›klar›n› görmemek mümkün mü?
Komünist Partisinin ve önderli¤indeki Halk Ordusunun sübjektif bak›mdan milli
burjuvaziyi etkileyecek güce ulaflmad›¤› ve büyük bir politik güç haline gelmedi¤i,
devrim ve karfl›-devrim güçlerini etkileyecek güce ulaflmad›¤› süreçlerde milli
burjuvazinin proletarya önderli¤inde Halk›n Birleflik Cephesinde yer alaca¤›n›
sanmak ham bir hayaldir. Bu gerçeklikten ötürüdür ki, Halk›n Birleflik Cephesini
K›z›l Siyasi ‹ktidarlar kurulmadan gerçeklefltirmek mümkün de¤ildir. Marksist
Leninist Maoistler s›n›flar ve s›n›fsal iliflkileri, onlar›n o koflullardaki siyasi
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durufllar›n› dikkatle çözümlemekten asla vazgeçmemelidir. Lenin „Bir Marksist
belirli bir durumu de¤erlendirirken, olurluluklardan de¤il, gerçeklerden hareket
etmelidir.“(16) der.

Yoldafl Kaypakkaya bu Marksist bilinç ve ö¤reti ›fl›¤›nda hareket ederek Halk›n
Birleflik Cephesi üzerine tespitler yapm›flt›r. „Mümkün de¤ildir“ dedi¤i tamamen
bu somut siyasal gerçeklikten ötürüdür. Tart›flman›n merkezinde bu anlay›fl
yatmaktad›r. Yoksa sorunu mutlaklaflt›rma temelinde tart›flm›yor. Olabilirlik
üzerine politika belirlemiyor. Lenin yoldafl›n yapt›¤› gibi somut durumdan hareket
ederek teori oluflturuyor.

Bundand›r ki konferans›n böyle bir tart›flmay› bafllatmas› yanl›flt›r, hatal›d›r.
Yoldafl Kaypakkaya’n›n koydu¤u biçimde HBC anlay›fl› do¤rudur. Konferans›n
ortaya koydu¤u flekliyle politik bir belirlemeye gitmek kendi içinde ideolojik/
teorik bir kar›fl›kl›¤›n ifadesidir

1. Konferansta „Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Devresi“ diye bir tespite gidilmesi
yanl›fl bir  taktik yönelimdi ve içinde oportünizmi bar›nd›r›yordu. Konferans
devrimin objektif flartlar›n› belirlemekte de hatal› ve çeliflkili bir tespit yapt›. Bir
yandan „bugün ülkemizin bir çok bölgesinde gerilla mücadelesinin bafllat›lmas›n›n
objektif flartlar› vard›r. Yap›lmas› gerekli olan partili yoldafllar› belli bir kitle temeli
olan, kendi kendine yeterli beslenme kaynaklar›na sahip, co¤rafi bak›mdan askeri
harekata uygun k›rl›k bölgelere göndermektir. Bu bölgelerde bu yoldafllar›n
önderli¤inde gerilla birimleri oluflturmak, kadrolar› silahland›rmak ve gerilla
mücadelesini bafllatabilecek yeterlikte insan gücümüz, kadromuz vard›r. Baz›
bölgelerde gerilla mücadelesini bafllatabilecek taban›m›z da vard›r“(17) yönelimini
do¤ru tespit ederken di¤er yandan objektif koflullardan olan kitle temeli için bir
baflka yerde „Kitleler içinde örgütlenecek ajitasyon ve propaganda ile silahl›
mücadele için bir kitle temeli yarat›lmas› gerekir“, yönünde tespite giderek kitle
temelini sübjektif olgu içerisinde göstermekle tutars›zl›¤a düfltü.

Burada bu yanl›fl tespitin ayr›nt›l› olarak tart›flmas›n› yapmayaca¤›z. Ancak
flunu belirtip geçece¤iz. Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Dönemi veya Devresi diye bafll›
bafl›na bir tespit yapmak do¤ru de¤il. Bu, kafa kar›flt›rmaktan baflka bir ifle yaramaz.
Objektif flartlar gerilla savafl›n› bafllatmak için elverifllidir tespiti yap›l›yorsa, as›l
görev fludur: Partiyi ve onun önderli¤inde kurulacak gerilla birliklerini gerilla
savafl›na uygun hale getirdikten sonra gerilla savafl›n› bafllatmakt›r. Yani aslolan
Partiyi, kadrolar›yla, üyeleriyle ve savaflç›lar›yla gerilla savafl›na uygun bir flekilde
flekillendirip yap›lacak teknik haz›rl›klarla birlikte belirlenen köylük bölgelere
konuflland›rd›ktan sonra gerilla savafl›n› bafllatmakt›r.

1. Konferans›m›z ve 1. Merkez Komitemiz Köylü Gerilla Savafl›n› kavra-
yamad›¤› için savafl› bafllatmak için herhangi bir çaba içerisinde olmad›. Sorunun
özü kavranmad›¤›ndan do¤al olarak bu soruna iliflkin do¤ru taktik politikalar
yürütülemedi.

l. Merkez Komitemiz bu kavray›fls›zl›ktan kaynakl› gerilla savafl›n› bafllat-
mad›¤› gibi  kendi mant›¤› içerisinde tutarl› davran›p haz›rl›k da yapmad›. Bu
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konuda da bir yandan sol bir yandan sa¤ tespit ve pratik bir çizgiyle Partiyi kaosa
sürükledi.Silahl› mücadelenin o günkü özgün biçimi olan Köylü Gerilla Savafl›n›n
bizimki gibi ülkelerde stratejik oldu¤unu kavrayamad›, onu taktik derekesine
indirgedi.

Ortada teorik netlik yok, önüne koydu¤un as›l görevi ve ikincil görevlerin
önemini ve birbiriyle diyalektik iliflkisini kurmak yerine her tarafa yumruk
sallaman›n hakim oldu¤u bir konferans› do¤al olarak gerilla savafl›n›n içeri¤i ve
kapsam›n› da kavrayamazd›. Bu konuda 1.yenilginin kadrolarda b›rakt›¤› önemli
bir çekingenlik vard›. Kendili¤indencili¤e teslim olmufl ve savaflma cesareti
k›r›lm›fl bir önderlik savafl› bafllatman›n de¤il, bafllatmaman›n teorisini yapar.
1.Merkez Komitemiz de bunu yapt›. O dönemki merkezi görev Partimizin kurulufl
belgelerinde de belirlenen köylük alanlara yerleflmek, kadrolar› yerlefltirmek ve
k›sa bir propaganda ve ajitasyondan sonra gerilla savafl›n› bafllatmakt›.

1. Konferans›m›z bölgesel dönemdeki flehir eylemliklerinin Partide yaratt›¤›
yanl›fl, sol çizgiye dikkat çekmemifl, tam tersine köylük bölgelerde yo¤unlaflmak
yerine bu çizgiyi devam ettirerek Partiyi merkezi görevinden al›koymufl ve
uzaklaflt›rm›fl. fiehirlerdeki tek tek silahl› eylemler Partinin silahl› mücadele anlay›fl›
olarak alg›lanm›fl ve kadrolar böyle flekillendirilmifltir. Aç›k ki bu, genel stratejik
çizgiden sapmayd›. Bir tek gerilla biriminin dahi örgütlenmedi¤i koflullarda
flehirlerde silahl› eylemlere yönelerek veya silahl› eylemlerden hareketle „gerilla
savafl› yürütüyoruz, silahl› mücadele yürütüyoruz“ demek Partinin örgüt ve
mücadele biçimleri anlay›fl›n› tersyüz etmektir.

1. Konferansta Partimizin örgüt ve mücadele biçimleri anlay›fl›n›n yanl›fl
yorumlan›p kavranmas› uzun y›llar Partide Köylü Gerilla Savafl› noktas›nda
yaflanan teorik kar›fl›kl›¤›n zeminini oluflturdu. Parti örgütsel olarak yenilmiflti.
KK hizbi Partiyi tasfiye etmek istiyordu. 1.Konferans›m›z ve 1.Merkez Komitemiz
KK Hizbinin ideolojik siyasi örgütsel ve askeri çizgisini yeterince irdeleyip dersler
ç›karmad›¤›ndan onun çizgisinden köklü bir kopuflu sa¤layamad›.

1. Konferans›m›z küçük burjuvazinin ruhunu okflayan flehirlerdeki tek tek silahl›
eylemleri silahl› mücadele olarak de¤erlendirip durumu idare etmeye çal›flt›. Bu
silahl› eylemlerin küçük burjuva kitleleri üzerinde yapt›¤› etkilerin bask›s›yla bu
sol anlay›fla karfl› tav›r alamad›.

Görüldü¤ü gibi 1.Konferans bir yandan flehirlerdeki bu sol eylem çizgisine
dokunmazken öte yandan gerilla savafl›n› bafllat›p bafllatamama konusunda da
düflman›n gücünü oldu¤undan fazla abartt›, Partinin ve kitlelerin gücünü ise
küçümseyerek savafl› bafllatmak noktas›nda sa¤ bir düflünce ve arkas›ndan prati¤e
yöneldi.

1. Konferans, parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesinde Hocac› bir çizgiye sahipti:
„Komünist  partileri  içinde  bulunduklar›  toplumdan  soyutlanamazlar.

S›n›fl›  toplumlarda varolan  s›n›f mücadeleleri, komünist partilerinin içine de
yans›r. Ülkemiz somutunda bu konuda durum flöyledir:
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„Ülkemiz toplumunda, devrimin içinde bulundu¤umuz aflamas›nda,
Demokratik Halk Devrimininden menfaati olan s›n›f yaln›zca proletarya de¤ildir.
Proletarya d›fl›nda yoksul ve orta köylülük, flehir küçük burjuvazisi ve milli
burjuvazinin sol kesiminin de devrimden menfaati vard›r. Bugün ülkemizde
proletaryan›n asgari program›, bu s›n›flar›n istek ve taleplerini de ele almaktad›r.
Bu yüzden bu s›n›flar›n temsilcileri, proletarya partisinin asgari program›n›
menfaatleri gere¤i savunarak, azami program› ise savunur görünerek partiye
s›zabilir. Komprador burjuvazi ve toprak a¤alar› s›n›flar› ise, partiyi içten y›kmak
için partiye ajan sokmaya çal›fl›rlar. Bu s›n›flar›n ajanlar› da, partinin program›n›
savunur görünme temelinde partiye s›zar.

„Parti içine s›zan proletaryaya yabanc› unsurlar, s›n›f mücadelesinin her
döneminde s›n›f niteliklerine uygun tav›r tak›n›rlar. S›n›f mücadelesi bu flekilde
parti içinde kendini gösterir. Partide küçük burjuvazinin ve milli burjuvazinin
temsilcilerinin, bu s›n›flar›n menfaatlerini ve düflüncelerini savunanlar›n ille de
bu s›n›flardan gelmesini beklemek yanl›flt›r. Parti içinde yanl›fl düflünceleri
savunanlar›n, subjektif iste¤i burjuvaziye hizmet etmek olmayabilir. Ama buna
ra¤men, Parti içinde burjuva düflüncesini (bilinçli-bilinçsiz)savunanlar, bu
düflünceleri savunduklar› sürece, objektif olarak burjuvaziye (küçük burjuvaziye-
milli burjuvaziye ve hatta komprador burjuvazi ve toprak a¤alar›na) hizmet ederler.
Parti içinde komünistler, burjuvazinin düflüncesine karfl› uzlaflmaz olmak
zorundad›rlar. Komünistlerin görevi bu düflünceleri ve bu düflüncelerin
tafl›y›c›lar›n› partiden tasfiye etmektir.

„Parti içinde ‹ki Çizgi Mücadelesinin iki s›n›f›n mücadelesi oldu¤u
kavranmad›¤› durumda parti a¤›r zararlar görür. Uzlafl›lan burjuva görüfller, çizgi
haline gelip parti yönetimini ele geçirebilir. Komünistler hep bunun bilincinde
olmal›, uyan›kl›¤› bir an bile elden b›rakmamal›d›rlar. Parti içinde burjuva
düflüncesine aman vermemelidirler. Ancak parti içinde iki çizginin mücadelesinde
mücadele metotlar› da do¤ru seçilmelidir. Özellikle burjuva düflüncelerinin parti
içindeki tafl›y›c›lar›na karfl› davran›fllar çok önemlidir. Hata yapanlara yaklafl›mda
amac›m›z „hastay› tedavi etmek,“ hata yapanlar›n hatalar›n› düzeltmelerine
yard›mc› olmak, onlar› kazanmak olmal›d›r. Hata yapanlar›n, hatalar›n›n belli
noktalarda m› oldu¤una yoksa sistemleflmifl bir çizgi haline gelmifl mi oldu¤una
da dikkat edilmelidir.

„Komünistlerin görevi, anti-Marksist-Leninist görüfllere karfl› mücadeleyi hem
parti içinde hem de parti d›fl›nda sürdürülmektir. Bu mücadelede Marksizm-
Leninizm’le oportünizm aras›nda çeliflmenin ideolojik alanda uzlaflmaz olmas›;
oportünist görüfllerin tek tek tafl›y›c›lar›yla, Marksist-Leninistler aras›ndaki
çeliflmenin pratik alanda da uzlaflmaz oldu¤u anlam›na gelmez. Bunu da
unutmamal›y›z. ‹flte çeflitli oportünist gruplarla eylem birlikleri bu sebepten
mümkün olmaktad›r“ (18)

Öncelikli olarak ‹ki Çizgi Mücadelesinin ne anlama geldi¤ini bilmek
durumunday›z. Herfley gibi Komünist Partisi de çeliflkisiz bir varl›k de¤ildir.
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Komünist Partisi s›n›fl› toplumlarda s›n›f mücadelesinin ihtiyac›n›n ürünü oldu¤una
göre s›n›flar üstü de de¤ildir. Toplumdaki s›n›f mücadelesi Parti içerisine ‹ki Çizgi
Mücadelesi olarak yans›r.

Baflkan Mao „Baz›lar› insanlar›n bir kez Komünist Partisine girdiler mi
farkl›l›klar› ya da yanl›fl kavray›fllar› olmayan azizler haline geleceklerini, Partinin
hiçbir analize tabi olmayaca¤›n› yani yekpare ve tek kal›ptan ç›kma olacaklar›n›
düflünmüfle benziyorlar“ der. ‹ki Çizgi Mücadelesinin kaç›n›lmazl›¤› onun
toplumdaki maddi temellerinin varl›¤›yla iliflkilidir. Yoksa birilerinin varetmesi
veya meflru görmesinin sonucu de¤il. Bu durum kavranmazsa Parti içerisinde
komünistler silahs›zland›r›l›r, burjuva çizginin geliflip egemen olmas›na hizmet
edilir. Bir Komünist Partisinde burjuva çizginin ipleri ele geçirmesine „izin
vermek“ten bahsedilecekse, tam da bu ‹ki Çizgi Mücadelesi’nin toplumsal
sebeplerin bir sonucu olarak çeflitli seviyelerde sürekli devam etti¤i gerçe¤inin
reddi ve bilimsel uyan›kl›¤›n tahrip edilmesini birlikte getirir. „S›n›fl› toplumlarda
herkes belirli bir s›n›f›n üyesi olarak yaflar ve her düflünce biçimi istisnas›z bir
s›n›f›n damgas›n› tafl›r. Komünist Partisindeki farkl› düflünceler de istisnas›z bir
s›n›f›n damgas›n› tafl›r.“ Komünist Partilerinde ideolojik denilen mücadele, fikir
ayr›l›¤›, fikirlerin çat›flmas› tamamen toplumdaki nesnel çeliflmelerin bir
yans›mas›d›r. ‹ki Çizgi Mücadelesini sadece farkl› farkl› sistemleflmifl programatik
görüfllerin çat›flmas› olarak alg›lamak, Parti içerisindeki burjuva düflüncelere karfl›
Marksist Leninist Maoistleri silahs›z ve savunmas›z b›rakmakt›r. Parti içinde
durmadan çeflitli fikirler aras›nda karfl›tl›k ve çat›flma olur. Bunlar Parti içindeki
s›n›f çeliflkilerini, toplumdaki yeni ve eski fleyler aras›ndaki çeliflkileri yans›t›r.
Partide çeliflki ya da sürdürülecek ideolojik savafl›m yoksa Partinin yaflam› sona
erer.

Komünist Partisinde bir politik-taktik konudan tutal›m da en ilkesel noktalara
kadar her biri bir s›n›fin görüflünü yans›tan farkl›l›klar ‹ki Çizginin kendisidir. Bu
çizginin farkl› boyutlar almayaca¤› anlam›na gelmez.Yanl›fllar düzeltilmedi¤i
zaman ve o yanl›fl düflünceler zamanla daha da sistemleflerek sa¤ ve sol sapma
fleklinde kendisini gösterebilirken, daha da boyutlanarak revizyonizme kadar da
gidebilir. Daha aç›k ve özlü bir deyiflle ifade edecek olursak, iki çizgi demek
do¤ru ile yanl›fl›n mücadelesi demektir. Bunlar›n bir arada olmas› ve birbiriyle
mücadele halinde olmas›d›r. Burada birlik geçici ve izafi iken, mücadele mutlakt›r.

Bir kere konferans yukar›ya aktard›¤›m›z flekliyle farkl› görüflleri çizgi olarak
de¤il görüfl ayr›l›klar›n›n kendi içinde dahi Marksizm’den sapma olarak
de¤erlendirmiyor. Sadece sistemleflmifl, belli temel ilkeler ve programda
farkl›laflm›fl çizgileri çizgi olarak görmektedir. Bunlara karfl› mücadele yöntemi
olarak örgütsel tedbir ve tasfiyeyi görürken di¤er tüm çizgi mücadelelerinde Partiyi
burjuva çizgilere karfl› silahs›zland›rmaktad›r. 1.Konferans›m›z ‹ki Çizgi
Mücadelesi konusunda Hocac› kamptad›r.
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Baflkan Mao flöyle der:
„Marksist felsefe, z›tlar›n birli¤i yasas›n›n, evrenin temel yasas› oldu¤unu

savunur. Bu yasa, ister do¤ada, ister insan toplumunda, isterse de insan›n
düflüncesinde olsun evrensel olarak geçerlidir. Bir çeliflmenin karfl›tlar› aras›nda
ayn› anda hem birlik, hem de mücadele vard›r, fleyleri hareket etmeye ve de¤iflmeye
zorlayan da budur. Çeliflmeler her yerde vard›r, ama farkl› fleylerin farkl› niteli¤ine
uygun olarak bunlar›n niteli¤i de de¤iflir. Belli bir fleyde z›tlar›n birli¤i flartl›,
geçici ve geçiflli, dolay›s›yla da görelidir: Buna karfl›l›k z›tlar›n mücadelesi
mutlakt›r. Lenin bu yasay› çok berrak bir flekilde aç›klad›. Ülkemizde her gün
daha çok insan bunu anlamaya bafllam›flt›r. Ne var ki, pek çok insan aç›s›ndan bu
yasay› kabul etmek baflka bir fleydir, sorunlar› ele al›r ve incelerken bunu
uygulamak ise_bambaflka bir fley.“(19)

Gerek 1.Konferansta gerekse aradan 20 y›l geçmesine karfl›n bunlarin teorik
olarak bol bol laf› edilmesine karfl›n pratik olarak ya liberal ya da sekter bir tav›r
sergilenmifltir.

Bir Marksist-Leninist-Maoist parti ideolojik olarak niteli¤i yakalayamam›flsa
o parti sa¤a sola  savrulmaktanmaktan kurtulamaz. Biz komünistler revizyonizmin
ve oportünizmin ideolojik kaynaklar›n› bilimsel bir flekilde ortaya koyamaz ve bu
konularda net ve do¤ru görüfllere sahip olamazsak bu kaç›n›lmaz olarak bizi
oportünizme ve oradan da bunun geliflmifl-sistemleflmifl hali olan revizyonizme
kadar götürür. O nedenle komünistler ideolojik mücadelede amans›z olmak
zorundad›r. Ve bunu da devrimci teorinin ›fl›¤›nda yapmal›d›r. Stalin yoldafl
Bolflevik parti tarihi adl› eserinde Lenin yoldafl›n devrimci teori üzerine sözlerini
flöyle aktar›yor: „ ... iflçi s›n›f›n›n kendili¤inden hareketini abartmak, bilincin
rolünü, sosyalist bilincin ve sosyalist teorinin rolünü küçültmek demektir: Birincisi,
›fl›¤a at›lan, bilinçlili¤e at›lan iflçilerle alay etmek; ikincisi, Parti içinde teoriyi
gözden düflürerek flimdiki durumu kavramak ve gelece¤i görmek için Partinin
kulland›¤› silah›, teori silah›n› de¤erden düflürmek; üçüncüsü, tümden ve kesin
olarak oportünizm batakl›¤›na yuvarlanmak demektir.“

Lenin flöyle diyordu: Devrimci bir teori olmad›kça devrimci bir eylem de
olmaz... öncü savaflç› rolünü ancak  öncü bir teoriyle yönetilen bir parti
oynayabilir.“ Yine Stalin yoldafl ayn› eserinde Lenin yoldafl›n ekonomistlerle
sosyalist ideolojinin nas›l ve nereden do¤du¤una iliflkin polemikleri flöyle
aktarmaktad›r: „‹flçi s›n›fi hareketinin kendili¤indenli¤ini, her ne türlü olursa olsun
abartmak, bilinçli devrimci rolünü, sosyal demokrasinin rolünü her ne türlü olursa
olsun küçümsemek, küçümsemeyi istesinler ya da istemesinler, iflçiler aras›nda
burjuva ideolojinin güçlenmesine yol açar. Yaln›zca biri: Ya burjuva ideolojisi
ya da sosyalist ideoloji. Bunun ortas› yoktur. Bundan dolay› sosyalist ideolojiyi
her ne biçimde olursa olsun küçümseme, bu ideolojiden her ne biçimde olursa
olsun uzaklaflma, burjuva ideolojisinin kuvvetlenmesi demektir. „ (20)



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

65

Do¤a ve toplumsal olaylar› de¤erlendirirken ortaya ç›kan  düflüncelerin iki
farkl› ideolojiye denk düfltü¤ü bilimselli¤ini kavraman›n ve do¤ru sonuçlara
gitmenin biricik yolu Marksizm Leninizm Maoizmi rehber almakt›r. Bu, devrimci
teoriyi, MLM’in evrensel ilkelerini bilimsel bir flekilde kavramak ve bunu, ülkenin
nesnel gerçekli¤iyle birlefltirmek demektir..

‹ki çizgi ve ‹ki Çizgi Mücadelesi noktas›nda teorimiz ve siyasetimiz net ve
berrak olmazsa sa¤a sola savrulmam›z kaç›n›lmaz olur. 1.Konferans bu konuda
bir kafa kar›fl›kl›¤› içerisinde oldu¤undan, yanl›fl düflünce ve pratiklerin geliflmesi
ve hatta teorilefltirilmesine de hizmet etti. „KK“hizbinin ilk dönemlerinde MLM
kadrolar›n liberal tutumlar› hakl› olarak elefltirilirken, örgütsel ayr›l›¤in
öngünlerinde ve örgütsel kopufl sonras› „KK“ya karfl› Partimizi temsil eden
kadrolar›n sekler tutumlar› görülemedi ve elefltirilmedi. 1.Konferans›m›z bu hatal›
tarzlar› ya görmek istememifltir ya da görmesine karfl›n kendi küçük burjuva grup
kayg›lar›ndan dolay› es geçmifltir. Bu, neresinden bak›l›rsa bak›ls›n oportünizmdir.
Baflkalar›n›n olumsuzlu¤unu görüp, kendi olumsuzlu¤unu görmemek, yeni
olumsuzluklara davetiye ç›kartmaktan baflka bir fley de¤ildir.

1.Konferansta Parti Tüzü¤ünde de baz› hatal› görüfllere yer verildi:
Parti Tüzü¤ünde „TKP(ML), kapitalist toplum ile komünist toplum aras›nda

bir ara aflama olarak oldukça uzun bir tarihi dönemi kapsayan sosyalist toplumda
s›n›flar›n ve s›n›f mücadelelerinin varl›¤›n› kabul eder“ (21) fleklinde yer alan
ifade eksiktir. Tüzükte bunlara ek olarak antagonist çeliflkilerin varl›¤› da
belirtilmeliydi.

Parti üyelerinin haklar› bölümünde Parti üyesinin görüfllerini ifade hakk› sadece
„ba¤l› oldu¤u“ organla s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu Maoist bir Parti anlay›fl› de¤ildir.
Parti üyesi çal›flt›¤› tüm parti organlar›nda, kat›ld›¤› tüm parti toplant›lar›nda,
partinin siyasetini ilgilendiren tüm konularda düflüncelerini belirtmek, önerilerde
ve elefltirilerde bulanmak, Partinin siyasetinin tayinine aktif olarak kat›lmak
durumundad›r ve bu Maoist bir Partide tüzükle garanti alt›na al›nmas› gereken bir
hakt›r. Ayr›ca bu flekilde Partide canl› bir ideolojik tart›flma ortam› yarat›larak
kiflinin çal›flt›¤› tüm organlarda ve kat›ld›¤› tüm toplant›larda canl› bir flekilde
karar almas›na ve kendi do¤ru düflüncelerini gelifltirmesi, yanl›fl düflüncelerini
atmas›na hizmet eder.
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III. BÖLÜM
1. MERKEZ KOM‹TES‹ VE

1978-81 ARASI
SÜREC‹N DE⁄ERLEND‹RMES‹

Partinin 1978 l. Konferans›nda ortaya koydu¤u çizginin esas olarak do¤ru
oldu¤unu geçen bölümde belirttik. Konferans, Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya
koydu¤u programatik görüflleri esas olarak onaylad›. Türkiye-Kuzey Kürdistan
toplumunun yar›-sömürge ve yar›-feodal oldu¤unu belirlemesini onaylad›. Yeni
Demokratik Halk Devrimine yol açan temel çeliflkilerden hiçbirinin henüz
çözülmedi¤ini, bugünkü aflamada ise devriminin yeni tipte burjuva demokratik
devrim aflamas›nda oldu¤unu do¤ru bir flekilde ortaya koydu. Bu devrim için özel
bir program ortaya koymad› ama Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu konuda ortaya
koydu¤u görüflleri temel alarak genel programatik görüflleri  oldu¤unu ilan etti.
Konferans, do¤ru bir flekilde devrimci durumun yüksek oldu¤unu, devrim lehine
geliflmeler oldu¤unu ve buna paralel olarak genel görevin sald›r›ya geçmek; bunun
için de Köylü Gerilla Savafl›n› bafllatmak için haz›rl›k yap›lmas› görevini tespit
etti. Devrimin eflitsiz ve dengesiz bir flekilde geliflti¤i noktas›nda Yoldafl
Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u teorik düflünceleri de onaylad›.

Tüm bu belirlemelere karfl›n devam›ndaki pratik farkl› geliflti. Bunun ideolojik
siyasi nedenlerine yeri geldikçe de¤inece¤iz.

Tekrar tekrar vurgulad›¤›m›z gibi: E¤er Partiye yol gösteren önderlik siyaseti
hatal› ise o zaman Parti pratikte sorunlar› do¤ru olarak çözemez. Bunun sonucu
olarak da parti faaliyeti ya istenilen sonuçlara var›lamaz ya da baflar›s›zl›¤a
u¤ran›l›r. Bu her parti için genel olarak böyledir. Bazen baz› parçalar›n veya
bölgelerin olumlu çal›flma yürütmesi bu genel kaideyi bozmaz. Çünkü Partinin
siyasi, örgütsel, askeri hatta yön veren siyaset yanl›fl oldu¤u zaman ve hatal› çizgiler
zamanla düzeltilmedi¤i zaman, orada hem baflar›s›z sonuçlar hem de yenilgiler
al›nmas› kaç›n›lmaz olur. Bir bütün olarak her cephede yenilgiye yol açmasa da
yanl›fl siyaset mutlaka kimi cephelerde ve pratiklerde kendisini gösterecektir. Tek
ideoloji ama binbir politika ve taktik. Bir Komünist partisi siyasetini gerçek duruma
uygun belirlemedi¤i ve siyasette esnek davranmad›¤› sürece ideolojisini halk
kitlelerine nüfuz ettirmesi mümkün de¤ildir.

1. Konferans „Bugün ülkemizin bir çok bölgesinde gerilla mücadelesinin
bafllat›lmas›n›n objektif flartlar› vard›r. Yap›lmas› gerekli olan partili yoldafllar›
belli bir kitle temeli olan, kendine yeterli beslenme kaynaklar›na sahip, co¤rafi
bak›mdan askeri harekata uygun k›rl›k bölgelere göndermektir. Bu bölgelerde bu
yoldafllar›n önderli¤inde gerilla birli¤i oluflturmak, kadrolar› silahland›rmak ve
gerilla savafl›n› bafllatmakt›r... Bunun için elde gerilla mücadelesini bafllatabilecek



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

67

yeterince insan gücümüz, kadromuz vard›r. Baz› bölgelerde gerilla mücadelesini
bafllatabilecek kitle taban›m›zda vard›r „ (22) tespiti yapmaktad›r. Buraya kadar
yap›lan tespit ve partinin önüne koydu¤u görevler o günün koflullar›nda do¤ru ve
bilimseldir. MK’n›n önüne genel siyasal durumuna uygun bir belirleme ve görev
konuluyor. MK’n›n yapmas› gereken ilk parti konferans›n›n önüne koydu¤u bu
görevi yerine getirmekti.

1. MK Konferans›n önüne görev olarak koydu¤u örgütsel taktik görevlere
uygun örgütü konuflland›rmay› bir kenara b›rakarak, ilk toplant›s›nda Konferans
kararlar›n› darbeci bir yöntemle de¤ifltirmekle ifle koyuldu:

„1. Konferans ‚Bugün ülkemizde gerilla mücadelesinin objektif koflullar›
vard›r‘ dedikten sonra flunlar› belirtmektedir: ‚Eksik olan subjektif flartlard›r. Bu
flartlar sa¤lam bir parti örgütlenmesi ve buna ba¤l› olarak asgari bir silahl›
örgütlenme (gerilla birimleri) yaratma ve teknik haz›rl›klard›r‘ fleklinde k›sa bir
haz›rl›¤› ön görmekteydi. Ama her halükarda Parti I.Konferans›m›z çok k›sa bir
haz›rl›ktan sonra gerilla savafl›n›n bafllatabilir görüflünü savunmaktad›r. Yukar›daki
al›nt›da ise (ilk al›nt›da) hemen bafllat›lmas› savunulmaktad›r. Yine Parti 1.
Konferans›nda kitle temelinin objektif oldu¤u görüflünün tersi görüfller yer
almaktad›r.  ‚Kitleler içinde yürütülecek ajitasyon ve propaganda ile silahl›
mücadele için bir kitle temeli yarat›lmas› görevdir‘. Al›nt›da görüldü¤ü gibi kitle
temeli sübjektif koflul olarak de¤erlendirilmektedir. Görüflümüze göre Parti 1.
Konferans›’nda yer alan bu görüfller sübjektif „sol“ anlay›fllar› yans›tmaktad›r.
Bu o günkü somut durumun do¤ru tespit edilmedi¤i, haz›rl›¤›n o günkü s›n›f
mücadelesinin hangi biçimiyle yap›laca¤›n› berrak ve do¤ru bir biçimde konmad›¤›
bir tespittir. Bu dönemde do¤ru tespit, „taktik“ olarak bar›flç›l mücadelenin ön
planda oldu¤u olmal›yd›.“ (23)

Bir kere her partilinin flunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bir konferans veya
kongrede iflbafl›na gelen bir MK, konferans veya kongrenin karar›n› de¤ifltiremez,
de¤ifltirme yetkisinin olmad›¤› tüzük ilkesidir. Burada MK darbecilik yapm›flt›r.
Konferans›n kendisine verildi¤i yetki s›n›rlar›n› aflm›fl ve yetkiyi kötüye
kullanm›flt›r. E¤er bir de¤ifliklik yap›lmak isteniyorsa bu durum parti iradesine
sunularak yap›l›r ya da yeni bir konferans düzenlenip, yap›l›ncaya kadar o MK bu
karar› yanl›fl da görse uygulamak zorundad›r. Kongrenin yap›ld›¤› bir partide ise
o kongrenin karar›n› ancak parti kongresi de¤ifltirebilir. Bizde flimdiye kadar hiç
kongre yap›lmad›¤› için bugüne kadar en üst organ (objektif olarak) olarak
konferans bu yetkiye sahipti. Dolay›s›yla konferans›n karar›n› hiçbir alt komite
bozamaz. Ona göre uygulamak zorundad›r. l. MK tüzü¤ü ihlal etmekle suç
ifllemifltir. Bu iflin örgütsel yan›d›r.

MK’n›n konferansa iliflkin yapt›¤› flu elefltiri do¤rudur :“Kitleler içinde
yürütülecek ajitasyon ve propaganda ile silahl› mücadele için bir kitle temeli
yarat›lmal›d›r“. Burada Konferans kitle temelini sübjektif bir olgu olarak
göstermektedir. Dolay›s›yla sa¤lam kitle temelinin ne anlama geldi¤ini kavraya-
mamakta hem de bir önceki do¤ru belirlemelerle (objektif koflullar içerisinde
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gösteren) çeliflkiye düflmektedir. Konferans teoride kendi politik tespitiyle
çeliflmekte ve tutars›zl›¤a düflmektedir. Bu görüfller Yoldafl Kaypakkaya’n›n „kitle
temeline“ iliflkin yapt›¤› do¤ru tespitlerle çeliflmektedir.Dolay›s›yla Partinin „kitle
temeli“ için belirled›¤i do¤ru siyasetten sapmad›r. Bu Konferans›n teorik
kar›fl›kl›¤›n›n göstergesidir. Ancak bu kar›fl›kl›k l. MK’ya ne konferans›n karar›n›
de¤ifltirme yetkisini verir, ne de bu türden kar›fl›kl›¤a girerek konferans›n siyasal
durum ve yönelim noktas›ndaki do¤ru politik belirleme ve kararlar›n› kendi
anlay›fllar› do¤rultusunda de¤ifltirme ve bunlar›n yerine yeni bir politik tespit ve
taktik yönelim koyma yetkisi verir.

Di¤er yandan l. MK’n›n Konferans›n siyasal durum tespitini ve politik
yönelimini „sübjektif sol“ olarak de¤erlendirmesi do¤ru de¤ildir. Önce de iflaret
etti¤imiz gibi konferans kafa kar›fl›kl›¤› içerisinde olsa da siyasal tespitini do¤ru
yapm›fl ve buna uygun bir taktik yönelim ortaya koymufltur. Ama MK Konferans›n
bu yönelimi ve do¤ru tespitini sol-subjektif olarak de¤erlendirmekle hem nesnel
gerçekli¤in gerisine düflmüfl hem de „taktik olarak bar›flç›l mücadelenin ön planda
oldu¤u“ tesbitini yapmakla siyasal yönelimde sa¤ bir hat’ta evrilmenin teorisi ve
politikas›n› yapt›. MK bununla ba¤lant›l› olarak „gerilla savafl›na haz›rl›k devresi“
diye bafll› bafl›na bir dönem tespiti yapt›. MK’n›n, Gerilla Savafl›na „bar›flç›l yoldan
haz›rl›k“, „bu dönemde taktik olarak silahl› mücadele de¤il bar›flç›l taktik esas
al›nmal›d›r“ vb. tespitleriyle hem gerilla savafl› konusunda bulan›kl›k yarat›lmaya
çal›fl›ld› hem de bu teorik kar›fl›kl›¤›n sonucu olarak gerilla savafl›na ne askeri ne
de örgütsel olarak haz›rlamak için tek bir olumlu ad›m at›lmad›. Teorik alandaki
bu kar›fl›k tespitler siyasette oportünizmi temsil ediyordu. Bu sa¤ oportünizmle
Parti politik, örgütsel ve askeri görevler noktas›nda esas olarak sa¤a savrularak
ne gerilla savafl›n› bafllatabildi ne de örgütü düflman karfl›s›nda sa¤lamlaflt›rabildi.
Dolay›s›yla 12 Eylül Askeri Faflist Cuntas›’na ideolojik ve siyasi olarak haz›rlanma-
d›¤›ndan yenilginin subjektif sebeplerinden birini haz›rlad›.

Komünistler hiçbir mücadele biçimini reddetmezler. Dolay›s›yla Gerilla
savafl›n› bafllatmak için bar›flç›l mücadele biçimlerinden de yararlan›rlar. Ancak
bu,  bar›flç›l mücadelenin de taktik olarak esas mücadele biçimi olaca¤› anlam›na
gelmez. Bar›flç›l mücadele demek özlü ifadeyle daha çok diplomatik iliflkileri,
masa bafl› çözüm yöntemlerini, yasal çal›flmay› esas almay›, daha do¤rusu mücadele
biçimi olarak askeri, zor yöntemlerinin, z›dd›n› ifade eder. Kanl› de¤il kans›z,
silahl› de¤il silahs›z, zor de¤il masa bafl›l›k, illegal de¤il legal, parlamentoyu boykot
de¤il parlamentodan yararlanmay›, atefli de¤il ateflkesi vb. gibi mücadele
biçimlerini genel anlamda ifade eder. Bunlar› esas ald›n m› o zaman iktidar› ele
geçirmek mümkün olmaz. Demokratik Halk Devriminin gündemde oldu¤u
ülkelerde mücadele biçimlerine iliflkin Stalin yoldafl: „Çin’de Silahl› devrim, silahl›
karfl› devrimle savafl›yor. Bu, Çin devriminin ay›rt edici özelliklerinden
üstünlüklerinden biridir.“ (24) der. Bu flu anlama gelir: Bizimki gibi ülkelerde
silahl› mücadele devrimin bafl›ndan sonuna kadar esas (bu ba¤lamda ilkesel)
mücadele biçimi iken di¤er mücadele biçimleri ikincildir. Bu mücadele biçiminin
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esas olmas› di¤er mücadele biçimlerini reddetmez, d›fltalamaz. Bu mücadele
biçiminin esas olmas› di¤er (bar›flç›l vb.) mücadele ve örgüt biçimlerinin bu
mücadeleyi gelifltirip ona hizmet etmesi fleklinde ele al›nmas›n› flart koflar. fiimdi
burada flu soru sorulabilinir: Silahl› mücadelenin henüz bafllat›lmad›¤› durumlarda
hangi mücadele biçimleri sözkonusu olacakt›r. Silahl› mücadeleyi bafllatmak için
askeri, örgütsel, lojistik altyap› çal›flmas› asgari bir zorunluluktur. Savafl› bafllatmak
için yap›lan haz›rl›¤›n bar›flç›l biçimlerle yap›lamayaca¤› aç›kt›r. Haz›rl›ktan
kastedilen savafl  bölgesi olarak belirlenen köylük alanlara kadrolar›n aktar›lmas›,
savaflç›lar›n aktar›lmas›, örgütlü  hale getirilen iliflkilerin silahland›lmas›, bu
iliflkilerin teorik ve askeri e¤itimden geçirilmesi, propaganda ve ajitasyon
çal›flmas›n›n çok çeflitli bir flekilde yap›lmas› ve di¤er  teknik haz›rl›klar›n tamam-
lanmas› anlam›na gelir. Bu görevlerin legal örgütlenme ve bar›flç›l mücadele ile
yerine getirilemeyece¤i, tersine illegal örgütlenme ve mücadelenin silahl›
biçimleriyle yerine getirilmeleri zorunlulu¤u aç›kt›r

Bizde silahl› mücadele biçiminin stratejik savunma döneminde ald›¤› biçim
Köylü Gerilla Savafl›d›r. Gerilla savafl›n› bafllatmak ve büyütmek için de gerilla
birimleri örgütlemek gerekli ve zorunludur. Silahl› mücadelenin esas oldu¤u yerde
ordu örgütlenmesi temel örgütlenme biçimidir. Silahl› mücadele ve ordu
örgütlenmesi hiçbir zaman taktik bir sorun derekesine indirgenemez. Taktik olarak
da olsa bar›flç›l mücadele ve bar›flç›l örgütlenme biçimleri bizimki gibi ülkelerde
esas olamazlar. Askeri, siyasi ve örgütsel geri çekilmeler, bar›flc›l mücadele ve
örgütlenmelerin esas hale geldi¤i anlam›na gelmez, öyle yorumlamamal›y›z.

Savafl bafllat›lmadan önce bütün mücadele ve örgüt biçimleri savafl› bafllatmak
içindir. Savafl bafllad›ktan sonra ise bütün mücadele ve örgüt biçimleri savafl›n
gelifltirilip güçlendirilmesi içindir. Gerek savafl bafllat›lmadan gerek savafl
bafllat›ld›ktan sonra bir yenilgi al›nm›flsa, buradada bütün mücadele ve örgüt
biçimleri yeniden savafl› bafllatmak içindir.

Savafl› bafllatt›ktan sonra veya daha savafl› bafllatmadan yenilgi alman duru-
munda bile ilk baflta yapman gereken görev örgütü toparlamak için bir geri çekilme
takti¤i uygulamakt›r. Hatta savafl› bafllatmadan düflman taktik sald›r›ya geçmifl,
devrimci durum ve devrimci harekette bir gerileme varsa buna uygun bir taktik
politika belirlenir. Bu durumda yeniden sald›r›ya geçmek için düflman›n durumunu
ve yönelimini gözetlemek, güçleri derleyip toparlamak bir taktik politika olarak
belirlenebilir. Bu da silahl› mücadelenin tali, bar›flç›l mücadelenin esas hale geldi¤i
anlam›na gelmez. Yani silahl› mücadele hep sald›r› ve tek bafl›na silahl› eylemler
olarak anlafl›lmamal›d›r.

Mücadele biçimlerini mekanik biçimde kavramak ve ortaya koymak Marksizm
Leninizm Maoizmin ruhuna ters bir bak›fl aç›s›d›r. Maoistler dünya ve ülke tarihinin
ve toplumsal yap›s›n›n hangi süreçlerden geçti¤i, hangi çeliflkileri yaflad›¤› ve bu
çeliflkilerin hangi yöntemlerle çözülece¤ini net ve bilimsel bir flekilde ortaya
koymak ve bu ifli kendili¤indencili¤e b›rakmayarak, mücadele ve örgüt biçimlerini
esas ve tali iliflkisinde net bir flekilde ayr›flt›rmak durumundad›rlar. Bu düflünce
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ve tespitler baz› küçük burjuva anlay›fl ve ak›mlar›n iddia etli¤i gibi masa bafl›nda
iradi olarak yarat›lan düflünce ve tespitler de¤il, tamam›yla ülkenin ve ayn›
toplumsal yap›ya sahip di¤er ülkelerin tarihsel-toplumsal gerçekliklerinin sonucu
olarak MLM’ler taraf›ndan devrim teorisi ve siyaseti haline getirilmifltir.

Fazla uza¤a gitmeye gerek yok. 12 Mart yenilgisi, 12 Eylül yenilgisi olsun ve
günümüzde Maoist Partilerin verdi¤i silahl› mücadelelerin ortaya koydu¤u
gerçeklik olsun, bu gibi ülkelerde devrimin ta bafl›ndan itibaren örgüt ve mücadele
biçimlerinin esasta silahl› olma zorunlulu¤unu tüm ç›plakl›¤›yla ortaya koymufltur.

Daha önce belirtti¤imiz gibi l. MK Konferanstaki çeliflkili durumlar› do¤ru
bir tarzda ele al›p mevcut do¤ru yönelimi daha da gelifltirip zenginlefltirmek yerine,
konferans karar›n› sa¤dan elefltirerek hem sübjektivizme düfltü hem de bu sa¤
pasifist tespitinden dolay› gerilla savafl›n› bafllatmamak için elinden ne geliyorsa
onu yapmak için çaba sarf etti. Konferans›n yap›ld›¤› koflullarda siyasal durum
devrim lehineydi ve devrimci durum giderek yükselmekteydi. Dolay›s›yla
1.Konferans›n durum tespitini sol subjektif olarak elefltirmek MK’n›n sa¤c›
niteli¤ini gizlemekten baflka bir ifllev görmedi.

Parti örgütsel olarak gerilla savafl›n› bafllatabilecek nicel bir güce sahipti. E¤er
do¤ru bir siyaset izlenseydi gerilla birlikleri içerisinde binlerce insan› örgütlemek,
savaflt›rmak ve bu savafl içerisinde Partiyi sa¤lam bir temelde infla etmek pekala
mümkündü. Kadrolar›n gerilla savafl› tecrübesinin olmamas› bir dezavantajd› ancak
Filistin’de e¤itim görmüfl ve asgari düzeyde de olsa askeri bilgi ve tecrübeye
sahip kadrolar da mevcuttu. Silahlanma ve teknik malzeme teminini halk
kitlelerinden sa¤lamak gibi önemli de bir avantaj vard›. Kitle temeli, askeri harekata
uygun arazi, vb. koflullar zaten mevcuttu ve halen de mevcuttur. Kuzey
Kürdistan’›n birçok bölgesinde köylüler silahl› toprak iflgallerini gerçeklefltiriyor
ve Partiden önderlik bekliyordu. Merkez Komitesi bütün bu avantajlar›
kullanmayarak bu büyük f›rsat› kaç›rm›fl oldu.

Objektif ve subjektif koflullar›n mevcut oldu¤u tart›flmas›zd›. Eksik olan l.
MK’n›n Partiyi soktu¤u sa¤ oportünist hattan ar›nd›r›p gerilla savafl›n› bafllatmak
için Marksist Leninist Mao›sit bir önderlik tarz›n› hakim k›lmakt›. MK’n›n k›r
flehiri kuflats›n stratejisini kavray›fl› zay›ft›. Kadro ve militanlar flehirlere
dolduruluyordu. Do¤rusu kadro ve militanlar›n esas›n› köylük bölgelere ve
özellikle de toprak çeliflkisinin yo¤un oldu¤u bölgelere aktarmakt›. Dersim’i bir
kanara b›rak›rsak, Siverek’te yüzlerce silahl› yoksul köylünün büyük toprak
a¤alar›ndan M. Celal Bucak’a karfl› ayakland›¤› ve önderlik yap›lmas› durumunda
çok k›sa bir süre içerisinde M. Celal Bucak gibi a¤alar›n bu bölgedeki hem maddi
hem de manevi otoritesini ortadan kald›rma düflünce ve isteklerinin oldu¤u bu
flartlarda Merkez Komitemiz bunlara gözlerini kap›yordu. 1978 Kas›m›nda
onbinlerce Kürt yoksulunun Partinin önderli¤indeki miting alan›nda „Kahrolsun
a¤al›k“, „A¤a patron devletini y›kaca¤›z, halk iktidar›n› kuraca¤›z“ sloganlar›n›
atmas› önderlik beklentisinin aç›k ifadesidir. Köylüler aras›nda yap›lan propaganda
da“Gelip size önderlik yapaca¤›z, T‹KKO askerleri gelecek“ diye yoksul-silahl›
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köylülere söz verilmiflti. Köylüler Partiye olan güvenlerinin de etkisiyle bunun
üzerine kendi çevrelerinde yayg›n ve yo¤un bir flekilde „biz Bucak a¤as›na teslim
olmayaca¤›z, T‹KKO’cularla, devrimcilerle birlikte onlar›n kökünü kazaca¤›z“
diye propaganda ve örgütleme çal›flmalar›na h›z vermifllerdi. Ki uzun süre teslim
olmadan bu propagandalar›na devam ettiler. Yoksul köylüler Partiden önderlik
beklerken, Parti ne „T‹KKO askerlerini“ gönderdi ne de önderlik misyonunu yerine
getirdi.

Önderlik öylesine gerilla savafl› gerçekli¤inden uzaklaflm›flt› ki partinin ve
savafl›n geliflip, büyüyece¤i bu alanlara konferans sonras› b›rakal›m tecrübeli
kadrolar› göndermeyi bir yana „kariyerist ve hizipçi olarak“ de¤erlendirdi¤i
kadrolar› atam›flt›r. Ki bunlar›n sonu belliydi. Hepsi ya b›rakt› yada „RS“diye
bilinen hiziple birlikte hareket ederek partiden koptu. Böylesine güçlü bir taban›n
oldu¤u yer hem öndersiz ve hem de örgütsüz b›rak›ld›ktan sonra art›k o önderlikten
gerilla savafl›n› bafllatmas›n› beklemek ham hayal olur. Çünkü devrim için en ileri
olan bölgeden parti ve onun önderli¤i uzak. Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „kitleleri
örgütlemek bir siyaset ise öyle de kitleleri örgütlememek de bir siyasettir“ l.
MK’n›n gerilla savafl›n› bafllatmamak için izledi¤i hatt›, bir siyasetten ayr›
düflünebilir miyiz? Hay›r düflünemeyiz. Sorun iyi niyetli olmaktan ç›km›flt›r. Evet
kifliler tecrübesiz olur, ve tecrübesizli¤inden dolay› ciddi hatalar da ifller hatta
daha savafl› bafllatmadan yenilgiye u¤rayabilirler. Bu tür durumlar normal
karfl›lan›r. Çünkü iflin içerisinde amaca ulaflmak için bir çaba bir iyi niyet vard›r..
Ama 1. MK bu konuda iyi niyetli de¤il. Tam tersine savafl› bafllatmaman›n teorisini
üreterek partiyi kitlelerden kopart›yor. Sa¤c› bir siyasetle partiyi düflmana karfl›
haz›rl›ks›z, kitleleri ise öndersiz b›rakm›flt›r.

MK’n›n bu tarihi f›rsat› kaç›rmas› ile gerilla savafl›n›n bafllat›lmas› bilinmez
bir tarihe ertelendi. Burada sorgulanmas› gereken l. MK’n›n güttü¤ü siyasal
çizgidir. Yoksa söz konusu MK içerisinde MLM kanad› temsil eden kadrolar
vard›. Ama bu kadrolar etkin de¤ildi. Daha sonra ortaya koyaca¤›m›z gibi l. MK’ne
hakim olan kanat partinin programatik görüfl ve devrim stratejisi konusunda
tamam›yla farkl› ve sistemleflmifl bir çizginin sahibi olarak ortaya ç›kt›lar.

l. MK’dan flehirlerdeki iflçi hareketlerine önderlik yapmas›n› bekleyenler
yöntem aç›s›ndan iki temel noktada yan›lg› içerisindedirler. Birincisi, böyle bir
Sa¤c› çizgiden flehirlerdeki iflçi-emekçi hareketine do¤ru bir önderlik yapmas›n›
beklemek ham bir hayaldir. ‹kincisi, partinin genel siyasi çizgisinden sapm›fl bir
MK’n›n flehirlere yapaca¤› önderlik yenilmeye mahkûmdu. Çünkü sa¤ politika
sahibi önderlikler kitle hareketlerine do¤ru bir önderlik yapamaz. Devrim
mücadelesinin ülkenin sosyo-ekonomik yap›s› gere¤i eflitsiz ve dengesiz geliflece¤i
daha da önemlisi k›rdan flehire do¤ru bir hat izleyece¤ini bilince ç›karmayan MK
do¤al olarak ülkenin bir bütününde devrimin siyasal görevlerini yerine getiremezdi
ve getiremedi. Bir 15-16 Haziran direnifllerine; reformist ve revizyonistler de¤il
de komünistler dahi önderlik yapsayd›, oradan yine devrim gerçekleflmez yine
yenilgi kaç›n›lmaz olurdu. Ama bu yenilgiler olacak diye flehirlerde, özellikle de
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iflçi s›n›f içerisinde örgütlenme yapmayaca¤›m›z ve zaman zaman ayaklanmalar
düzenleyip k›ra çekmeyece¤imiz anlam›na gelmez. Burada kavran›lmas› gereken
buradaki örgütlenme ve direnifli Halk Savafl›na tabi k›lmak ve onun hizmetine
sokmakt›r.

Tabii ki, biz komünistler iradi olarak yenilgi alaca¤›m›z bir eylem bir direnifl
ve ayaklanma örgütlemeyiz. Yani biliyoruz burada baflar›s›zl›k ve yenilgi olacak,
ama buna ra¤men böyle bir hareket tarz›n› örgütlemek Komünistlerin ifli olamaz.
Ancak bize ra¤men kitlelerin kendili¤inden veya bir k›s›m  küçük burjuva devrimci
hareketin önderli¤inde bir hareket veya ayaklanma gelifliyorsa, biz bu
ayaklanman›n devrimi getirmeyece¤i, yenilgiye u¤rayaca¤›n› bilmemize karfl›n
yinede bu kitlelere kendi canl› pratikleri içinde yan›lg›lar›n› ortaya koymak  ve en
az bir kay›pla atlat›lmas› için önderlik yapmaya çal›fl›r›z. Hatta gücümüz,
imkan›m›z varsa bu türden direniflleri yenilgiden kurtarmak için do¤ru bir siyaset
pratikle baflar›ya götürmeye çal›fl›r›z. Baz› dönemlerde ve durumlarda yanl›fl
buldu¤umuz eylemlerin içerisine girmeye çal›fl›r›z. Bu, bizim bir bütün olarak
yenilgi alaca¤›m›z anlam›na gelmez. O özgülde kendi kan›m›z›n da söz konusu
kitlenin kan›na kar›flmas› ve yanl›fl eylem taktiklerini kendilerine pratikte
kan›tlamak ve do¤ru yolu göstermek içindir. Kendi inisiyatifimizde hiç bir zaman
baflar›s›zl›¤›n› önceden gördü¤ümüz bir eyleme, prati¤e baflvurmay›z,
baflvurulmaz. Komünistler bunu reddeder. Her durumda az önce de belirtti¤imiz
gibi yanl›fl ve hatal› kitle eylemlerine de kat›l›nmaz. Yoksa kitlelerin önderi de¤il
kuyrukçusu oluruz. Yine bir hareketin içerisinde ezilen y›¤›nlar›n olmas› demek,
o hareketin mutlak do¤ru oldu¤u anlam›na gelmez. Yani bir hareketin içerisinde
ezilenler var diye o hareket ilericidir dolay›s›yla desteklemeliyiz ve bu eylem
içerisinde yer almal›y›z anlay›fl›, do¤ru MLM bir anlay›fl ve politika de¤il kitle
kuyrukçusu ve s›radanlaflmad›r. O hareketin karakteri; o harekete önderlik yapan
s›n›flar ve bu hareketin güttü¤ü program ve politikay› göz önünde bulundurarak
destekler veya desteklemeyiz.

Buradan sorunu flu noktaya getirmek istiyoruz. Bugün baz› yoldafllar l. MK’y›
elefltirirken MK’n›n  o dönemki baz› iflçi grevlerine önderlik yapmad›¤›, genel
grevin koflullar› oldu¤u halde genel grevi örgütlemedi¤i elefltirilerinde bulunu-
yorlar. Bu yönlü elefltiriler yapmak l. MK çizgisini kavramamak demektir. Poli-
tik genel grev ve genel direnifl slogan› hangi koflullarda at›lmal›d›r. Özellikle
bizimki gibi ülkelerde devrimin Halk Savafl› yoluyla gerçekleflece¤ini savunan
bir parti ve partilinin, bu slogan› atmas› veya bu yönlü genel bir direnifle kalk›flmas›
demek onun k›r-flehir diyalektli¤ini ve devrimin dengesiz geliflece¤ini kavramamas›
demektir. Bizde iflçiler üzerinden genel direnifl ve politik genel grev slogan› ancak
devrimin stratejik sald›r› aflamas›nda at›ld›¤› ve örgütlendi¤inde do¤ru olabilir.
Çünkü di¤er dönemlerde, özellikle de stratejik savunmada oldu¤umuz dönemlerde
bu slogan› atmak somutlu¤u ifade etmez. Diyelim ki birçok  iflyerinde iflçileri
örgütledik ve ya greve götürdük. Bu, ülke çap›nda iflçilerin politik bir genel greve
haz›r oldu¤u, politiklefltikleri anlam›na gelmez. Zaten iflçilerin bir bütün olarak
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bu politik bilince ermeleri demek devlet iktidar›n› alafla¤› etmenin çanlar›n›n çald›¤›
an demektir. Biz geçmiflte olsun bugün olsun iflçilerin ve di¤er emekçi kesimlerin
bu kendili¤inden gelme eylem ve direnifllerini abart›yoruz. Evet bir direnifl var,
ama bu direnifllere politik iktidar bilinçli devrimciler mi yoksa reformistler veya
baflka burjuva ak›mlar m› önderlik ediyor? Ekonomik mücadelelerden hareketle
bu direniflleri abartmak Lenin yoldafl›n dedi¤i gibi ekonomizme kap›lar› sonuna
kadar aralamak oldu¤u gibi, bu ayn› zamanda politik devrimci bilinç ve teoriyi
küçümsemektir. Çünkü, iflçilerin bu reformist-oportünist, ekonomist önderlikli
direnifl ve hareketlerinden hareket edilerek iflçilerin devrimci teoriyi yani Marksizm
Leninizm Maoizmi kendili¤inden ald›¤› varsay›l›r. Bu da s›n›fa d›flar›dan MLM
bilincini götürmeme  anlay›fl›n› getirmektedir.

1. MK döneminde kimi sendikalar›n Partinin önderli¤i alt›nda oldu¤u do¤ruydu.
Ancak bunlara ne kadar s›n›f bilinci götürülebilmifl oldu¤u 1.MK’n›n politik
hatt›yla ortadad›r. Kald› ki  bu iflçilerin bir politik genel greve gitmesi durumunda
isçi s›n›f›n› direkt olarak siyasi iktidara yönelik harekete geçirme etkisinin
minimum seviyede oldu¤u tart›flmas›zd›r.  Dolay›s›yla genel grev slogan›n› atmak
veya geçmiflte bunun koflullar› vard› demek hem somut bir durumu arz etmiyor,
hem de ekonomizmi kendi içinde bar›nd›rarak devrimci s›n›f bilincini küçümsüyor.
Üç befl günlü¤üne böyle bir eyleme baflvurmak baflka bir fley, ama ülke çap›nda
politik genel grevi örgütlemek ve böyle bir ça¤r›y› s›n›f bilinçli proletaryan›n
önderli¤inde örgütlemek baflka bir fleydir. Peru’da ve Nepal’de birkaç günlü¤üne
politik genel grev ça¤r›s› etkili oldu. Ama bu tür direnifllerin dahi Peru’da stratejik
denge aflamas›nda gündeme geldi¤ini hat›rlatmakta yarar var. Biz sloganlar› somut
duruma uygun atmak zorunday›z. Yoksa soyut olmaktan öteye gidemeyiz.

Politik genel grev gerekli bir mücadele biçimidir. Hem de güçlü bir flekilde
ülke çap›nda örgütlenmeyi gerektiren bir örgütlenme biçimidir. Somut önderlik,
mevcut durumun özelliklerini (düflman›n, partimizin durumu, halk›n ve iflçi
s›n›f›n›n durumu, uluslararas› durum) dikkate alan MLM strateji ve takti¤in temel
ruhudur. Bizde kimi yoldafllar devrimci durumun geri oldu¤u dönemlerde dahi
genel siyasi grev slogan› ve propagandas›n› yapmaktalar. Bu sübjektif ve sol
anlay›fllara en iyi cevab› Stalin yoldafl flu flekilde vermektedir: „Taktik, kabarma
m›, yoksa alçalma m› oldu¤una göre de¤iflir. Devrimin birinci aflamas› boyunca
(1903-fiubat 1917) stratejik plan herhangi bir de¤iflikli¤e u¤ramad›¤› halde,
taktikler bu süre içinde birçok kere de¤iflti. 1903-1905 döneminde partinin takti¤i
sald›r› takti¤iydi, çünkü devrim kabar›yor, hareket yükseliyordu ve taktik bu
olgudan yola ç›kmak zorundad›r. Buna uygun olarak mücadele biçimleri de
devrimciydi ve devrimin kabarmas›n›n gere¤ine uygundu. Yerel siyasi grevler,
siyasi gösteriler, siyasi genel grev, Duma boykotu, ayaklanma, devrimci mücadele
fliarlar› -bu dönemde birbirini izleyen mücadele biçimleri- iflte bu mücadele
biçimileriyle birlikte örgüt biçimleri de de¤iflmekteydi. -Fabrika komiteleri, köylü
komiteleri, grev komiteleri, iflçi temsilcileri Sovyetleri, az çok aç›k bir flekilde
faaliyet yürüten bir iflçi partisi- bu dönemdeki örgüt biçimleri bunlard›.“ Devrimin
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yenilgi dönemleri için ise flu mücadele ve taktik biçimlerinden söz ediyor Stalin
yoldafl „1912 döneminde parti geri çekilme takti¤ine geçmek zorunda kald›, çünkü
o s›ralar hareket geri çekiliyordu, devrim alçal›yordu ve taktik bu olguyu hesaba
katmak zorundayd›. Buna uygun olarak hem mücadele biçimleri hem de
örgütlenme biçimleri de¤iflti. Duma’y› boykot etme yerine Duma’ya kat›lma; Duma
d›fl›nda aç›k devrimci eylemler yerine Duma içinde eylemler ve çal›flma; siyasi
genel grevler yerine k›smi iktisadi grevler ya da basbaya¤› durgunlu¤un yafland›¤›
bu dönemde illegaliteye geçmek zorunda oldu¤u kendili¤inden anlafl›l›r devrimci
örgütlerinin yerine ise kültür ve e¤itim örgütleri, kooperatifler, sigorta kasalar›,
legal örgütler geçti.“(25)

Rusya gibi ba¤›ms›z ve kapitalist ülkelerde bir komünist partisinin devrimin
alçalma ve yükselme durumuna uygun baflvurulacak mücadele biçimi ve örgüt
biçimleri ana hatlar›yla böyledir. Baflvurulacak taktikler yukar›daki gibidir. Ama
bunlar oldu¤u gibi ülkemizde uygulanmaya çal›fl›l›rsa, burada baflar›s›zl›¤a
u¤ramak kaç›n›lmaz olacakt›r. Ülkemizde devrim yar›-sömürge, yar›-feodal sosyo
ekonomik yap›dan dolay›, dengesiz geliflecektir. Dolay›s›yla burada uygulanacak
taktikler de çok farkl›l›k gösterecektir. Mao Zedung yoldafl bu konuda flunlar›
belirtiyor: „ ...toprak devrimi savafl›n›n ta ilk aflamalar›nda do¤ru bir görüflle yar›
sömürge, yar›-feodal Çin’in büyük her bölgesi benzer olmayan, demokrasi ve
sanayiden yoksun bir toplum olmas› nedeniyle Çin devriminde silahl› mücadelenin
esas mücadele biçimi oldu¤unu, esas olarak köylülerden oluflan bir ordunun ana
örgüt biçimi oldu¤unu“ belirtmifltir. Baflkan Mao  „köylü kitlelerin oturdu¤u genifl
köylülük alanlar›n Çin devriminin vazgeçilmez hayati mevzileri ve Çin’in ülke
çap›nda zaferinin (bütün ülkenin demokratik olarak birlefltirilmesinin) bafllang›ç
noktas› olarak silahl› devrimci üs alanlar› kurabilece¤ini ve kurulmas› gerekti¤ini“
de belirtmifltir. Devamla 1924-27 y›llar› döneminde Komünist Partisinin flehirlerde
güçlü oldu¤u, hatta baz› büyük flehirlerin üs alanlar› durumunda olduklar›
zamanlarda dahi köylülerin ve onlar›n ana gövdesini oluflturdu¤u ordunun
öneminin alt›n› çizmektedir. Baflkan Mao „1924-27 devrimi döneminde
Guamindang-komünist iflbirli¤i yoluyla koalisyon hükümeti kuruldu¤u zaman,
baz› büyük flehirler üs alanlar›n›n temellerini sa¤lamlaflt›rmak için proletaryan›n
önderli¤i alt›nda köylülerin ana gövde oldu¤u bir halk ordusu kurmak ve köylük
alanlarda toprak sorununu çözmek gerekliydi. Toprak Devrimi döneminde
flehirlerin hepsi güçlü karfl› devrimci kuvvetler taraf›ndan iflgal edilmifl oldu¤undan,
üs alanlar›n›n önce karfl› devrimci yönetimin zay›f oldu¤u k›rsal bölgede ve esas
olarak köylü gerilla savafl›na (mevzi savafl›) dayanarak kurulmas›, geniflletilmesi
ve sa¤lamlaflt›r›lmas› gerekiyordu. „(26)

Baflkan Mao’nun  Çin vb. ülkeler için ortaya koydu¤u devrim stratejisi bu
yolu izlemeseydi baflar›ya ulaflamazd›. 1.MK’m›z bu tarihi derslerin ›fl›¤›nda
hareket etmeyerek tersi bir yönelime girdi. Partiyi flehirlerde tuttu. Kadrolar›
köylüleri örgütlemek için seferber etmedi; köylülerin bafl›na geçerek özellikle de
yoksul köylülü¤ü büyük toprak a¤alar›na karfl› örgütlemedi; Halk Ordusunun
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oluflturulmas› için oyalama ve zaman geçirme taktiklerinden baflka bir pratik
izlemedi. Onlarca-yüzlerce kadro ve aktivisti hem büyük flehirlerde hem de köylük
alanlar›n flehir merkezlerinde tutarak pasiflefltirdi. Birçok kadro ve aktivistte
karamsarl›ktan tutal›m da sol macerac›l›¤a kadar yanl›fl e¤ilimlerin geliflmesine
sebep oldu. Gerilla savafl› eylemleri keskin söylem ve bofl gevezelikten öteye
gidemedi. fiehir k›ra tafl›naca¤› yerde k›r flehire tafl›nd›. Öyle ki l. MK 1978
Aral›k’›nda ülkenin birçok yerinde ilan edilen s›k›yönetim karfl›s›nda pani¤e
kap›larak örgütte karamsarl›k yay›p, geri çekilme takti¤i deyip mevcut siyasal
durumu ve yönelimi do¤ru tespit etmedi. Buna ra¤men yine kadrolar› k›ra çekmedi.
Gerilla savafl›n› bafllatmak için hiçbir giriflimde bulunmad›. Bir dönem ne idi¤ü
belirsiz DABOK(Do¤u Anadolu Bölgesi Ordu Komutanl›¤›) örgütlenmesi
yaratmaya çal›flt›, onu da baflaramad›, baflarmas› da mümkün de¤ildi. Çünkü gerilla
savafl›n› bafllatmak için kafa yormuyor, tam tersine bafllatmamak için yeni sa¤
politika ve taktikler gelifltiriyor ve bunun teorisini yapmaya çal›fl›yordu.

MK tek tek silahl› eylemlerin yap›lmas›n› yasaklayarak bu yetkiyi sadece MK
ve Bölge Komiteleriyle s›n›rland›rarak kadro ve aktivistleri pasiflefltirme çizgisi
izledi. Böyle bir karar almay›p pasiflefltirmeseydi de bu parti program›n›n hayata
geçirildi¤i anlam›na gelmezdi. Çünkü Parti çizgisinin uygulanmas›, ilk planda
yetkin kadrolar›n köylük alanlarda konumland›r›lmas›, yoksul köylülerin bafl›na
geçerek gerilla savafl› içerisinde Parti örgütlenmesini derinlefltirmeyi gerek-
tiriyordu. Bu sa¤lanmay›nca, flehirlerde eylemlerin yap›lmas›n›n önüne
geçilmemesi hem sol macerac›l›k olurdu hem de k›r›n flehire tabi k›l›nmas›n›
beraberinde getirirdi ki, bu da Partinin devrim stratejisi ve konferans›n çizgisinden
sapmak olacakt›. Bu e¤ilimler örgütte hayli etkindi. Ve hala da bunun etkileri
mevcuttur. fiehirlerde de olsa bireysel silahl› eylemlere karfl› ç›k›lamaz. Ancak
ana mücadele ve ana örgütlenmeye uygun eylem ve örgütlenme çizgisi
gelifltirilmedikçe ve bunun üzerinde yo¤unlafl›lmad›kça, flehirlerde binlerce silahl›
eylem gerçeklefltirilse de, bu Partinin programatik görüflleri do¤rultusunda do¤ru
bir hatta sokuldu¤u anlam›na gelmez. Sa¤ oportünizmi mahkûm etmek ad›na gerilla
savafl› yerine flehirlerdeki tek tek silahl› eylemleri öne ç›karmak sol oportünist bir
anlay›flt›r. Çünkü düflman bir bütün olarak k›rdan flehire do¤ru bir hat izleyen
Halk Savafl› stratejisiyle parça parça yenilecektir. Ülke gerçekli¤inin ilerisinde
olan sol subjektivizm yaln›zca bizde de¤il küçük  burjuva devrimci örgütlerde de
hakim çizgiydi. Neden di¤er sol devrimci politik yap›lar› sol macerac› olarak
de¤erlendiriyoruz. Çünkü onlar ülke gerçekli¤ini do¤ru tespit etmiyorlar. Devrimin
dengesiz ve k›rdan flehire do¤ru geliflece¤ini de¤il flehirden k›ra do¤ru
geliflti¤ini,geliflece¤ini savunuyorlar.  Onlar›n bu subjektivizmi sol çizgilerine de
kaynakl›k ediyor.

Partimizde de bu sol eylem çizgisinin derin tarihsel ve toplumsal kökleri
oldukça mevcuttur. Bugün kitlemizin gerilla alanlar›nda karakollar imha
edildi¤inde bile flehirlerde sansasyonal bir silahl› eylem sonras› oldu¤u kadar
etkilenip sevinmemesi, Parti çizgisinin yeterince kavranmad›¤›n› gösterir. Her
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zaman ve her geliflme karfl›s›nda ideolojik durufl önemlidir. Bu ideolojik tutumun
önemi kavranmad›¤› müddetçe Partinin sa¤a ve sola yatmas›n›n önüne geçilemez.
Sözünü  etti¤imiz sol oportünist çizgi iktidar bilincinden yoksun oldu¤undan
iktidar›n öncelikle flehirlerde de¤il k›rlarda k›z›l siyasi iktidarlar perspektifiyle
halk iktidar›n›n parça parça kurulaca¤›n› ve bizimki gibi ülkelerde silahl›
mücadelenin stratejik savunma dönemindeki biçiminin köylü gerilla savafl› oldu¤u
gerçekli¤ini kavramamaktad›r. Aslolan düflman›n darbelenmesi de¤il y›k›lmas›d›r.
Dolay›s›yla her silahl› eylemimiz düflman›n y›k›lmas›na ve halk›n iktidara
tafl›nmas›na hizmet etmeli, bu do¤rultuda bir plan ve stratejiye tabi olmal›d›r.

l. Merkez Komitemiz dönem dönem ulusal burjuva parti ve hareketlere karfl›
da sekter bir politika ve pratik sergiledi. Örne¤in PKK’yi 1980 y›l›n›n ortalar›na
do¤ru karfl›- devrimci de¤erlendirerek PKK’ye karfl› her alanda mesafeli durmaya
çal›flt›. Gerçi PKK ile pratikte silahl› bir çat›flma yaflanmad› ama bu tespit oldukça
sübjektif ve soyut olan bir tespitti. Nesnelli¤i ve PKK’nin gerçek niteli¤ini ifade
etmiyordu. PKK’nin baz› yanl›fl politika (özelliklede devrimci sol harekete
sald›r›lar›ndan hareketle) ve gerici pratiklerinden ötürü PKK’yi o koflullarda karfl›
devrimci de¤erlendirmek, hiç de PKK’nin hak etti¤i do¤ru bir de¤erlendirme
de¤ildi.

1. MK, Kürt Ulusal Sorunu ve Hareketi karfl›s›nda do¤ru politik yönelimlere
giremedi ve Partinin bu konudaki teorisini gelifltirip zenginlefltirmedi. Bu noktada
somut öneriler ve politikalar sunarak ulusal sorun konusundaki teorimizi maddi
güç haline getiremedi. Kürt halk› ve ulusu üzerinde gerek legal gerekse illegal
yay›n organlar›nda dahi Kürt ulusal sorunu ve di¤er milliyetler (az›nl›k) sorununu
iflleyecek makale ve de¤iflik yaz›lara rastlamak oldukça zordu. Herfley bir yana,
en az›ndan Kürtçe yay›n veya Kürtçe-Türkçe illegal yay›n organ› ç›kartabilirdi.
Bu yönde kurumlaflmaya gitmenin koflullar› vard›. Kuzey Kürdistan’da örgütsel
faaliyetimiz olmas›na karfl›n Kürt ulusu üzerindeki katmerli ulusal bask›n›n teflhiri
yeterince yap›lmad›¤› gibi Uluslar›n Kendi Kaderlerinin Tayin Hakk› propagandas›
dahi yap›lm›yordu. Halbuki o süreçte Türk ulusu ve di¤er az›nl›k milliyetlerden
emekçiler içerisinde yayg›n bir flekilde Kürt ulusu üzerindeki milli bask›n›n teflhiri
ve Kürt ulusunun ayr›l›p ayr› bir devlet kurma hakk›n›n propagandas› yap›larak
her ulusta ve az›nl›k milliyetlerden emekçilerin gönüllü birli¤ini ve güvenini
pekifltirmek pekala mümkündü. Örne¤in Kuzey Kürdistan KDP’sinin  üyelerinden
yafll› bir Kürt yurtseverinin „benim Türk sol örgütlerine güvenmem için bat›ya
gitti¤imde (‹stanbul’a) duvarlarda Kürtlerle ilgili herhangi bir sloganlar›n› dahi
göremiyorum, ondan sonra sen kalkm›fls›n diyorsun ki niye sol devrimci örgütlere
güvenmiyorsun diye soru soruyorsun“ sözleri o zamanki devrimci ve komünist
hareketin ulusal sorun noktas›nda üzerlerinde tafl›d›klar› sosyal floven çizginin
etkilerini en yal›n bir flekilde ifade etmektedir. 1.Merkez Komitemiz üzerlerinde
tafl›d›¤› sosyal floven etkilerden kaynakl› olarak bu ç›plak gerçekli¤i bile göremedi.

Kendisini  Kürt, Türk ve çeflitli milliyetlerden proletaryan›n öncü partisi olarak
tan›mlayan bir komünist partisinin Kuzey Kürdistan’da faaliyet sürdürmesi farkl›
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fley ama o partinin ezilen ulus için somut sloganlar ve politikalar ›fl›¤›nda iradi
faaliyet yürütmesi farkl› fleydir. Ezilen Kürt ulusuna karfl› görev ve sorumluluklar›n›
yerine getirmeyen bir komünist hareketin Kürt milliyetçili¤inin geliflmesinden
yak›nmaya hakk› yoktur. 1. Merkez Komitemiz Kürt milliyetçili¤inin geliflti¤ini
belirlemesine karfl›n bunun nedenlerini sorgulamaktan imtina etti.  Kürt ulusunun
üzerinde yaflad›¤› topraklar› „Kürdistan“ olarak ifade etmeye bile cesaret edemedi.
Ezilen bir ulus „Do¤u Anadolu Bölge Komitesi“ olarak adland›r›ld›. Bu
kavramlar›n, sanki milliyetçilerin tekelinde olan kavramlarm›fl gibi, yaz›n›m›za
girmemesi için  fazlas›yla hassas davran›ld›. Enternasyonalizm ve her türlü
milliyetçili¤e karfl› olma ad› alt›nda sosyal flovenizmin üzerimizdeki ideolojik ve
siyasi etkilerini k›rmak için cüretkar davran›lmad›, tam tersine bu olumsuz
yanlar›m›zla uzlafl›ld›. Bunun sonuçlar› boyutludur: Bir yandan sosyal flovenizme
hizmet ederken öte yandan ezilen ulus proletaryas› ve halk›n›n Parti önderli¤inde
birlefltirilmesine de¤il ezilen ulusun reformist ve devrimci burjvazisinin ideolojik
ve siyasi etki alan›na akmas›na neden  oldu.

Sorunun ulusal boyutunu bir yana b›raksak bile, Maoist Partinin güven
vermeyip ezilen ulusun burjuva hareketlerine itti¤i yoksul Kürt köylüsünün
devrimimizin temel gücünün az›msanmayacak bir bölü¤ü oldu¤u gerçe¤ini
göremedi.

Do¤ru önderlik do¤ru bir siyaset ve taktikle orant›l›d›r. Ulusal sorun ancak
s›n›f mücadelesine tabi k›l›narak ele al›nd›¤›nda do¤ru bir temelde çözülür. Ama
bunun için sadece teorik formülasyonlar ortaya koymak yetmez. Özelle geneli
birlefltirmek önderlik sanat›n›n olmazsa olmaz bir kofluludur. Baflkan Mao flöyle
der: „Görevleri ortaya koymak yeterli de¤ildir, ayn› zamanda bunlar› yerine
getirmeyi sa¤layacak metodlar sorununu da çözümlememiz gerekir. Diyelim ki
görevimiz nehri geçmektir, ama bir köprü veya bir kay›k yoksa nehri geçemeyiz
veya kay›k sorunu çözümlenmedikçe nehri geçmekten söz etmek neye yarar?
Metotlar da çözümlenmedikçe görevler üzerinde çene çalmak gereksiz
gevezelikten baflka bir fley de¤ildir“.(27)

Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi Partimiz Yoldafl Kaypakkaya ile birlikte ulusal
meseleye iliflkin en do¤ru ve en bilimsel bir politik perspektif ortaya koymufl,
ancak bu genel politikay› özel politikalarla birlefltirme görevini yerine
getirememifltir.

1. MK Partimizin Askeri Çizgisinden Sapm›flt›r
l. Merkez Komitemiz askeri alandaki çizgisiyle de Partimizin genel askeri

çizgisinden sapm›flt›r. 1. Konferans›m›z›n gerilla savafl› konusunda ald›¤› karar
ve taktik yönelim esasta do¤ruydu. l. MK bu yönelimi zenginlefltirmek ve prati¤e
geçirmek yerine gerilla savafl›n› bafllatmamak için soyut ve geri tart›flmalarla partiyi
oyalad›. Partiyi kaosa sürükleyerek gerilla savafl›n› bafllatmamak için Gerilla
Savafl›na Haz›rl›k Devresi ad› alt›nda bafll› bafl›na yeni bir aflama tespitine gitti ve
bu noktada da teorik kar›fl›kl›¤› derinlefltirdi. Konferans çizgisinden sapan MK
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savafl› bafllatmak için kadro, üye ve militanlar› haz›rlay›p ordu örgütlenmesine
gitmedi. Kadro ve profesyonel aktivistlerin ço¤unu flehirlerde tuttu. Bununla da
yetinmedi, onlar› profesyonel ve savafla göre flekillendirmek yerine kof ve pasif
bir örgütlemeye hapsetti. Partinin silahland›r›lmas› noktas›nda ekonomist bir hat
izlemesi yetmiyormufl gibi bölgelerin ve partinin silahlanmas›n› engellemek için
sadece çok s›n›rl› say›da silah al›m›na izin verdi.

1. MK tam bir sa¤-pasifist askeri çizgiyi partiye hakim k›lmaya çal›flt›. Bu sa¤
ve pasifist çizgiyle 1980 ortas›nda sol-sekter GKK (Geçici Koordinasyon Komitesi)
hizbinin ç›k›fl›na da zemin sunmufltur. Bu sol-sekter hizbin (18 May›s 1980 sonras›)
ç›kmas›ndan sonra MK bu kez kendi sa¤c›l›¤›n› kamufle etmek için ne kadar az›l›
MHP yöneticisi ve faflist bürokrat varsa hepsine iliflkin vur emri ç›kartmaktan da
geri durmad›.

MK gerilla birlikleri örgütlemek ve gerilla savafl›n› k›sa bir sürede bafllatman›n
objektif ve sübjektif koflullar› varken, bu görevi yerine getirmedi. Halbuki Yoldafl
Kaypakkaya Marksizm Leninizm Maoizm’in ›fl›¤›nda Türkiye-Kuzey Kürdistan
devriminin do¤ru siyasal çizgisini formüle etmekle kalmam›fl, ayn› zamanda, bu
siyasal çizgiye ba¤l› olarak do¤ru bir askeri çizgi de ortaya koymufltu. Bu askeri
çizgi hem gerilla savafl›n› ve hem de ordunun niteli¤i ve görevlerini içeriyordu.
Onun gerilla savafl›n› bafllatmak için ileri sürdü¤ü belirlemeler do¤ruydu. 1.
Konferans›m›z da Partimizin yenilgisine neden olan sol subjektif taktik hatay› ve
mevcut durumu do¤ru tespit ederek MK önüne görev koymufl olmas›na karfl›n
MK bu görevleri yerine getirmemekle kalmad› Partinin askeri çizgi ve gerilla
savafl›na iliflkin do¤ru tespitlerini oportünistçe çarp›t›p revize etti.

Bu dönemde geliflen tehlikeli anlay›fllardan birisi de flehir eylemliliklerinde
izlenen çizgileridir. Bu çizgi as›l tarihsel kayna¤›n› bölgesel dönemden almaktad›r.
Öyle ki küçük burjuva sol macerec› eylem çizgisinden hayli etkilenmekte ve bu
macerac› eylemlilikler yap›lmay›nca, sanki parti o durumda halk savafl›n›
uygulam›yor diye bir elefltiri gelifltiriliyordu. Bu, sa¤a karfl› sol çizgiyi gelifltirdi.

Baflkan Mao’nun  dedi¤i gibi: „do¤ru siyasal çizgi kitlelerden kitlelere
olmal›d›r. Bu çizginin gerçekten kitlelerden gelmesini ve özellikle, gerçekten
kitlelere geri gitmesini güvenceye almak için yaln›zca parti ve parti d›fl› kitleler
aras›nda (s›n›f ve halk aras›nda) s›k› ba¤lar kurmakla kalmamal›, hepsinden
önemlisi partinin yönetici organlar›yla, parti içi kitleler aras›nda (kadrolar ve parti
saflar› aras›nda) s›k› ba¤lar olmal›d›r. Bir baflka deyiflle örgütsel siyaset do¤ru
olmal›d›r“ (28)

Bir parti sadece devrimin temel teorik ilkelerini ve örgütün ilkelerini belirleyip
ortaya koymakla gerçek devrimci sonuçlar› alamaz. E¤er mevcut siyasal geliflmeler
karfl›s›nda olsun örgüt içi sorunlar karfl›s›nda olsun, dahas› örgütü yönetip
yönlendirme ve bununla ba¤›nt›l› olarak önderlikle parti içi kitle aras›ndaki iliflkiyi
MLM bir örgütsel çizgide sürdüremezse, o örgüt do¤ru iflleyemez, dolay›s›yla
proletarya ve di¤er ezilen y›¤›nlara do¤ru bir önderlik yapamaz. MLM örgüt
ilkelerinin ayaklar alt›na al›nd›¤› yerde, o örgüt e¤er zaman›nda bu yanl›fl›n›
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düzeltmez ve hata yapan organ ve komitelerinin üzerine gidip hatalar›n›
düzeltemezse, bu çizgi süreç içerisinde hem partiyi genel çizgisinden uzaklaflt›r›r
hem de örgütsel kaos yaratarak yeni baflar›s›zl›k ve hatta yenilgi ve ayr›l›klara
kadar götürür. MLM örgütlenme ilkelerinin ana ölçütlerini ortaya koyacak olursak:

„Partinin örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. Demokratik
merkeziyetçilik ilkesine göre:
a) Bütün  parti  yönetici  organlar›, afla¤›dan  yukar›ya demokratik  seçimler

yoluyla iflbafl›na  gelir.
b) Bütün parti yönetici organlar›, düzenli aral›klarla kendilerini seçen örgüt

kademelerine hesap vermekle yükümlüdür. Parti yönetici organlar› devaml›
olarak kendilerini seçen örgüt kademeleri ile temas halinde olur, demokratik
dan›flma mekanizmas›n› sürekli iflletir.

c) Bütün parti için tek disiplin geçerlidir. Buna göre: Birey partiye, az›nl›k
ço¤unlu¤a, alt kademeler üst kademelere, tüm parti Merkez Komitesine
tabidir.“ (29) (Parti 1.Konferans tüzü¤ünden)
fiimdi buradan hareketle l. MK’n›n örgütsel ilkeleri nas›l ayaklar alt›na ald›¤›n›

ve bunun yaratt›¤› olumsuz sonuçlar› örneklerle aktarmaya ve yorumlamaya
çal›flal›m. l. MK daha önce de 2.konferans belgelerinden yapt›¤›m›z aktarmada
da aç›kça görülece¤i gibi daha ilk toplant›s›nda yetkisi olmad›¤› halde darbeci bir
flekilde konferans›n karar›n› de¤ifltirmekle örgütsel ilkeyi ayaklar alt›na alm›flt›r.
Bu aç›k bir disiplinsizliktir.1.MK daha ilk toplant›s›nda kendi yetkisi olmadan
konferans›n düflünce ve kararlar›n› bir kalem darbesiyle de¤ifltirdi,dolay›s›yla
usulsüzlük yapt›. l. MK’n›n bu usulsüzlü¤ü 2.konferans›m›zda  mahkum edildi.

1. MK bir yandan konferans kararlar›n› çi¤nerken ve konferans yönelimini
de¤ifltirip partiyi sa¤ bir çizgiye do¤ru çekerken, öte yandan ise kendisine yönelik
elefltirileri bast›rmak için örgütsel sekterizme yöneldi. Bu noktaya iliflkin
örneklemelere geçmeden önce partide farkl› bölgelerde 1978 y›l›nda üç hizbin
ortaya ç›kt›¤›n› belirtelim.

‹lk hizip, hemen konferans›n arkas›ndan ‹zmir bölgesinde ortaya ç›kt›. Bu
hizbin baz› noktalarda hakl› elefltirileri olsa da esas sorun örgütsel sorunlar üzerinde
geliflmekteydi. Örne¤in konferans›n Yar›-Feodal sistemle genifl halk y›¤›nlar›
aras›ndaki bafl çeliflki tespitini bu hizip hakl› olarak parti düflüncelerinden sapma
olarak elefltirdi. Ayr›l›klar›na bir neden olarak da bu sorunu koymufllard›. Bu hizip
1979‘da kendisini fesh ederek tekrar partiye kat›ld›.

‹kinci hizip ise ‹zmit bölgesinde ortaya ç›kt›. Bu hizip, Parti tarihinde Yeni
Hizipçi Faaliyet olarak bilinmektedir. Bu hizbin bafl›n› 1994 ayr›l›¤›nda da ayr›l›¤›n
bafl›n› çeken HH diye bilinen unsurdu. Bu hizip de sonradan özelefltiri yaparak
partiye döndü.

Dersim bölgesinde ç›kan üçüncü hizbin bafl›n› ise „RS“ diye bilinen iki kifli
çekmekteydi. Bunlardan „R“ diye bilinen kifli 1977‘de Örgütlenme Komitesinde
yer alan kadro iken, „S“diye bilinen kifli ise 1. Konferansta Parti Merkez
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Komitesine seçilen kiflidir. Her üç hizip de partiye k›smi zararlar verseler de Parti
kitlesi içerisinde etkili olamad›lar. K›sa bir süre içerisinde da¤›ld›lar.

l. MK’n›n örgütsel sekterizmi kendisini daha çok flu noktalarda göstermekteydi.
En önemlisi parti konferans›n›n politik taktik kararlar›n› de¤ifltirerek partiyi s›n›f
mücadelesinden kopartmas› iken, di¤erleri ise afla¤›dan gelen elefltirileri bast›rmak
yöntemiydi. Örne¤in  „YY“ diye bilinen yoldafl›n parti içindeki örgütsel sorunlar›
ele alan ve elefltiren yaz›lar›n›n ilk baflta ambargo konularak yay›nlanmamas›,
SB’nin konferans karar›n›na ra¤men Ayd›nl›kç›lar› karfl›  devrimci ilan etmesi;
Orhan Bak›r yoldafl›n MK’y› elefltiren yaz›lar›n›n Partiden gizlenmesi ve alttan
alta“sa¤ oportünist örgütlenme yap›yor“ propagandas›yla yoldafl›n teflhir edilip
konumunun düflürülmesi; Do¤u Anadolu Bölgesi Ordu Komutanl›¤› yöneticisi
bir yoldafl›n „ahlaki sorun“ gerekçe gösterilerek Partiden at›lmas›; MK’n›n çizgisini
aktif olarak savunan kadro ve üyelerin mükafatland›r›lmas›; örne¤in Yurt D›fl›
Bürosunun Konferans kararlar› ve MK’y› dikkate almadan Baflkan Mao’yu
klasikler içerisinden ç›kartmas›na sessiz kalarak çizgisinde olan kadrolar› korumas›
gibi.

Önderlik kendili¤indenci ve dar pratikçi çal›flma tarz›yla partiyi kitlelere
yabanc›laflt›rarak, devrimin ve parti çizgisinin geliflmesi önünde engel oluflturdu.
Kadro politikas› ortaya koymad›¤› gibi, kadro toplant›lar›nda kadrolar› mücade-
leden kopuk, gereksiz teorik polemiklerle meflgul etti. Özellikle de iflçi s›n›fi
kökenli kadrolar› ve partizanlar› öne ç›kartma gibi özel bir politika oluflturmad›¤›
gibi, bu alanlarda örgütlü olan ihtiyaç fazlas› kadro ve sempatizanlar› temel
bölgelere sevk etmedi. Partili iflçi ve memur kökenli örgütlü komiteleri ciddi ille-
gal faaliyet ve askeri eylemliliklerden uzak tutarak profesyonel devrimcilik
içerisinde de¤il adeta amatör devrimciler olarak kalmalar› konusunda ›srar etti.
Maoist ‹ki çizgi mücadelesini de¤il bunun karfl›t›n› uygulayarak kendi çizgilerine
karfl› ç›kanlar› adeta düflman gibi görüp teflhir etti. Partinin genel teorik-programatik
vd. konulardaki çizgisini daha bir gelifltirip zenginlefltirmek yerine onu dejenere
etmek ve oradan da karfl›dan sistemli bir çizgi biçiminde sald›r›n›n politika ve
takti¤ini izlediler. Hem de kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullanarak, Mao
Zedung yoldafl›n klasik oldu¤u Konferans belirlemesini ask›ya alarak yeni bir
örgütsel kaosun yolunu döflediler.

Konferans›n „üç y›l içerisinde kongre yap›lacak“ karar› do¤rultusunda tek bir
ad›m at›lmayarak, Parti yeniden bir konferansa mahkum edildi. Bunu da Partiyi
s›n›f mücadelesinden kopararak ele ald›. Böylece kitleler bir tarafta, parti di¤er
tarafta kald›. Parti adeta tart›flma kulübüne dönüfltürüldü. Silahl› mücadele
tespitimiz yerine Partinin gündemine „bar›flç›l mücadele“,  „bar›flç›l haz›rl›k“,
Mao’nun klasik olmad›¤›, 1957-60 deklerasyonlar›n›n revizyonist oldu¤u, Parti
içi iki çizgi mücadelesinin do¤ru ile yanl›fl aras›daki mücadele olmad›¤›, vb
konular› tafl›y›p tart›flmaya açarak teorik ve ideolojik kaos yaratt›.

Böyle bir önderlik çizgisi do¤al olarak bir çok hizipsel bölünmelerin
geliflmesine de zemin haz›rlar. Hizipleri savunmak, bu hiziplerin ç›k›fl gerekçelerini
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do¤ru bulmak ve savunmak Maoist Parti içi  iki  çizgi mücadelesi ile ba¤daflmaz.
Merkez Komitesinin hizipleflmelerin, bölünmelerin zeminini yaratt›¤›n› söylemek
farkl› fley,  hiziplerin hakl›l›¤›n› savunmak ise çok daha farkl› bir fleydir. Aç›kt›r
ki bütün hizipler anti-Maoist bir çizgiden hareketle partiye bayrak açm›fl ve zarar
vermifllerdir. Mesele sadece bu hiziplerin verdi¤i zarar meselesinin de ötesinde
Merkez Komitesinin  bu sonuçlar›n do¤mas›ndaki pay›n›n görülmesindedir.
Merkez Komitemiz bu pay› hiçbir zaman görmemifl,  hatalar›na karfl› samimi
yaklaflmam›flt›r.

1. Konferans sonras› ç›kan hiziplerin etkisi Partide ciddi sonuçlar do¤ur-
mamas›na karfl›n GKK hizibinin partide yaratt›¤› etki ve tahribat bütün bu hiziplerin
yaratt›¤› etki ve tahribattan daha boyutludur. Bu hizibin Partide yaratt›¤› etki ve
tahribat boyutunun büyüklü¤ü o hizibin do¤ru çizgisi ve baflar›s›ndan de¤il tam
tersine Merkez Komitesinin sa¤ oportünist çizgi ve politikas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Parti taban›nda sa¤ oportünist çizgiye ve önderli¤e yo¤un tepkinin olmas›
GKK hizibinin beslendi¤i zemin olmufltur. GKK hizibinin baflar›s› ve tahribat› bu
zemini „ustal›kla“ kullanmas›nda yatmaktad›r.

GKK hizibinin temel elefltirileri Parti içindeki Marksist Leninist Maoist
muhalefet taraf›ndan da paylafl›l›yordu. Konferans›n gündemde olmas› ve
konferansta önderlik seçiminin gündemde olmas›na karfl›n sekter ve aceleci bir
tutumla Partiye bayrak açmak Parti içi iki çizgi mücadelesini dejenere etmektir.
GKK yöntemde sekter ve düflüncede sol sübjektif bir hareket çizgisine sahipti.

Parti içi do¤ru ideolojik, siyasi ve örgütsel politika ve Maoist ‹ki Çizgi
Mücadelesi yöntemi hiziplerin geliflmesini engelleyebilece¤i gibi, hiziplerin
ç›kmas› durumunda ise etkisiz k›l›nmas›nda temel bir silaht›r. Parti tarihimizi
diyalektik ve tarihsel materyalist bak›fl aç›s›yla analiz etmedi¤imiz sürece Parti
tarihinden ç›kan hiziplerin sebep ve sonuçlar›n› bilince ç›kar›p bunlara karfl› partiyi
donatmak olanaks›zd›r.  Bu tür düflünce ve yöntemlerin tarihsel kökleri aç›¤a
ç›kar›l›p mahkum edilmekçe yeni yeni hiziplerin bu tarihsel köklerden beslenerek
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Parti tarihinde yaflanan da üç afla¤› befl yukar› bundan
farkl› bir fley de¤ildir. Bu konudaki eksikliklerimizi kavray›fls›zl›klar›m›z› gidermek
yerine „tarihimiz hiziplere karfl› mücadele tarihidir“ söylemiyle kendi kendimizi
aldatmaktan öte bir fley yapamad›k. Siyasi, örgütsel ve askeri çizgimizi sorgulamak,
bu çizgilerin hiziplerin ç›kmas›ndaki pay›n› görmek yerine hatalar› hep hiziplerde
bulduk. Bundand›r ki Maoist bir partide bugüne kadar ayr›l›kç› kültürün kökünü
kaz›ma baflar›s›n› gösteremedik.

Geçmifl hizipleri mahkum etme ad› alt›nda, gerçekte ise bu hiziplerle ideolojik
kopuflu köklü bir flekilde yaflayamad›k. Soruna çizgi meselesi olarak bakmad›-
¤›m›zdan giden her hizibin ideolojik siyasi çizgisini Partimizin içerisinde yeniden
yeniden yeflerttik ve yaflatt›k.

Hizipçilik parti tüzü¤ünde geçti¤i gibi sadece idari tedbirlerle önlenemez.
Maoist bir partide bu bir ilkesel yasad›r. Bu ilke uygulanmaz ve parti içi meseleler
do¤ru bir yöntemle ele al›nmazsa hizipçili¤in önüne asla geçilemez.
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l. MK ideolojik alanda Partiye önderlik yapamad›. Partimizin  ideolojisine,
programatik görüfllerine, devrimimizin stratejik sorunlar›na ›fl›k tutan ve bilimi-
mizin üçüncü nitel aflamas› olan Maoizmi kavrama ve sahiplenme bir yana,
Partimizin kurulufl belgelerinde MZD olarak formüle edilen ve Baflkan Mao’nun
nitel katk›lar›n› içeren Maoizm ideolojisine yap›lan sald›r›lar› gö¤üsleyememifl
hatta bu sald›r›lar›n bir bölümüne ortak olmufltur.

„Emperyalizmin toptan çöküfl“ teorisini reddetme ad› alt›nda Mao Zedung
Düflüncesi’ni reddetmifltir

„Üç Dünya Teorisi“ni reddetme ad› alt›nda dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl
düflman tesbitini reddetmifltir.

Mao Zedung Düflüncesi’ni savunman›n „Leninizmin eskidi¤i, emperyalizm
ve proleter devrimleri ça¤›n›n kapand›¤› anlay›fl›n› ça¤r›flt›raca¤›“ ve „Lin Biao’cu
düflünce oldu¤u“ gerekçesiyle reddetmifltir.

Mao Zedung’un „klasik olmad›¤›“n› belirterek, parti iradesine sunmadan ask›ya
alm›flt›r.

l . MK Baflkan Mao’ya sald›r›rken 1.Konferans›m›z›n hatalar›ndan beslendi.
Konferans›n Maoizm noktas›nda yaflad›¤› k›r›lma MK’n›n üzerinde yükseldi¤i
temel zemin olmufltur. Mao Zedung Düflüncesi’nin konferansta reddedilmesi,
dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl düflman tespitlerinin reddi, Merkez Komitemizin
üzerinde yükseldi¤i temel tezler olmufltur. Konferans›m›z Baflkan Mao flahs›nda
Marksizm Leninizm Maoizme yönelik sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› bir süreçte bu
sald›r›lar› MLM bir tarzda deflifre edip gö¤üsleyebilse ve ak›ma karfl› net ve berrak
bir flekilde teorik-ideolojik tutum belirlemifl olsayd›, Merkez Komitemiz  bu kadar
erken ve cesur(!) bir flekilde Baflkan Mao’yu aç›ktan aç›¤a, hem de örgüt ilkelerini
çi¤neyerek reddetme cüretini gösteremezdi. Konferansta kendisini gösteren bu
k›r›lma, süreç içerisinde Yurt D›fl› Hizibinin daha da sistemleflmifl çizgisine
dönüfltü.

Baflkan Mao konusundaki savrulma daha konferans›n bitiminden k›sa bir süre
geçmeden güçlenerek teorik inflas›n› oluflturdu. 1978 Temmuz ay›nda Avusturya
Marksist Leninist Parti ve Partimiz MK’lar› ad›na yap›lan ortak aç›klamadan ilgili
bölümler  Merkez Komitemizin Baflkan Mao konusunda ne yönlü bir savrulmaya
girdi¤ini net bir flekilde ortaya koyuyor:

„Mao Zedung yoldafl›n çok yönlü ve aç›k de¤erlendirilmesi için:
„Marksist-Leninist klasiklerin eserlerini incelemenin yan›nda, buna ba¤l›

olarak, Mao Zedung yoldafla karfl› da aç›k ve ilkeli bir tav›r tak›nmak gereklidir.
Bu konuda TKP(ML) ve AMLP flu tespitlerde birleflmektedir. Yoldafl Mao Zedung,
Çin’de demokratik devrimin zaferi ve sosyalizmin inflas›na ölümsüz katk›larda
bulunmufltur. Mao Zedung yoldafl ayn› zamanda Marksizm-Leninizm’e de önemli
katk›larda bulunmufl, komünizmin dünya çap›nda zaferi için mücadele etmifltir.
Mao Zedung’un bu Marksist-Leninist miras›n› korumak ve savunmak tüm Marks-
ist-Leninist’lerin görevidir. Tüm Marksist-Leninist’ler Mao Zedung’un özellikle
sömürge, yar›-sömürge ülkelerde devrim meselesi konusunda, yeni demokratik
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devrim konusunda, halk savafl› teorisi konusunda, Marksizm-Leninizm’e
katk›lar›n› de¤erlendirip savunacakt›r...

„...Partilerimiz, bunu yaparken ça¤›m›z›n art›k emperyalizm ve proleter
devrimleri ça¤› olmad›¤›, yeni bir ça¤ oldu¤unu, Mao Zedung Düflüncesi’nin bu
yeni ça¤›n Marksizm-Leninizm’i oldu¤unu savunan görüfllere de karfl› ç›kar.
Partilerimiz Mao Zedung’un yar›-sömürge ve sömürgelerdeki devrimler için
gelifltirdi¤i, yeni demokratik devrim ve halk savafl›, tezlerinin mekanik olarak
tüm ülkelere uygulama ve hatta proleter dünya devrimi sürecine uygulama
fleklindeki anlay›fllar› reddeder. Bu görüfller, Leninizm’in art›k eskidi¤ini savunan,
Leninizm’e sald›r› niteli¤i tafl›yan görüfllerdir.

„TKP(ML) ve AMLP, Mao Zedung yoldafl›n, Kruflçev revizyonizmine karfl›
mücadelede de önemli rol oynad›¤›; daha sonra Büyük Proleter Kültür Devriminin
en önünde, gerek Çin’de ve gerek dünyada revizyonizme a¤›r darbeler indirdi¤i
görüflündedirler. Mao Zedung’un ad›n› duyan Kruflçev tipi modern revizyonistler
bugün hala iflte bu yüzden sinir krizleri geçirmektedir. Görüflümüze göre, Çin
Komünist Partisinin çizgisindeki revizyonist hatalar›n Mao Zedung ölümünden
sonra ortaya ç›kt›¤› fleklindeki tüm görüfller de yanl›flt›r. Bu anlay›fl sorunun
derinli¤ini kavramayan, olaya yüzeysel yaklaflan bir anlay›flt›r, reddedilmelidir.
Görüflümüze göre, Çin Komünist Partisi’nin çizgisindeki revizyonist sapmalar
uzun süreden beri ve Mao Zedung yoldafl›n sa¤l›¤›nda da Çin Komünist Partisi’nin
çizgisinde revizyonist hatalar tespit etmek mümkündür. Baz› revizyonist görüfller
için temel Mao Zedung yoldafl›n görüfllerinde de mevcuttur. Bu sebeplerden yoldafl
Mao Zedung’un Çin Komünist Partisinin revizyonist hatalar›ndan belli bir
sorumlulu¤u söz konusudur. (30)

Bütün bu olgular, görüflümüze göre, hiç kimseye gayri ciddi ve sorumsuz bir
tav›rla, tekrarlamak ve demagojik bir biçimde, Mao Zedung yoldafl›n hatalar›n›
alt alta s›ralay›p, onun hakk›nda olumsuz bir de¤erlendirme yapmak hakk›n›
vermez. Böyle ilkesiz ve burjuva gazetecili¤inin metotlar›n› kullanarak yap›lan
bir ‚elefltiri‘ yaln›zca tarihi gerçekleri tersyüz etmekle kalmamakta; ayn› zamanda
‚Mao Zedung Düflüncesi‘ adl› demagojik bayrak, Mao Zedung yoldafl›n devrimci
özünü yok eden revizyonistlere hizmet etmektedir. Görüflümüze göre bugün Mao
Zedung yoldafl karfl›s›na ‚savc›‘ pozunda dikilenlerin dün en kat› Mao Zedung
Düflüncesi taraftarlar› olmas›, dün bunlar›n Mao Zedung’u tanr›laflt›ranlardan
gelenler olmas›, tesadüf de¤ildir. Her iki halde de, bunlar›n tavr›n› belirleyen
ilkesizliktir, oportünizmdir.

„Görüflümüze göre, Mao Zedung yoldafl›n eserlerinin ve prati¤inin derin-
lemesine, çok yönlü bilimsel bir de¤erlendirilmesi, dünya Marksist-Leninist
hareketinin önünde duran önemli görevdir. Bu görevin yerine getirilmesinde,
karfl›m›zda önemli engeller vard›r, öncelikle Mao Zedung’un hayat›n›n son dönemi
üzerine doküman yok denecek kadar azd›r. Var olan dokümanlar, tek tek cümleler
fleklindedir. Ço¤unun gerçekten Mao Zedung’a ait olup olmad›¤› tam olarak
bilinmemektedir. Bu durum bugün için Mao Zedung’un hayat›n›n son dönemini
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tam olarak de¤erlendirilmesini imkans›z k›lmaktad›r. Partilerimiz bunun bilincinde
olarak Mao Zedung hakk›ndaki genel de¤erlendirme için ellerinden gelen her
katk›y›, imkanlar› ölçüsünde gerçeklefltirecektir.“ (31)

Yap›lan uzun aktarma MLM bir düflünce yöntemiyle de¤erlendirildi¤inde
burada Baflkan Mao’nun usta de¤il, Marksist-Leninist olarak de¤erlendirildi¤i
aç›kt›r. Partimiz Marksizm Leninizm Maoizm biliminin ustalar› olarak flahsiyetleri
de¤erlendirirken bilimimize ekonomi politik, felsefe ve sosyalizmin sorunlar›
noktas›nda yapt›klar› nitel katk›lar› kriter olarak almaktad›r. Sözkonusu aç›klamada
Mao’nun katk›lar›: Demokratik Devrim, Halk Savafl›, Yar›-sömürge ülkelerde
devrim meseleleri ile s›n›rl› tutulmaktad›r.

‹kincisi Mao Zedung Düflücesi’ni reddetmesine gerekçe olarak „Leninizmin
art›k eskidi¤ini savunan, Leninizme sald›r› içeri¤i taflayan görüfller“ biçiminde
teorilefltirerek sald›r›ya geçmektedir. Maozmi reddettikleri ortada. Bunun da
ötesinde Mao ile Lenin’i karfl› karfl›ya getirmeye çal›flmaktad›rlar. Bu da
yetmiyormufl gibi e¤er Mao Zedung Düflüncesini savunursak, o zaman Leninizmi
reddetmifl olaca¤›z, anlay›fl ve tezini gelifltirmektedir. Maoizm Leninizmin reddi
de¤il, bilimimizin üçüncü nitel aflamas›n›n ad›d›r. Soruna bu ba¤lamda yaklafl›l-
mad›¤› zaman, yani ça¤ ›n de¤iflmedi¤i vb gerekçelerle karfl› ç›kmak, bilimimizin
ça¤ de¤iflmeden hiç bir zaman yeni bir nitel aflamaya varamayaca¤› anlay›fl›n›
getirir. Bu da bilimimizi bir eylem k›lalvuzu olarak de¤il bir dogma olarak ele
almak sonucunu do¤urur. Bu, felsefi idealizmdir.

Maoizmi savunmayan ve bunun gereklerini yerine getirmeyen hiç bir komünist
partisi, proleterya önderli¤inde devrimi gerçeklefltiremez. Gerçeklefltirse bile
devrimi nihai hedefimiz olan komünizme tafl›yamaz.Sorunu böyle ele almak ne
Marksizm Leninizme sald›r›d›r, ne Leninizm’in eskidi¤i sonucuna götürür. Tam
tersine Maoizm Marksizm-Leninizmin temelinde yükselir ve onun geliflmifl nitel
bir aflamas›n› temsil etmektedir. Bunu savunmayanlar hangi k›l›f alt›nda olursa
olsun ne Yeni Demokratik Halk Devrimlerine, ne Sosyalist devrime ve ne de
devrim sonras›, toplumu de¤ifltirip dönüfltürmede proletaryaya do¤ru bir ideolojik-
politik öncülük yapamazlar. 1. Merkez Komitemiz bu kavray›fltan oldukç uzak ve
Maoizmle bar›fl›k olmad›¤› için Maoizmi reddetmenin ad›m ad›m yolunu
haz›rlam›flt›r. Söz konusu aç›klamadaki flu görüfller bu reddediflin en somut
ifadesidir:

„Görüflümüze göre, Çin Komünist Partisi’nin çizgisindeki revizyonist sapmalar
uzun süreden beri vard›r. Ve Mao Zedung yoldafl›n sa¤l›¤›nda da Çin Komünist
partisinin çizgisinde revizyonist hatalar tesbit etmek mümkündür; baz› revizyonist
görüfller için temel, Mao Zedung yoldafl›n baz› görüfllerinde de mevcuttur. Bu
sebeplerden, yoldafl Mao Zedung’un Çin Komünist Partisi’nin revizyonist
hatalar›nda belli bir sorumlulu¤u söz konusudur.“

Baflkan Mao’nun sa¤l›¤›nda dönem dönem partiye sa¤ ve sol oportünist
çizgilerin hakim oldu¤u tesbiti do¤rudur. Ancak bundan hareketle Baflkan Mao’nun
bu çizgilerin geliflmesinde temel teflkil etti¤i söylenebilir mi? Mao Zedung yoldafl›n
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„baz› revizyonist görüfller“ için temel oluflturdu¤u söylenmesine karfl›n Baflkan
Mao’nun  bu „yanl›fl fikirlerini“ ortaya koymamak düpedüz siyasi sahtekarl›kt›r.
1.MK çamur at izi kals›n mant›¤›yla bilinç bulan›kl›¤› yaratm›flt›r. Hangi fikirlerinin
revizyonizme temel teflkil etti¤i, hangilerinin oportünist oldu¤u noktas›nda tek
bir elefltirinin ortaya konulmamas› 1.Merkez Komitemizin oportünist tarz›n›n tipik
örne¤idir.

Uluslararas› Komünist Hareketin Mao Zedung’u bu noktada incelemeye almas›
gerekti¤ini belirten Merkez Komitemiz Mao Zedung’un hayat›n›n son döneminin
tam olarak de¤erlendirilmesini imkans›z k›lan faktörlerden de sözederek asl›nda
ciddi bir araflt›rma yapmayaca¤›n›n zeminini oluflturmaktad›r. Ayr›ca son dönem
belgelerinin Baflkan Mao’ya ait olup olmad›¤›n›n bilinmedi¤ini s öyleyerek Baflkan
Mao ve düflünceleri üzerine sinsice flaibe yarat›lmaktad›r.

Baflkan Mao’nun katk›lar› ve bu katk›lar›ndaki bak›fl aç›s› ekonomi politik,
felsefe ve sosyalizm sorunlar›na iliflkin ortaya koydu¤u tezler 1970‘ler sonras›
ortaya ç›kmam›fl, daha önce Çin devrimi sürecinde sistematize edilmifl ve Büyük
Proleter Kültür Devrimi ile en üst düzeyde senteze ulaflm›fl bilimsel tezlerdir.
Elefltirilecekse elefltirinin bu tezler üzerinde yap›lmas› gerekirken tezlerin Mao’ya
ait olup olmad›¤› fleklinde flaibeler yarat›lmas› Merkez Komitemizin kaçak dövüfl
yöntemidir. Bu yöntemle amaçlanan önce flaibe yaratmak sonra ise bu flaibelerle
ideolojik ve siyasi etki alan›n› parti içerisinde yay›p geniflletmek, arkas›ndan ise
Anti-Maoist çizgiyi hakim hale getirerek Baflkan Mao’yu tümden reddetmektir.
Bunun Partimizin asgari ve azami programatik görüfllerinin reddedilmesi anlam›na
geldi¤ini Merkez Komitemiz bilmek durumundad›r Aç›ktan bunu göze alamayan
1.MK daha sinsi yöntemlere baflvurarak tasfiyecili¤i tedricen uygulamaya
çal›flm›flt›r.  Nitekim bu çizginin ideolojik-siyasi önderli¤ini yapan Yurt D›fl› Hizibi
2.Konferans’a do¤ru ve hemen arkas›ndan sistemleflmifl çizgisiyle Partinin
karfl›s›na ç›karak daha önce bafllatt›¤› hizipçi faaliyetlerini 1981 y›l› ortas›nda
örgütsel ayr›l›kla noktalam›flt›r.

Merkez Komitemiz ideolojik revizyonu Baflkan Mao’nun klasik olup olmad›¤›
ve eserlerinden V.Cildin klasik olup olmad›¤› tart›flmalar›yla bafllatt›. Bu „tart›flma“
süreci boyunca Baflkan Mao’nun ask›ya al›nmas›n› ve usta olarak de¤erlen-
dirilmemesi gerekti¤ini Partiye dayatt›. Merkez Komitesi bütün bunlar› yaparken
tezlerini bafl›n› Enver Hoca’n›n çekti¤i yeni revizyonist ak›m›n argümanlar›na
dayand›r›yordu. Arnavutluk Emek Partisi’nin bafl›n› çekti¤i bu gerici Troçkist,
revizyonist görüflleri mahkum etmek yerine karfl›s›nda diz çöktü. Partide Marks-
ist Leninist Maoistlerin muhalefeti olmasayd›, 2.Konferans beklenmeden Baflkan
Mao’nun „revizyonist“ oldu¤u tesbiti Partinin resmi görüflü haline getirilecekti.
Baflkan Mao’nun bilimsel tezlerini araflt›rma ad› alt›nda bunlar›n reddedilmesi
gerekçeleri ortaya konulmaya çal›fl›ld›. Özellikle de 1957-60 deklarasyonun niteli¤i
konusunda Maoist muhalefetin do¤ru ve kapsaml› incelemeleri sayesinde hem
Baflkan Mao’nun usta oldu¤u bilince ç›kar›lm›fl hemde bu deklarasyonun MLM
özüne ve niteli¤ine iliflkin net ve berrak bir görüfl aç›s›n›n hakimiyeti sa¤lana-
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bilmifltir. Partide Marksist Leninist Maoist muhalefetin bafl›n› hapishanelerde
bulunan Fahri Üyeler (FÜ) çekmekteydi. Partimizin gerek asgari gerek azami
programatik görüfllerinin 2. Konferans›m›zda onaylanmas›nda FÜ’lerin
küçümsenmeyecek katk›s› vard›r.

l .MK’n›n ideolojik alanda di¤er bafll›ca hatalar› ise flunlard›r:
Komüntern ve Stalin’in hatalar›n› elefltirmek yerine bu hatalar› ideolojik

hatt›n›n temeli haline getirmifltir.
Rus Sosyal Emperyalizmi’nin Modern Revizyonist siyaset ve düflüncelerini

ideolojik olarak aç›¤a ç›kar›p teflhir etme görevini yeterince yerine getirmemifltir.
AEP’in 1978 ortalar›nda Mao flahs›nda Marksizm Leninizm Maoizm’e yapt›¤›

ideolojik sald›r›lar›na karfl› Baflkan Mao’yu savunup net bir tav›r tak›nmam›flt›r.
„KK“ hizibinnin çizgisinden tamam›yla kopmam›fl ve bu çizginin ideolojik-

siyasi nedenlerini bilimsel temelde inceleyerek do¤ru dersler ç›karamam›flt›r.
Partimizin Bölgesel dönemini muhasebeye tabi tutmam›fl, bu dönem boyunca

yap›lan hatalar› aç›¤a ç›kar›p elefltirmemifl ve tüm olumsuzluklar›yla bütünlefl-
mifltir.

Kendi hatalar›na karfl› ciddi ve samimi yaklaflmam›flt›r.
Sol Macerac› küçük burjuva ak›mlara karfl› yeterince ideolojik mücadele

yürütmemifltir. zaman zaman bu rüzgar›n etkisinde kalm›flt›r. Özellikle de parti
kitlesi, bu sol macerac› askeri çizgilerin derin etkisi alt›nda b›rak›lm›flt›r. Bu konuda
önderlik kafa aç›c› teorik, ideolojik ayd›nlatma hareketine girmemifltir, girmekten
sak›nm›flt›r.

Reformist ve revizyonistlerin iflçi s›n›f› üzerindeki ideolojik, siyasi etkisini
k›rmak için yeterli bir ideolojik mücadele yürütmemifltir.

Sosyal flovenizme karfl› politik-ideolojik görevlerini yeterince yerine
getiremedi¤i  gibi,  sosyal flovenizmin  ideolojik  olarak önemli  derecede etkisini
kendi üzerinde tafl›m›fl, ezilen ulus milliyetçesi hareketlere karfl› ise sekter
yaklaflm›flt›r.

1. MK tüm bu ve benzeri noktalarda ideolojik görevlerini yeterince yerine
getirmemifltir. Geliflmelerin gerisinde kalarak kendili¤indenci oportünist, liberal
bir ideolojik hat izlemifltir.

1. MK’ya damgas›n› vuran çizgi politik-taktik yönelim kendili¤indenci libe-
ral sa¤ oportünizm iken, örgütsel alanda sekterizm, genel teorik ve ideolojik
sorunlardaki düflünsel e¤ilimi ise daha çok Troçkizm’e yak›nd›.

1. MK’ya hakim olan çizgi 2.konferans tart›flmalar›na kadar kelimenin tam
anlam›yla henüz sistemleflmemiflti. l. MK’ya çizgisel olarak damgas›n› vuran kanat
MLM’ler de¤il Partideki sa¤ oportünist kanatt›. Bu çizgi konferans tart›flmalar›nda
tamam›yla sistemli bir çizgiye dönüfltü.Baflka deyiflle farkl› bir program ve çizginin
bütünlüklü bir bak›fl aç›s› fleklinde kendini ifade etti¤i nitel bir biçim ald›. Pro-
gram denilince ne anl›yoruz sorusunu Stalin yoldafl flöyle aç›kl›yor:“Bilindi¤i gibi
bir iflçi partisinin program›, iflçi s›n›f›n›n savafl›m›n›n hedef ve amaçlar›n›n k›sa
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bilimsel bir biçimde ortaya konmas›d›r. Program, proletaryan›n devrimci
hareketinin nihai hedefini belirledi¤i gibi, partinin bu nihai hedefe, yürürken
gerçeklefltirilmesi için savaflta yürüttü¤ü istekleri de belirler. „(32)

1. MK çizgisinin ideolojik ve s›n›fsal kökleri:
Konuya Baflkan  Mao’nun flu sözleriyle girifl yapmak istiyoruz: „Herhangi bir

siyasal, askeri veya örgütsel çizginin do¤rulu¤unun veya yanl›fll›¤›n›n ideolojik
kökleri vard›r. Bu o çizginin, Marksist-Leninist diyalektik materyalizm ve tarihsel
metaryalizmden hareket edip etmemesine ve o çizginin Çin devriminin nesnel
gerçeklerine, Çin halk›n›n nesnel ihtiyaçlar›na dayan›p dayanmamas›na ba¤l›d›r.“
(33)

MK’n›n siyasal, örgütsel ve askeri çizgisini sonuçlar›yla birlikte ortaya koyduk.
Bu üç noktada MK’n›n hangi konularda sa¤ ve sol oportünist çizgilere
savruldu¤unu ayr›nt›l› bir flekilde izah ettik l. MK’ya hakim olan çizgi MLM
çizgi de¤il sa¤ oportünist çizgidir. 2. MK’n›n Partiye 2. örgütsel yenilgiyi
yaflatmas›na neden olan ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri çizgilerinin tarihsel
kökleri, 1.MK ve çizgisinde aranmal›d›r. Çünkü l. MK Partiyi savafla ve ülkenin
nesnel gerçekli¤ine göre haz›rlamak yerine onu sa¤ pasifist bir anlay›fl ve çizgiye
sokarak 12 Eylül Askeri Faflist Diktatörlü¤üne karfl› Partinin haz›rl›ks›z
yakalanmas›na neden oldu. 2.Konferansta hakim hale gelen sol oportünist çizgi,
esasta tepki temelinde geliflti ve ideolojik olarak bu sa¤ çizgiden kopmad›.
2.MK’n›n önce sol sonra sa¤ çizgisine zemin haz›rlayan bu çizginin kendi-
siydi.Baflkan Mao’nun da iflaret etti¤i gibi Partimiz e¤er do¤ru bir hatta yürü-
yememifl ve yürütülmemiflse, bunun bafl sorumlusu kuflkusuz ki önderlik çizgisidir.
l. MK’da yer alan kadrolar›n s›n›f dokular›n›n 1.MK’n›n ideolojik ve siyasi hatt›nda
önemli bir etkisi vard›. Bu etki flu flekilde somutlanabilir: Hemen hemen hepsinin
1974 sonras› profesyonel faaliyetçilerinden gelmesi ve dolay›s›yla tecrübesiz
olufllar›, geldikleri s›n›f kökeninin küçük burjuva olmas› ve esasta da ideolojik
olarak Maoizm ile donanmafl  dönüflüme u¤ramam›fl olmalar›d›r.

Toplumumuzdaki nüfusun ço¤unlu¤unu küçük burjuvazi oluflturmaktad›r.
Özellikle de bizimki gibi yar›-sömürge ve yar›-feodal ülkelerde bu nüfus daha da
a¤›rl›ktad›r. Dolay›s›yla partiye örgütsel olarak girenlerin ço¤unlu¤unun da bu
s›n›ftan gelmeleri nesnel oland›r. Ancak burada sorun bu kiflilerin hangi s›n›ftan
geldikleri de¤il, bu k.burjuva s›n›f kökenli yoldafllar›n do¤ru bir ideolojik ve politik
önderlikle de¤ifltirilip dönüfltürülmesidir. Yani sorun bu s›n›ftan gelenleri her
bak›mdan proleterlefltirmekti ve MLM ideolojiyle küçük burjuva ideolojisi aras›nda
Baflkan Mao’nun iflaret etti¤i gibi „kesin ve keskin bir hat çekme ve ciddi ve
sab›rl› tutumla onlar› e¤itip onlarla mücadele etmek“ ve onlar› yenmektir. E¤er
bu yap›lmazsa, yine Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „onlar›n küçük burjuva
ideolojisine yenilmek olacak ve üstelik bu üyeler, sonunda, proletaryan›n öncüsünü
kendi düflündükleri flekilde flekillendirmeye çal›flacaklar ve önderli¤i ele geçirerek
Partiye ve halka zarar vereceklerdir.“
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Yoldafl Kaypakkaya dönemi hariç Partinin kuruluflundan bugüne kadar iflbafl›na
getirdi¤imiz önderlikler  Marksist Leninist Maoist  bir niteli¤e ve böyle bir önderlik
kapasitesine sahip de¤ildi. Kurumlaflm›fl stratejik bir önderli¤in olmad›¤› yerde
hem parti do¤ru bir çizgide yönetilip yönlendirilemez, hem de çok k›sa süre
içerisinde Partinin daha derin kaos ve krizlere sürüklenmesine neden olunur. Parti
tarihi boyunca yaflanan da budur. Bugün temel görevlerimizden biri geçmifl
tarihimizin dersleri ›fl›¤›nda ideolojik ve politik olarak donanm›fl, her bak›mdan
önderlik vasf›na sahip istikrarl› bir önderli¤in tesis edilmesidir.

1.MK bileflenindeki MK üyelerinin, ( iki yoldafl hariç) hepsi, 1973 sonras›
Partiyle iliflkisi olmufl ve daha sonraki y›llarda (74-75 sonras›) aktif faaliyete
kat›lm›fl ve ciddi bir siyasi tecrübesi olmayan yoldafllard›. 1974 sonras› ülkede
geliflen devrimci dalga ve hareketin etkisi bu kadrolar›n siyasi ve ideolojik
flekilenmesinde önemli pay› vard›r. Teorik bilgileri daha çok kitabi ve dogmatiktir.
Bu kiflilerin hemen hemen hepsi „KK“ hizbi döneminden kalmad›r ve ondan sonra
öne ç›km›flt›r. Gençli¤in devrimci dinamik yap›s›  devrimci dalga ile birleflince
bu dönemin kadrolar›nda (üstelik de sol macerac› ak›mlar›n daha çok geliflti¤i
koflullarda) sol e¤ilimlerin geliflmesi ola¤and›. Küçük burjuvazinin yak›n devrim
hayalleri önemli derecede tüm partiyi ve kadrolar› sar›p sarmalam›flt›. Ço¤unluk
kadrolar ve üyeler parti çizgisinde ki kavray›fls›zl›k ve siyasi geriliklerinden dolay›
flehir askeri eylemlerine gözünü dikmifl flehir eylemleri üzerinden partinin
geliflmesini bekliyorlard›. Bunlar›n Maoizm kavray›fl› oldukça s›¤d›. Gerek KK
döneminde gerek Bölgesel Dönemde, gerekse de l. MK döneminde do¤ru bir
kadro politikas› izlenmeyince, kadrolar parti çizgisi do¤rultusunda flekillendiril-
medi¤inden böylesine sübjektif sol düflünceler daha da güçlenmifl oldu.

1976 Ayr›l›k ve özellikle de 1.Konferans sonras› Partinin siyasi çizgisi ne
k›rda ne de flehirlerde uygulanm›flt›r. Parti örgütlenmesi esasta kent küçük
burjuvazisinin yo¤un olarak yaflad›¤› alanlarda gerçeklefltirilmeye çal›fl›ld›. Do¤al
olarak parti üye ve kadrolar› kent küçük burjuvazisinden ve daha çok da ö¤renci
gençlik içerisinden geldi.

Teorik tespitlerde silahl› mücadelenin esas oldu¤u yoksul köylülü¤ün bafl›na
geçip gerilla birlikleri içerisinde örgütlenmenin temel örgütlenme oldu¤u,
flehirlerde iflçi s›n›f› içerisinde çal›flmak esas di¤er alanlarda çal›flmak talidir
belirlemeleri yap›lmas›na karfl›n pratikte bunun tam  tersi bir hatta savrulundu.
Esas olarak ö¤renci gençlik içerisinde parti infla edilmeye çal›fl›ld›. Böyle bir
örgütlenme ve çal›flma tarz›n›n mant›ki sonucu olarak saflar›m›za proletarya ve
yoksul köylülükten üye ve kadrolar›n akmas› yerine Parti küçük burjuva s›n›f
kökenli devrimcilerle doldu. Devrimimiz aç›s›ndan normal koflullarda do¤al olan
bu durum, onlar› yeniden kal›ba dökecek bir ideolojik önderli¤in olmamas›ndan
kaynakl› olarak küçük burjuva düflünce sisteminin Partiye hakim olmas›n›n
dinami¤i oldu.
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Ülkenin sosyo ekonomik yap›s›ndan kaynakl› olarak küçük burjuva nüfusu
oldukça kalabal›kt›r, proletaryaya en yak›n duran devrimci s›n›f ve tabakad›r.
Bunlar› örgütleyemezsek devrimi gerçeklefltiremeyiz. Fakat burada kavranmas›
gereken as›l nokta bu küçük burjuva kökenlilerin neden do¤ru ideolojik-politik
görüfl aç›s›yla de¤ifltirilip, proleterlefltirilemedi¤i gerçekli¤idir. Burada da aç›¤a
ç›kar›lmas› gereken nokta do¤ru bir siyaset izlenmemifl olmas›d›r.

l. MK’n›n flu olumlu faaliyetleri de olmufltur:
Uluslaras› alanda iyi iliflkiler gelifltirilmifl ve örgütlenilmeye çal›fl›lm›flt›.
Legal ve illegal (kadro ve kitle) yay›n organlar› kendi koflullan içerisinde yeterli

olmasa da ç›kar›lmaya çal›fl›ld›.
Dost devrimci parti ve örgütlere karfl› esasen olumlu bir çizgi izlendi.
Üç Dünya Teorisi’ne karfl› tavr› esasta olumluydu. Ve bu konuda, gerek parti

içerisinde gerekse parti taban›nda Üç Dünya Teorisi’nden etkilenen olmad›.
Parti faaliyetinde illegaliteyi ele al›fl› esasta olumluydu.
Çeflitli siyasal kampanyalarla Partimizin kitleselleflmesine önemli katk›larda

bulundu.
2. Konferans›n gündemlerine iliflkin parti içi tart›flma yaz›lar›n› örgütlü

sempatizanlara kadar indirip tart›flt›rmas› Partinin siyasi ve ideolojik seviyesinin
yükselmesine küçümsenmeyecek katk›larda bulundu.
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IV. BÖLÜM

II. KONFERANS VE II. MK DÖNEM‹
II. Konferans Ve Sonuçlar› Üzerine

1. Konferans 1. MK’n›n önüne üç y›l sonra Kongre görevini koymufltu. Bu,
parti tüzü¤ünün de hükmüdür. Kongre yerine 1981 y›l›n›n bafl›nda 2.Konferans
gerçeklefltirildi. Yap›lmas› gereken kongrenin konferansa dönüflmesinin temel
nedeni 1.MK’n›n izledi¤i ideolojik siyasi hatt›r. Yani Konferans›n önüne koydu¤u
görevleri yerine getiremedi¤inden Partiyi kogreye haz›rlamak görevini de yerine
getiremedi. 1.Merkez Komitesi’nin faaliyetinin esasta olumsuz oldu¤unu daha
önceki bölümlerde ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgi itibar›yla ortaya
koyduk. Bütün bu olumsuzluklara karfl›n 12 Eylül flartlar›nda Partinin Konferansa
tafl›nmas› önemli bir baflar›yd›.

1. Merkez Komitemiz Konferans kararlar› ve Partimizin programatik görüflleri
do¤rultusunda Partiye önderlik etseydi Partimiz hem 12 Eylül faflist diktatörlü¤üne
haz›rl›ks›z yakalanmazd›, hem de ismine yarafl›r bir kongreyle bu tarihi süreçle
tan›flm›fl olurdu.

Bir merkez komitesinin faaliyetlerinin olumlu veya olumsuz oldu¤unu
belirtirken hangi ölçütlerden hareket edildi¤i önemlidir. Bir merkez komitesi
konferans›n önüne koydu¤u görevleri yerine getirmifl ve her iki kongre veya
konferans aras›nda partiye do¤ru bir ideolojik, siyasi, örgütsel ve taktiksel alanda
önderlik yapm›flsa yani do¤ru bir siyaset izlemiflse faaliyetleri olumludur, tersini
yapm›flsa olumsuzdur. Bu yukar›dan afla¤›ya her parti organ› için böyledir. 1.MK
Konferans kararlar›n› do¤ru bir siyasetle hayata geçirmek yerine Partinin
programatik görüflleri ve uluslararas› çizgisiyle münakaflal› oldu¤u için üç y›l
boyunca bunlar›  revize etmeyi önüne temel görev olarak koymufltur. O olumsuz
ve baflar›s›z faaliyetini kendi sa¤ oportünist çizgisinde ve çal›flma tarz›nda aramak
yerine sorunu Parti program› ve konferans kararlar›nda aram›flt›r. Yapt›¤› her taktik
hatay› Parti program›na ba¤lam›fl ve bu yöntemle Parti program›na inançs›zl›¤›
gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Hemen her vesileyle Parti program›na sald›rmay› tarz
haline getirmifltir. Tüm bunlar› gerek „KK“ gerek YDB hizibinin ideolojik siyasi
hatt›n› sorgulay›p Partinin genel çizgisini savunma ve bu genel çizgi do¤rultusunda
somut politika ve taktikler üretip önderlik etme yerine, kendi oportünist siyaset
ve çizgilerini kamufle etmek için yapm›flt›r.

Bu konuda 2.konferans belgelerinde de flunlar geçmektedir:
„1. Konferans fiubat 1978‘da yap›ld›. Parti çizgisinin do¤rulu¤undan hareketle

yap›lan konferansta birbiriyle çeliflen baz› kararlar da al›nm›flt›. l.Konferansta
stratejiye iliflkin görüfl ayr›l›klar› vard› (Örne¤in ülkemizdeki bafl çeliflme gibi).
Bu görüfl ayr›l›klar› konferansta giderilemedi. Giderilmedi¤i gibi al›nan baz›
kararlara da yans›d›. MK bu kararlarda çeliflkileri çözmede do¤ru bir yöntem
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izlemedi. Bu kararlardaki çeliflki parti içinde yeterince tart›fl›lmadan oylarla
giderilmeye çal›fl›lmas›, baz›lar›n› da do¤rudan konferans yetkisini çi¤neyerek
de¤ifltirmesi veya yorumlamas› önderli¤e karfl› güveni sarst›. Bu arada 1. Kon-
feranstaki stratejiye iliflkin görüfl ayr›l›klar› MK’de de vard›. Ve bu görüfl ayr›l›klar›
MK içinde giderilmifl de¤ildi. Ülkemizde s›n›f mücadelesi h›zla yükseliyordu.
MK, bu s›n›f mücadesi karfl›s›nda epeyce kay›ts›zd›. Yine dünyada da önemli
geliflmeler oldu. Uluslararas› Komünist Hareket içinde yeni bir saflaflmaya yol
açan AEP, Mao flahs›nda ML’e sald›r›ya geçmiflti. Modern revizyonist-Troçkist
bir çizgi oluflturan AEP çizgisi karfl›s›nda yalpalayan önderlik içindeki revizyonist-
Troçkist sapma giderek sistemleflti, çizgi haline geldi. Önderlik gerek uluslararas›
planda Mao Zedung yoldafla yönelen sald›r›lar karfl›s›nda yalpalad›, gerek AEP
kuyrukçusu siyasetlerin parti çizgimize sald›r›lar› karfl›s›ndaki suskunlu¤u, gerekse
ülkemizde silahl› mücadelenin görevlerinin yerine getirilmemesi (Ordu
örgütlenmesi vb.) parti içinde ve parti taban›nda önderli¤in parti çizgimize
inanmad›¤› ve giderek Mao’yu reddedece¤i kan›s›n› yayg›nlaflt›r›yordu.

„Baz› yerlerde önderli¤e karfl› güvensizlik doruk noktas›na ulaflm›flt›. Nitekim
partideki bu durumu f›rsat bilen baz› devrim kaçk›nlar› hizip faaliyetine girdiler.
Bir ABK da art›k önderli¤in merkezi ifllerlik önünde iflah olmaz oldu¤unu
söylüyordu.

„Önderlik dünyada geliflen s›n›f mücadelesi sorunlar›n›n bir bölümü ile ilgili
bir konferans düzenlemeyi kararlaflt›rd›. Gündem üzerinde bir kaç kez karar
de¤iflikli¤inden sonra afla¤›daki kararlar›n› iletti¤imiz gündem temelinde
konferansa gidildi.

„2.Konferans›n yap›lmas› için tart›flma dönemi boyunca önemli hatalar ifllendi.
Bu hatalar konferans›n daha sa¤l›kl› bir flekilde haz›rlanmas›n› engelledi. Parti
2.Konferans›n›n her fleyden önce siyasi ön haz›rl›¤› yetersizdi. Gerek ülkemizdeki
yo¤un s›n›f mücadelesi, gerek önderli¤e karfl› duyulan güvensizlik ve gerekse
siyasi mücadelenin öneminin kavranmamas› yeterince haz›rlan›lmamas›n›n
temelleriydi. Bir baflka neden de yaz›lar›n zaman›nda haz›rlan›p bas›lmamas› ve
bas›mdaki aksakl›kt›.

„Konferans›n örgütsel haz›rl›¤›nda da eksiklik ve hatalar oldu. Bu eksiklikler-
den biri alt seviyede konferanslar›n yap›lmas› planland›¤› halde Partinin önemli
bir bölümünde bu yap›lmad›. Bunun esas nedeni objektif flartlardaki de¤iflmelerdir.

„Bir yandan alt konferanslar ve bölge konferans sonuçlar› Konferans öncesi
da¤›t›l›p tart›flmalara canl›l›k getirilmesi düflünülürken bu da gerçeklefltirilmedi.
Düflman bask›s›n›n yo¤un oldu¤u günlerde alt toplant›lar alalacele yap›lmak
zorunda kal›nm›fl ve gerekli verim sa¤lanamam›flt›.

„Haz›rl›klar s›ras›nda en önemli hata, merkezi konferans için gerekli irtibatlar›n
kopmas›ndan dolay› delegelerin uzun bir zaman (iki aya yak›n, baz› yerlerde üç
ay) bölgelerinin örgütsel ve pratik faaliyetlerinden uzak, bekleme durumunda
kalmalar›yd›. Bu,partimize önemli bir zarar verdi. Bölgelerin seçilen en ileri yfl.lar›n
düflman sald›r›lar›n›n en azg›n ve yo¤un oldu¤u bir dönemde faaliyetlerden uzak
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kalmalar› örgütün daha a¤›r kay›p vermesinde muhakkak ki önemli rol oynad›.
Taban önemli ölçülerde bafl› bofl kald›, da¤›lmayla yüz yüze gelebilmifltir“(34)

Buradaki de¤erlendirme ve bilgiler esasta do¤ru ve objektiftir. Baz› hatal› ve
eksik yanlar› olsa da bu, konferans›n kavray›fls›zl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

2.Konferans Afla¤›daki Gündemler Etraf›nda Topland›:
-57  Deklarasyonu ve 1960 Bildirisinin De¤erlendirilmesi
-63  Polemikleri Üzerine
-Demokratik Halk Devrimi ve Demokratik Halk ‹ktidar›n›n Bileflimi ve Özü

Üzerine
-Arnavutluk Emek Partisinin De¤erlendirilmesi
-Mao Zedung Ö¤retisi ve Mao Zedung’un usta olup olmamas›
-Mao’nun ö¤retilerinin „Ask›ya“ al›nmas› üzerine
-“Yar›-feodal sistemle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflki bafl çeliflkidir“

tespiti üzerine
-Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Devresi (GSHD) tesbiti üzerine,
-Konferans Özelefltirisi Üzerine,
-MK’n›n Faaliyetlerinin De¤erlendirilmesi,
-Merkez Komitesi Seçimi,
-Parti tüzü¤ünde baz› de¤ifliklikler vb.
Gündemlere iliflkin Konferans’›n yapt›¤› de¤erlendirmelerden esasta do¤ru

olanlar oldu¤u gibi aktar›lacakt›r.Çünkü 2.Konferans›m›z esasta Marksist Leni-
nist Maoist sonuçlara sahiptir. ‹çinde baz› hatal› ve eksik kararlar olsa da
2.Konferansa damgas›n› vuran çizgi MLM’dir. Yanl›fll›klara ve eksikliklere yeri
geldi¤inde de¤inilecektir.

2 . Konferans Marksist Leninist Maoistlerin zaferiyle sonuçlanan, bu ba¤lamda
parti çizgisi ve ideolojisinin Yoldafl Kaypakkaya sonras› ilk kez bu kadar bilince
ç›kar›ld›¤› bir niteli¤e sahiptir. Konferans›n bu niteli¤i Konferans kararlar› aktar›l-
d›¤›nda rahatl›kla görülecektir. Gündemlere iliflkin sonuç de¤erlendirmelerini
aktaracak olursak, tespitler flöyledir:

„1957 Deklarasyonu Hakk›nda:
„Dünya proletaryas›n›n kalesi, ezilen halklar›n ilham kayna¤› olan Çin Halk

Cumhuriyetinin proletarya diktatörlü¤ünün bürokrat burjuvazi taraf›ndan ele
geçirilmesinden bu yana Uluslararas› Komünist Harekette (UKH) önemli
ayr›flmalar ve saflaflmalar oldu. Bu saflaflma bafl›n› ÇKP’nin çekti¤i Modern
revizyonizmin de¤iflik bir biçimi olan „Üç Dünyac›“ Oportünist cepheye karfl›,
komünist partileri ile kendilerini komünist gösteren küçük burjuva parti ve
gruplar›n AEP’in öncülü¤ünde saf tutmas› fleklinde cerayan etti. Daha sonra
kamplaflmay› (önemli ölçüde bürokratlaflan ve bundan dolay› savafl etkenlerinin
artmas›, emperyalist tehdidin ve Çin ile Vietnam’daki geriye dönüfl ile birlikte
güçlenen modern revizyonist bask›n›n karfl›s›nda kendi gücünü ve s›n›f›na olan
inanc›n›, cesaretini yitiren AEP kli¤inin (Mao’ya, ÇKP’ye ve Çin Devrimlerine
sald›r›s› fleklinde ortaya ç›kan) 180 derece Marksizm-Leninizm dönekli¤i ile
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bafllayan yeni bir saflaflma izledi. Bugün bu yeni saflaflmay› yafl›yoruz. Bir yanda
AEP’in çevresinde kümelenen ve ço¤unlukla Avrupa ve Amerika çizgilerinden
oluflan Modern-revizyonist yeni Troçkist kanat di¤er yanda ise bu kanada karfl›
dizleri titremeden, ML’yi (ÇKP, Çin Devrimleri ve Mao’nun flahs›nda) kararl›l›kla
savunan ML kanat vard›r.

„Bu iki kanat aras›nda yalpalayan, orta-yolcu bir hat izleyen, kafas› kar›fl›k,
karars›z unsurlar yer almaktad›r. Bunlar›n içinde hem Mao’ya, hem de AEP’e
karfl› olan, her ikisini de reddetme yönünde geliflen yeni-Troçkist e¤ilim
sözkonusudur. Bunlar›n çizgisi henüz tam olarak aç›¤a ç›km›fl, belirginleflmifl
de¤ildir.“

Konferans raporu Deklarasyon’da belirlenen önemli siyasi tespitlere iliflkin
ise flu do¤ru bilimsel sonuçlara varmaktad›r:

„Deklarasyonun ça¤ tespiti ve savafl sonras› durum (Dünyadaki) de¤erlen-
dirmesi do¤rudur.

„Deklarasyon, emperyalist ülkelerdeki durumu do¤ru de¤erlendirdi,
„Deklarasyon, sömürgelerdeki durumu do¤ru de¤erlendirdi,
„Deklarasyon, Savafl ve Bar›fl meselelerini revizyonist hatalar›na ra¤men esasta

do¤ru de¤erlendirdi,
„Deklarasyon bugün bir k›s›m kapitalist ülkede...Bir iç savafla gerek kalmadan

iktidara gelme imkan› oldu¤unu tespit etmekle Marksizm-Leninizm’in temel
ilkelerinden birisini k›smen revize etti,

„Deklarasyon Marksizm-Leninizmin bir çok canal›c› meselesini savundu,
„Marksizm-Leninizmin Stalin’in kiflili¤inde sald›r›ya u¤rad›¤› Marksist-

Leninistlerin dogmatiklikle suçland›¤› flartlarda, Deklarasyon bafll›ca tehlikenin
Modern-Revizyonizm oldu¤unu aç›klad›,

„Deklarasyon, proletarya diktatörlü¤ü alt›nda devrimin sürdürülmesi meselesini
parlak bir flekilde ortaya koydu.“

2. Konferans bu alt bafll›klar alt›nda 1957 Deklarasyonu’nun olumlu ve olumsuz
yanlar›n› ayr›nt›l› bir flekilde ortaya koyup tart›flt›ktan sonra sonuç olarak flunlar›
belirtiyor:

„Deklarasyon esasta olumlu bir rol oynam›flt›r. Deklarasyon, ABD’nin bafl›n›
çekti¤i emperyalist kampa karfl› sosyalist kamp›n -geçici de olsa- birli¤ine hizmet
etmifl, emperyalizme karfl› mücadelenin güçlenmesine etkide bulunmufltur. O
s›ralarda emperyalistlerin ç›kar› sosyalist ülkelerin zay›flat›lmas›n›, parçalanmas›n›
emrediyordu. Bu kamp parçaland›¤› taktirde emperyalistlerin dünya proletaryas›na,
ezilen halklara, bar›fl isteyen güçlere karfl› tehdit, flantaj ve bask›lar› daha da
artacakt›. Revizyonistlerin bu kampa dahil birçok ülkede iktidar› ele geçirmesine
ve tepeden geriye dönüflü bafllatmas›na ra¤men dünya devriminin ç›kar›
emperyalizm ve dünya gericili¤ine karfl› bu kamp›n birli¤ini muhafazas›n› ama
bununla birlikte de modern-revizyonizme karfl› aç›k ve amans›z bir ideolojik
mücadeleyi emrediyordu. O s›ralarda ükelerin parti ve devlet cihaz›nda komünistler



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

94

tamamen tasfiye edilmifl de¤illerdi. Ve iktidarla revizyonistler aras›ndaki mücadele,
zay›f da olsa sürüp gidiyordu.

„Deklarasyon Modern-revizyonizmin bafll›ca tehlike oldu¤una dikkati çekmifl,
birçok komünist partisinin ve komünistin uyan›kl›¤›n› bu noktada artt›rm›fl ve
Marksizm-Leninizmin bir dizi ilkesini savunmufl, 20. Kongre ile bafllat›lan
tahribat›n önüne bir set çekmifl, Kruflçevci revizyonistlerin elini kolunu ba¤lam›flt›r.
Bunun içindir ki, onlar bir müddet sonra Deklarasyonu çi¤nemifllerdir. J.Baby’n›n
dedi¤i gibi ‚Kruflçev‘in isteklerine uymayan bir metne kendini uydurmas› mümkün
de¤ildir. Kruflçev ABD ile uzlaflmak için onlara Deklarasyonu pervas›zca çi¤neme
gibi bir arma¤an sunarak ‚iyi niyetini ve samimiyetini‘ ispat etti.

„Bununla birlikte Deklarasyon baz› revizyonist görüfllerin yay›lmas›na da
hizmet etmifltir. Pekala Deklarasyon ça¤›m›zda, baz› kapitalist ülkelerde
kapitalizmden sosyalizme bar›fl içinde geçifl imkan›n›n var oldu¤u fleklindeki
revizyonist görüflün yay›lmas›na hizmet etmifltir.

Deklarasyon hakl› ve haks›z savafllar aras›nda net ayr›m yapmam›fl, ‚bar›fl
içerisinde birarada yaflama‘n›n sosyalist ülkelerin d›fl politikas› oldu¤u fleklindeki
revizyonist görüflün yay›lmas›na hizmet etmifltir.

Deklarasyon, SBKP 20.Kongresinin birçok önemli ilke meselesine iliflkin hatal›
görüfllerini reddeden ve bunun yerine do¤ru görüfller getiren bir hat izlemesine
ra¤men ne yaz›k ki Kruflçevci revizyonistlerin ›srarlar›n›n bir ürünü olan
20.kongrenin övülmesi gibi bir büyük lekeye daha sahiptir. Uluslararas› Komünist
Hareket, 20.Kongre’nin Deklarasyonda ‚tarihsel kararlar‘, ‚Dünya Komünist
Hareketinde yeni bir ç›¤›r‘ vs. Kruflçevvari nitelemeleriyle övülmesinin zararlar›n›
görmüfl ve ac›s›n› çekmifltir.

„Buradakilere ek olarak Deklerasyonda baz› küçük hatalar da mevcuttur.
Bunlar› burada tekrar etmeyi gereksiz görüyoruz.

„Olumlu ve olumsuz yönleriyle ele ald›¤›m›zda flunlar› söyleyebiliriz:
„Deklarasyonun olumlu yan› a¤›rl›ktad›r, özü Marksist-Leninisttir. Dekla-

rasyonun Marksist Leninist özünü savunmal›, revizyonist tespitlere karfl›
ç›kmal›y›z. Deklerasyonun esas olarak olumlu bir rol oynad›¤›n› savunmal›y›z.

„Deklarasyon Kruflçevci revizyonistlere karfl› verilen bir mücadelenin
ürünüdür. Onlar›n geriletilmesi, köfleye s›k›flt›r›lmas› temeli üzerine ortaya ç›km›fl,
içinde baz› ciddi hatalar bar›nd›ran Marksist-Leninist bir belgedir. Ama bu belgeyi
ÇKP ve onu destekleyen partilerin iddia etti¤i gibi Uluslararas› Komünist
Hareket’in ‚ortak program›‘ veya ‚platformu‘ saymak veya görmek mümkün
de¤ildir. Çünkü bu belge baz› ilkeleri revize eden ve ba¤r›nda ciddi hatalar tafl›yan
bir belgedir. Bundan dolay› (UKH)’nin program› veya platformu olamaz.

Saflanm›zdaki revizyonist-Troçkist çizgi 1957 Deklarasyonunun, revizyo-
nizmle kötü bir uzlaflma, revizyonizme ve karfl›-devrime hizmet eden bir uzlaflma
olarak görüyor. Dolay›s›yla Deklarasyonu Kruflçevci revizyonistlerin dayatmas›
sonucunda kabul edilen bir belge olarak de¤erlendiriyor. Bu kanad›n anlay›fl›na
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göre Kruflçevcilerle birlikte yay›nlanan Deklarasyon revizyonist lekeler tafl›mamal›,
lekesiz, mükemmel ve dört dörtlük bir içerikte olmal›yd›. Bu aç›kt›r ki
Deklerasyonun hangi tarihi flartlarda imzaland›¤›n›, komünist güçlerle revizyonist
güçlerin durumunu, uzlaflman›n nas›l bir uzlaflma oldu¤unu ve neye hizmet etti¤ini
ve bu tip sorular üzerinde kafa yorma zahmetine girmiyor, karar›n› Deklaras-
yondaki birkaç ciddi hataya bakarak veriyor. S›n›f mücadelesinde bu tip uzlaflmalar
olur mu, olmaz m›? bunlar için mesele de¤ildir.

„Deklarasyonun modern-revizyonistlerle yap›lan bir uzlaflma oldu¤u, ama
koflullar›n zorunlu dayatt›¤› bir uzlaflma oldu¤u aç›kt›r. Önemli olan bunun nas›l
bir uzlaflma oldu¤udur. Lenin’in dedi¤i gibi, ‚uzlaflma vard›r, uzlaflma vard›r!
Her uzlaflman›n ya da uzlaflma çeflidinin durumun somut koflullar›n› tahlil etmesini
bilmek gerekir‘, (Sol Komünizm,sf.30) Kabulü olanakl› olan uzlaflmalar›,
oportünizmi temsil eden uzlaflmalar›, devrimci s›n›fa ihanet niteli¤inde uzlaflmalar›
(Lenin’in) di¤erlerinden olumlu, devrimci veya Marksist-Leninist olanlardan
ay›rdetmeliyiz. Esas olarak devrime mi yoksa karfl›-devrime mi hizmet ediyor?
Esas olarak ML’ye mi revizyonizme mi hizmet ediyor? Mesele budur.

„1957 Deklerasyonunun emperyalizme ve karfl›-devrime de¤i, revizyonizme
de¤il, ML’ye hizmet etti¤ini gösteriyor. Hiç bir anti-ML ak›m bu gerçe¤i
de¤ifltiremez. Partimiz, 1957 Deklerasyonunun devrimci özünü kararl›l›kla
savunmal›, keskin solcu ve devrimci görünüm alt›nda bu özü reddetmek isteyen
revizyonist ve Troçkist ak›m› altetmelidir. Partimizin güçlenmesi, kararl› bolflevik
bir ruh kazanmas›, çelik disiplinli bir savafl örgütü durumuna gelmesi bu tip
s›navlar› baflar›yla vermesine ba¤l›d›r.“

2. Konferans’›n Deklerasyonu de¤erlendirmesi esasta do¤rudur. Dolay›s›yla
ayr›nt›ya gerek yoktur.

Konferans’›n 63 Polemikleri için yapt›¤› de¤erlendirme ise flöyledir:
„Bu konuda revizyonist-Troçkist YD çizgisi flunu savundu, araflt›rma

yetersizdir. Bu tart›flmalar›, araflt›rma-inceleme yapmadan sonuca gitmek yanl›flt›r.
Bu konuda araflt›rma sonuçlan›ncaya kadar bu belgelerin ML olarak savunulmas›
ask›ya al›nmal›d›r. Bu belgeler ML hareketin platformu olamaz, bu temelde bir
birlik koftur.

„‹kinci Görüfl: Bu belgeler ML belgelerdir. Ve bu belgeler dünya komünist
hareketinin platformudur. Ancak bunlar gelifltirilmelidir. Parti çizgimiz önemli
ölçüde bunlar üzerinde geliflmifltir. Bunlar›n ask›ya al›nmas›, parti çizgimizi ask›ya
almakt›r. Bu ikinci görüfl bu flekli ile karar haline geldi.

„Karar: 1963 polemikleri, parti çizgimizin üzerinde infla edildi¤i ML platform
niteli¤indedir. Bu anlamda, bu belgeleri ask›ya almak, parti çizgisini ask›ya
almakt›r. Ask›ya al›nmas› mümkün de¤ildir. O günden bugüne olan ideolojik
saflaflmalar gözönünde bulundurulursa günümüz koflullar›nda yetersiz oldu¤u,
baz› hatal› yanlar tafl›d›¤› 1957-60 Deklarasyonlar› ve belgeleri, uluslararas›
komünist hareketin program› olarak görülmesi vs. derinlefltirilmesi gerekti¤i
do¤rudur. Bu platform temelinde UKH’ne ça¤r› yap›larak üzerinde tart›fl›lmal›.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

96

Modern Revizyonizme, ÜDT’ne, AEP modern revizyonist-Troçkist çizgiye karfl›
verilecek olan ideolojik mücadele ile birlefltirilerek UKH’nin örgütsel birli¤inin
temelini oluflturacak program ç›kar›lmal›d›r. Bu uzun bir mücadelenin ürünü
olacakt›r.

„YD Çizgisi, bu konuda kendi yaz›lar› parti içinde okunmad›¤› için tart›fl›l-
mamas›n› ve gündem maddesi ile ilgili karar al›nmamas›n› savundular. Bu
reddedildi.“

Buradaki bak›fl aç›fl› ve al›nan karar do¤rudur. YD çizgisinin savunucular›n›n
amac› idelojik-siyasi ve örgütsel görevleri yerine getirmek için prati¤e yüklenmek
de¤il, onlar bu tür sorunlarla partiyi pratikten koparmakla meflguldürler. Partiyi
adeta tart›flma kulübüne çevirip asli görevlerinden uzak tutmak küçük burjuva
gevezelerinin ifli olur ancak. Ki bu çizgi sahipleri ifl bafl›ndayken de ayn› prati¤i
sergileyerek partiyi s›n›f mücadelesinden koparm›fllard›r.

Araflt›rma-inceleme ad› alt›nda yap›lmak istenen do¤rulr› bulmak de¤il,
do¤rular› „mahkum etmek“ için zaman kazanmakt›r. Parti çizgisinin ve onun
ideolojik esin kayna¤›n›n ask›ya al›nmas› demek, partinin siyasal ve idelojik hatt›n›
oluflturan teorik sorunlar› ask›ya almak demektir.

Demokratik Halk Devrimi ve Demokratik Halk ‹ktidar›n›n
Bileflimi ve Özü Üzerine:

Bu meselelere iliflkin 2.Konferans›n kararlar› ve kararlar›n aç›l›m›n› kapsayan
görüfller oldu¤u gibi aktar›lacakt›r. Çünkü bu meselelere iliflkin tart›flmalar geçmiflte
oldu¤u gibi bugün de varl›¤›n› sürdürmektedir. Öte yandan bu Konferans belgeleri
birçok partili ve parti taban kitlesinin bilgisi dahilinde olmad›¤›ndan bu noktada
Partinin donat›lmas› için de faydal› olacakt›r. Bu meselelere iliflkin yanl›fl ve eksik
noktalara ayr›ca de¤inilecektir.

„Konferans›m›z bu gündem maddesinde Mao Zedung yoldafla getirilen
elefltirilerden Demokratik Halk Devrimi (DHD) ve Demokratik Halk ‹ktidar›
(DH‹)’na iliflkin olanlar› tart›flt› ve sonuçland›rd›.

„Bu konuda, AEP dönek yönetici kli¤inin Mao Zedung ve Çin Devrimi
nezdinde ML’ye inkarc› bir sald›r› cephesi açmas›yla birlikte güncellik kazand›.
Bafllang›çta tart›flman›n odak noktas› AEP’in getirdi¤i „elefltiriler“ olarak
düflünülmüfltü, fakat tart›flma ilerledikçe tart›flman›n merkezi, parti içi iki çizgi
mücadelesine kayd›.

„Partimizin asgari program›, Önder Yoldafl›m›z ibrahim KAYPAKKAYA
taraf›ndan, Çin (DHD) ve Mao Zedung’un bu konudaki genel ö¤retisine
dayand›r›lm›flt›r. Parti içindeki ikinci çizgi ise, AEP’in Mao Zedung ve Çin
DHD’ne yöneltti¤i afl›r› inkarc› ve ikiyüzlü sald›r›ya kat›lmad›¤›n› söylemesine
ra¤men AEP çizgisinden etkilenmekte daha üstü örtülü bir tarzda revizyonist ve
Troçkist tezler ileri sürmekteydi. ‹kinci çizginin bu gündem maddesine iliflkin
temel tezleri flu dört noktada yo¤unlaflmaktad›r:
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„Çin DHD’nin bütün temel sorunlar› Lenin, Stalin ve Komüntern taraf›ndan
çözülmüfl ve ÇKP’nin önüne konmufltur.

„Çin, emperyalizmin sömürge ve yar›-sömürgesi durumunda olan bir ülkedir.
Dolay›s›yla Çin devriminin birinci temel özelli¤i onun bir anti-emperyalist devrim
olmas›d›r. Bu onu Rus devrimininden ay›ran ana özelliktir.

„Çin toplumunda feodalizmin art›klar› tayin edici bir yer tutmaktad›r ve ayn›
zamanda emperyalizmin de esas dayana¤›n› oluflturmaktad›r. Buradan Çin
Devriminin ikinci temel özelli¤i ç›kar: Çin Devrimi ayn› zamanda anti-feodal bir
devrim olmak zorundad›r ve Demokratik Devrimin özü de toprak devrimidir.

„Çin vb. ülkelerde, anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeleye önderlik
görevini proletarya omuzlamak zorundad›r. Çünkü burjuvazinin komprador olan
kesimi emperyalizmin ajan› durumunda iken, milli olan bölümünün de nihai amac›,
emperyalizm ile uzlaflan bir burjuva diktatörlü¤ü kurmakt›r.

„Çin vb.ülkelerde Milli burjuvazinin bir kanad› belli durumlarda devrime
kat›labilir. Özellikle anti-emperyalist yönün ön planda oldu¤u dönemlerde
mümkündür. Fakat devrim ilerledikçe, onlar da karfl›-devrim kamp›nda yer
alacaklard›r.

„Çin Milli Demokratik Devrimi ancak ‹flçi-Köylü Devrimci Demokratik
Diktatörlü¤ü (‹KDDD) alt›nda tamamlanabilir, proletarya diktatörlü¤üne
geçilebilinir. Dolay›s›yla bafllang›çta cephe iktidar› alt›nda devrim ilerletilirken
ileride ‹flçi-Köylü Sovyetleri kurmak zorunlu olacakt›r.

„Çin’de silahl› karfl› devrimle silahl› devrim bafltan beri karfl› karfl›yad›r ve bu
onun üstünlü¤üdür. (Ayr›ca Komüntern 1930‘dan itibaren devrimci üs alanlar›n›n
kurulmas›n›n gereklili¤ini ve nisbeten uzun sürecek bir köylü savafl› ile buradan
flehirlerin kuflat›l›p flehirlerde de ayaklanmalarla iktidar› alman›n mümkün
oldu¤unu ortaya koymufltur.)

„Çin DHD’nin genel çizgisi böylece ortaya konmufltu. Ve Komüntern ÇKP’ne
bir dizi taktik politikalar›nda da (Goumindang ve Sol Goumindang ile ittifak,
‹flçi-Köylü Sovyetlerine geçifl, anti-milli cepheye geçifl vb.) önderlik etti. Mao
Zedung Komüntern’in çizgisini hayata uygulad›. Fakat onun bu konuda ML’e bir
katk›s› yoktu. (Onun Marksizm-Leninizme tek katk›s› Halk Savafl›dir)

„Mao Zedung, 2.Dünya Savafl› ve Japon iflgali flartlar›nda ortaya ç›kan Milli
burjuvazi ile ittifak imkanlar›n› genellefltirme e¤ilimi tafl›maktad›r. Bu yanl›flt›r.

„Mao Zedung ‚Yeni Demokrasi‘ makalesinde do¤ru olarak DH‹’nin „bir kaç
devrimci s›n›f›n ortak diktatörlü¤ü“olarak tan›mlamakta, fakat proletarya devrimi
için, yeni demokratik devrimden durmaks›z›n ‹KDDD’ne geçmenin gereklili¤ini
koymamaktad›r. Burada burjuvazinin ortak oldu¤u bir iktidardan sosyalist devrime
nas›l geçilece¤i belli de¤ildir.

„Eksiklik sonra 1956‘da, DH‹’nin özünün proletarya diktatörlü¤ü oldu¤unu
söylemeye dönüflmektedir. Halbuki milli burjuvazinin bir bölümünün ortak oldu¤u
bir iktidar›n özünde proletarya diktatörlü¤ü olmas› imkans›zd›r. Mao Zedung
burada ilkesel konuda revizyonist bir hataya düflmektedir.
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„Ülkemizde de DHD’nin genel slogan› ‹KDDD olmal›d›r. Milli burjuvazinin
sol kanad› ile proletaryan›n köylülük ile ittifak›n›n gücünü ve proletaryan›n
örgütlenme ve bilgi düzeyine ba¤l› olarak ele al›nacak bir sorundur. Milli burjuvazi
devrime kat›lsa ve devrim onunla ittifak içerisinde baflar›lsa bile proletarya gücü
elverdi¤i anda onu iktidardan d›fltalamal› ve ‹KDDD’nü kurmal›, Sosyalist devrime
geçifli güvence alt›na almal›d›r. Çin’de 1952‘den itibaren yap›lmas› gereken buydu.

„Halk Savafl› askeri stratejisi, Mao Zedung’un ML’e katk›s›d›r. Ancak bu askeri
strateji yar›-sömürge ülkeler için genellefltirilmemelidir.

„Burada partimizin askeri çizgisinde Halk Savafl›na iliflkin olarak getirilen,
‚K›rlarda çal›flma esas, flehirlerde çal›flma talidir‘, ‚Parti d›fl›ndaki örgütlenmeler
içinde ordu örgütlenmesi esas di¤erleri talidir‘ vb. ilkeler olarak konmamal›d›r.
Devrimin güçlerinin karfl›l›kl› de¤iflmesi her dönemde somut olarak incelenmeli
ve ona göre esas-tali iliflkileri saptanmal›d›r.

„YD çizgisinin bu dört noktada özetlenen görüflleri Parti 2.Konferansim›zda
revizyonizm ve Troçkizm k›rmas› ve AEP’den etkilenme sonucu oluflmufl görüfller
olarak mahkum edildi. ‹fade  edilen bu görüfller revizyonizm-Troçkizm k›rmas›d›r.

„YD çizgisi, Mao Zedung’un DHD ve DH‹’ne iliflkin olarak ML’e yapt›¤›
katk›lar› reddedebilmek için Stalin ile Komüntern’in otoritesinin ard›na s›¤›nmaya
çal›flmaktad›r. Stalin’in önderli¤inde Komüntern Çin Devriminin temel
sorunlar›n›n önemli bir bölümünü çözmüfltür. Taktik sorunlar›na da esas itibar›yla
do¤ru önderlik etmifltir. Fakat Komüntern ve Stalin, kendilerinin de belirttikleri
gibi baz› hatalar da yapm›fllard›. Ve Çin Devriminin baz› temel sorunlar›n›n
çözümü, Çin prati¤ini ML ›fl›¤›nda özümseyen Mao Zedung tarafindan yap›lmak
zorunda kald›.

„Stalin yoldafl Çin Devriminin Milli Demokratik Devrim aflamas›nda oldu¤unu
ortaya koydu. Çin toplumunun, emperyalizmin bir yar›-sömürgesi olmas›n›n ve
de bu toplumda, emperyalizmin deste¤indeki feodal kal›nt›lar›n sömürü ve bask›da
hakim unsurlar olmas›n›n do¤al sonucu oldu¤unu vurgulad›. Mao Zedung yoldafl
bu genel önermeleri zenginlefltirdi. Çin, toplumunun sosyo-ekonomik yap›s›n›n
etrafl› bir tahlilini yapt›. Çin’in iktisadi ve siyasi geliflmesi dengesiz, yar›-somürge,
yar›-feodal bir ülke oldu¤unu kan›tlad›. Bu toplumdaki çeliflkilerin somut bir
tahlilini yaparak, devrimin geliflmesini belirleyen iki temel çeliflme Çin ile
emperyalizm aras›ndaki çeliflme ve feodalizmle halk kitleleri aras›ndaki çeliflme
(SE,C.l, sf 311) oldu¤unu bunlardan birisinin bafl çeliflme olmas›na göre devrimin
yönteminin ve taktiklerinin de¤iflece¤ini net bir flekilde ortaya koydu. Çin
Devriminin ilk aflamas›n›n „yeni tipte bir burjuva demokratik devrim“ genel
karakterinde olmas›na karfl›n bafl ve tali çeliflmeler aras›ndaki iliflki ve de¤iflikliklere
göre, devrimin alt aflamalara ayr›laca¤›n› ortaya koydu.

„Mao Zedung yoldafl›n Çin’in sosyo ekonomik yap›s›, temel, bafl ve tali
çeliflmeleri, s›n›flar›n tahlili ve bunlar› yapmak için daha da gelifltirdi¤i çeliflmeler
ö¤retisi, emperyalizmin boyunduru¤u alt›ndaki ülkelerin komünistlerine, kendi
toplumlar›n›n tahlillerini yapabilmesi için birer ML silaht›r. Bunlar›n ML’e katk›
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olduklar›n› reddetmek her fleyi Stalin ve Komüntern çözmüfltü demek, inkarc›l›ktan
baflka bir fley de¤ildir. Stalin yoldafl, Çin Devriminde Milli burjuvazinin rolü
meselesini teorik olarak çözemedi. Çözemezdi çünkü teoriyi dayand›rabilecek
yeterli sosyal pratik henüz oluflmam›flt›. Stalin önderli¤indeki Komüntern,
burjuvazinin devrim karfl›s›ndaki tutumuna somut olaylar çerçevesinde ve esas
olarak do¤ru tav›rlar tak›nd› ve taktiklere çözüm getirdi. Stalin, anti-emperyalist
mücadelenin ön planda oldu¤u Kanton döneminde Milli burjuvazi ile cephe
takti¤ini, demokratik devrimin geliflmesi ile birlikte milli burjuvazi devrime s›rt›n›
dönünce sol Goumundang’la ittifak› savundu. Fakat devrim ilerledikçe Vuhan’›n
da devrimi terk edece¤ini ‹flçi-Köylü Sovyetlerine geçilmesinin zorunlu oldu¤unu
söyledi. E¤er bu, somut geliflmeler noktas›ndaki taktik bir tutum olmaktan ç›kar›l›r
da stratejik bir slogan haline getirilir (YD çizgisinin yapt›¤› gibi), hem Stalin
yanl›fl yorumlanm›fl olur, hem de Mao Zedung’un yar›-sömürge ve yar›-feodal
ülkeler için gelifltirdi¤i Halk›n Birleflik Cephesi (HBC) stratejik slogan›na
revizyonist demek kaç›n›lmaz olur.

„Mao Zedung’un Milli burjuvaziyi tahlili ve buna ba¤l› olarak ortaya koydu¤u
HBC stratejik slogan› Çin Devrimi ile göz kamaflt›r›c› bir biçimde kan›tland›.
Mao Zedung Milli burvazinin emperyalizm ve feodalizm taraf›ndan kösteklenen
ve bu nedenle anti-emperyalist anti-feodal devrimden objektif olarak ç›kar› olan
zay›f ve bu nedenle de emperyalizm ve uflaklar› ile uzlaflmaya yatk›n, karars›z bir
devrimci s›n›f oldu¤unu daha 1926‘da ortaya koydu ve bu tahlile sonuna kadar
sad›k kald›. Milli burjuvazi zay›f olmas›na ra¤men bir yandan köylülük ve küçük
burjuvazi üzerindeki etkisi nedeniyle siyasi aç›dan di¤er yandan da Çin gibi geri
bir toplumda milli kapitalizmi temsil etmesi nedeni ile iktisadi aç›dan Çin
proletaryas› için önemli bir kitlesel müttefik idi. Ve Mao burjuvazi ile ittifak
meselesini, Çin Devriminin üç temel meselesinden biri olarak koymufltur: ‚Partinin
geliflmesi ve sa¤lamlaflmas› kaç›n›lmaz olarak burjuvazi ve silahl› mücadele ile
olan iliflkiye ba¤l›d›r. Parti burjuvazi ile birleflik Cephe kurmaya da mecbur
kald›¤›nda bunu bozma meselelerinde do¤ru bir siyasi çizgi izledi¤i zaman geliflme,
sa¤lamlaflma ve bolflevikleflme yolunda ileri bir ad›m atm›fl olur... Ayn› flekilde
devrimci silahl› mücadele meselesi do¤ru bir flekilde ele ald›¤›nda geliflme ve
sa¤lamlaflma, bolflevikleflme yolunda ileri ad›m atm›fl olur... Böylece, birleflik
cephe, silahl› mücadele ve partinin inflas› Çin devriminde, partimizin üç temel
meselesidir.‘ (SE. C.2,sf, 88-89) ‚Çin toplumunun ortas›n›n büyük iki ucunun
küçük oldu¤u, ara s›n›f kitlelerini kazanmad›kça ve onlar›n kendi flartlar›na uygun
düflen rolü oynamalar›na imkan vermedikçe komünist partisinin Çin‘in meselelerini
çözemeyece¤i kavranmal›d›r.’ (SE, C.2, sf.472)

„Mao Zedung ‚Yeni Demokrasi‘ (1940) ve ‚Koalisyon Hükümeti Üzerine‘
(1945) makalelerinde birleflik cephe sorununu bir kez daha programatik bir biçimde
koymufltur: ‚Devrim, birinci aflamada, yeni demokratik bir toplum ve bütün
devrimci s›n›flar›n ortak diktatörlü¤ü alt›nda bir devlet kurmak amac›yla
proletaryan›n önderlik etti¤i yeni tipte bir devrimdir. Bu devrimin geliflme süreci
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içinde, düflman tarafindan ve müttefiklerimizin saflar›nda meydana gelen
de¤iflikliklerden dolay›, birkaç alt aflama daha olabilir. Ama devrimin niteli¤i
de¤iflmez.‘ (SE.C.2.sf.345)

„ ‚Yeni Demokrasi genel program›m›z bütün burjuva devrim aflamas› boyunca,
yani bir kaç on y›l de¤iflmeyecektir. Fakat bu aflama boyunca dönem dönem flartlar
de¤iflmifltir ve de¤iflmektedir. Bizim de özel program›m›z› buna uygun olarak
de¤ifltirme zorunlulu¤umuz sonucunu do¤urur. Örne¤in, yeni demokrasi genel
program›m›z Kuzey seferi, Toprak devrimi ve Japonya‘ya karfl› direnme savafl›
dönemleri boyunca ayn› kald›, fakat bu üç dönemdede dostlar›m›z ve düflman-
lar›m›z ayn› kalmad›¤› için özel programlar›m›zda de¤ifliklikler olmufltur.’(SE,C.3)

„Mao Zedung yoldafl, halk›n birleflik cephesinin iktidar›na dayanan yeni
demokrasiyi ‚genel program‘, toprak devrimi döneminde kurulan ‹flçi-Köylü
Sovyetlerini ise ‚özel program‘ niteli¤inde görmektedir. Stalin, teorik olarak sorunu
böyle net bir flekilde ortaya koymam›flt›r, aksini de söylememifltir. YD çizgisi,
Stalin’in Çin Devrimine iliflkin olarak öne sürdü¤ü somut tezleri mutlaklaflt›rarak,
Mao Zedung Düflüncesi ile taban tabana z›t bir sonuca varmaktad›r. Asl›nda YD
çizgisi bu konuda Stalin’den çok AEP’nin yar›-sömürgelerde tek aflamal›
ayaklanma devrim teorisine daha yak›n durmaktad›r.

„Çin Devriminde k›z›l siyasi iktidarlar kurulup bunlar›n yaflayabilece¤i,
flehirlerin buradan kuflat›labilece¤i ve uzun sureli bir savaflla iktidar›n al›nabilece¤i
tezi Mao Zedung yoldafl taraf›ndan Çin prati¤ine bakarak gelifltirilmifltir. Bu tez
tamamen ML oldu¤u için-komüntern taraf›ndan da giderek benimsenmifltir. Bu
gerçe¤i ne afl›r› inkarc› AEP örtebilir ne de Mao Zedung’un bu katk›s› YD çizgisi
taraf›ndan Komüntern’e mal edilebilir. Stalin ve Komüntern’in ÇKP ve Çin
Devrimine destekleri tayin edici olmufl ve hem Stalin hem de ÇKP’nin k›sa
zamanda güçlenmesinde çok önemli bir rol oynam›flt›r. Ama taktiksel sorunlarda
Stalin ve Komüntern yan›labilmifllerdir ve bunlar da Çin Devrimine zarar vermifltir.
Birincisi, 1926‘da yükselen köylü hareketi karfl›s›nda Stalin burjuvaziyle olan
cephenin sars›lmamas› kayg›s›yla ÇKP’ne bir telgraf göndererek köylü hareketinin
s›n›rland›r›lmas›n› istemifltir. Fakat bir kaç hafta sonra düzeltmifltir. 1931-35
aras›ndaki Wang-Ming çizgisinde ve Japonya’ya karfl› direnme savafl›n›n ilk
y›llar›nda yine Wang-Ming’in çizgisinde, Stalin’in deste¤i önemli rol oynam›flt›r.
Stalin 1945‘te ÇKP’nin savafla giriflmesine karfl› ç›km›fl ve uzun bir süre Çan
Kayflek ile iliflkisini sürdürmüfltü. Fakat Stalin bütün bu hatalar›n› görmüfl ve
yan›lm›fl olmaktan sadece mutluluk duydu¤unu büyük bir alçak gönüllülükle ortaya
koymufltur.

„YD Çizgisi, Mao Zedung yoldafl›n yeni demokrasi tezini ya hiç anlamam›flt›r
ya da bilerek baflafla¤› çevirmeye çal›flmaktad›r. Yukar›da gösterdi¤imiz gibi yeni
demokrasi Çin Devriminin birinci aflamas›n›n ‚genel program›‘d›r. Yeni demokrasi,
proletaryan›n önderli¤inde, halk s›n›flar›n›n ortak diktatörlü¤üdür ve amac›
emperyalizmi, komprador kapitalizmi, ve feodalizmi ülke içinde tasfiye edip,
sosyalist devrimin yolunu açmakt›r. YD çizgisi, bunun flartlar sonucu ortaya ç›km›fl
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bir taktik oldu¤unu ve Mao Zedung’un da bunu böyle koydu¤unu fakat giderek
bu özel durumu mutlaklaflt›rd›¤›n› söylüyor. YD çizgisine göre yeni demokratik
devlet ancak özel flartlarda (devrimin anti-emperyalist yönü ön planda oldu¤u
anlarda) ortaya ç›kabilecek geçici bir hükümet biçimi olarak görülmelidir. YD
Çizgisinin bu tutumu, afl›ri inkarc› AEP çizgisinden bir ad›m ileride fakat öz olarak
ayn› anlay›fltad›r. AEP’nin Modern revizyonist-Troçkist çizgisine göre, Çin’de
kurulan yeni demokrasi proletarya önderli¤indeki HBC’nin iktidar› de¤ildir, çünkü
Mao Zedung ve ÇKP komünist de¤illerdi. (AEP, bu tezi ile Komüntern’i ve Stalin’i
de el alt›nda inkar etmifl olmaktad›r) Fakat, ola¤anüstü flartlarda burjuvazinin bir
kesimi ile geçici ittifaklar kurulabilir. Ancak bu ittifak geçici bir hükümet olarak
görülmeli demokratik devrimi tamamlaman›n tek yolu olan ‹flçi Köylü Demokratik
Diktatörlü¤üne (‹KDD) geçilmelidir. YD çizgisi ve tezinin komünist oldu¤unu
ve Japonya’ya karfl› milli burjuvazi ile bir ittifak hükümeti kurman›n do¤ru bir
taktik oldu¤unu kabul ederek AEP’in afl›r› inkarc›l›¤›n› budamakta fakat ayn› „sol“
görünümlü ittifak anlay›fl›n› önümüze sürmektedir.

„ ‚Lenin‚ her devrimin temel meselesi devlet iktidar›d›r‘ der. ‹ktidar› elinde
tutan hangi s›n›f yada  s›n›flard›r, devrilmesi gereken hangi s›n›ft›r yada s›n›flard›r,
iktidar olmas› gereken hangi s›n›ft›r yada s›n›flard›r, iflte her devrimin en temel
sorunu budur. Devrimin flu yada bu aflamas› boyunca yürürlükte kalan, partinin
temel stratejik slogan› Lenin’in bu ana tezine bütünüyle ve kay›ts›z flarts›z
dayanmazlarsa, temel slogan olarak nitelendirilemezler.’ (Leninizmin Sorunlar›
sf.l98)

„Stalin yoldafl›n al›nt›da mükemmel bir tarzda özetledi¤i gerçek Çin aç›s›ndan
ne anlam tafl›yordu? Çin Milli Demokratik Devriminin devirmeyi amaçlad›¤›
düflman s›n›flarla, iktidar› alan, almas› gereken s›n›flar›n do¤ru bir tahlili; Çin
Devriminin demokratik aflamas›n›n „stratejik slogan›n›“ ortaya ç›karacakt›r. Mao
Zedung’un bütün burjuva demokratik devrimi boyunca kararl›l›kla izledi¤i temel
stratejik slogan flu olmufltur: ‚‹flçi s›n›fin›n (Komünist partisi arac›l›¤›yla)
önderli¤inde ve iflçilerle köylülerin ittifak›na dayanan Demokratik Halk Dikta-
törlü¤ü, bu diktatörlük uluslararas› devrimci güçlerle bir vücut halinde
birleflmelidir. Formülümüz, bafll›ca tecrübemiz, temel program›m›z budur.‘

„Temel programa karfl›l›k, gerek toprak devrimi döneminde ve gerekse iç savafl
döneminde ÇKP içinde afl›r› „sol“ siyaset izleyenler ve savunanlar olmufllard›r.
Onlar, iç çeliflmenin bafl çeliflme oldu¤u bu iki dönemde de DH‹ slogan› yerine
‹flçi-Köylü Sovyetleri fikrini savunmufllard›. Bunlar, Çin toplumunun yar›-somürge
yar›-feodal bir iktisadi, siyasi ve sosyal yap›ya sahip oldu¤unu anlamayan, Çin
toplumunun ortas› büyük,iki ucu küçük bir toplum oldu¤unu kavramayan ve bunun
sonucunda da „temel stratejik slogan“ meselesini kavramayan dogmac›lard›. Mao
Zedung yoldafl toprak devrimi döneminde milli burjuvazinin gericilerin yan›nda
yer alm›fl olmas› neticesinde kurulan ‹flçi-Köylü Sovyetlerinin de yeni demokratik
devrimin o gün için geçerli bir özel biçimi oldu¤unu vurguluyor ve flöyle diyor:
‚O dönemde burjuvaziyi siyasi bak›mdan kazanmaya ya da iktisadi bak›mdan
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korumaya çal›flmam›z gerekliydi ya da milli burjuvaziye karfl› afl›r› solcu
siyasetimizin macerac› olmad›¤› sonucunu anlatmal›y›z.‘(SE,C.4, sf;226)

„Buna ba¤l› olarak Mao Zedung yoldafl iç savafl›n sonuna do¤ru yine benzer
„sol“ e¤ilimin geliflti¤ini belirtiyor ve ‚bu, ciddi bir ilke hatas›d›r‘ (SE.C.4, Sf;215)
diyor. Bu bir ilke hatas›d›r çünkü proletaryan›n ne kadar karars›z ve ikili karakterde
de olsa objektif olarak devrimci olan bir s›n›f›, önemli bir kitlesel müttefiki karfl›-
devrim kamp›na terk etmesine yol aç›yor.

„Bu bir ilke hatas›d›r, çünkü pek devrimci görünen lafazanl›¤›n ard›nda.
DHD’nin baflar›lmama yolunu döflüyor. Bu sapman›n ard›nda yatan Troçkinin
„tek aflamal› devrim“ ve sürekli devrim anlay›fl›d›r. Bu anlay›fllarla gerek Stalin
yoldafl, gerekse Mao Zedung yoldafl sürekli mücadele etmifller ve Çin Devriminin
zaferi ancak Troçkist sapmalar›n yenilmesiyle mümkün olabilmifltir.

„YD çizgisi yeni demokrasi program›nda Mao Zedung’un Sosyalizme hangi
iktidar alt›nda geçilece¤i sorusunu cevaplamad›¤›, daha sonra da bu eksikli¤in
‚DH‹ özünde proletarya diktatörlü¤üdür‘ tezi ile revizyonist bir sapmaya, bir ilke
hatas›na dönüfltü¤ünü öne sürmektedir. YD çizgisinin yeni demokrasiyi anlamad›¤›
ya da baflafla¤› etmeye çal›flt›¤› burada birkez daha görülmektedir.

„Mao Zedung yoldafl daha ‚Yeni Demokrasi‘ makalesinde (1940‘ta), DH‹’nin
sadece emperyalizmi ve feodalizmi tasfiye etmekle kalmayaca¤›n› fakat sosyalizme
geçiflin yollar›n› da açaca¤›n› ortaya koydu.:

„ ‚Devrimimizin birinci ad›m› yada aflamas›, kesinlikle, Çin burjuvazisinin
diktatörlü¤ü alt›nda kapitalist bir toplum kurulmas› de¤ildir ve olamaz da.
Devrimimiz, Çin proletaryas›n›n önderli¤inde Çin‘in bütün devrimci s›n›flar›n›n
ortaklafla diktatörlü¤ü alt›nda yeni demokratik bir toplumun kurulmas›yla
sonuçlanacakt›r. O zaman devrim, Çin’de sosyalist bir toplumun yol alaca¤› ikinci
aflamas›na do¤ru ilerletilecektir.’(SE,e.2,sf,349)

„Mao Zedung yoldafl DH‹’ni tam bir proletarya diktatörlü¤üne geçmek için
bir iktidar biçimi olarak görmüfltür ve bu do¤rudur. Bu yüzden Mao Zedung,
‚Koalisyon Hükümeti Üzerine‘ makalesinde Yeni Demokrasinin o günün flartlar›na
uygun özel program› olan ‚demokratik koalisyon hükümeti‘ ile yetinilmeyece¤ini,
anti-emperyalist yönetim gerçeklefltirildikten sonra Demokratik Halk ‹ktidar›na
geçilmesi için mücadele edilmesi gerekti¤ini koyuyordu. Mao Zedung yoldafl
DHD’nü, burjuvazinin kullanabilece¤i bir devlet olarak de¤il de proletaryan›n
hedefine do¤ru giderken kullanaca¤› bir geçifl biçimi olarak gördü¤ünü,
‚Demokratik Halk Diktatörlü¤ü‘ (1949) makalesinde bir kez daha flöyle koyuyordu;
‚Biz burjuvazinin siyasi partilerinin karfl›t›y›z, onlar s›n›flar›n, devlet ve partilerin
ortadan kalkmas›n›n sözünü etmekten korkuyorlar. Biz tam tersine bunlar›n ortadan
kalkmas›n› sa¤layacak flartlar›n yarat›lmas› için vargücümüzle çal›flt›¤›m›z› aç›kça
söylüyoruz. Komünist Partisinin önderli¤i ve Halk Diktatörlü¤ünün Devleti bu
flartlardand›r. Bu gerçe¤i kabul etmeyen komünist de¤ildir.‘(SE.C.4.sf;443)

„ ‚Geriye Milli burjuvazi kal›yor... Sosyalizmi gerçeklefltirme, yani özel giriflimi
devletlefltirme zaman› geldi¤inde bu s›n›f› e¤itme ve yeniden bilinçlendirme
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çal›flmas›n› bir ad›m ileri götürece¤iz. Halk›n elinde güçlü bir devlet cihaz› var,
milli burjuvazinin bafl kald›rmas›ndan korkmak için hiç bir neden yok.‘(age. sf.452)

„Bütün bunlardan aç›kça görülmektedir ki YD çizgisinin iddias›n›n tersine,
Mao Zedung yoldafl DH‹’nin proletaryan›n emekçi s›n›flarla ittifak içinde
sosyalizme geçmek için kullanaca¤› bir iktidar biçimi olarak görmüfltür.
Dolay›s›yla YD çizgisinin 1956 öncesinde Mao Zedung’a getirdi¤i, ‚Sosyalist
devrimi gerçeklefltirmek için gerekli olan iktidar biçimini atlam›flt›r‘ biçimli
elefltirisi gerçeklerle ba¤daflm›yor.

„Mao Zedung yoldafl›n DH‹ konusunda 1949‘dan önce ve sonra söylediklerinde
bir tutars›zl›k yoktur. O DH‹’n› özünde bir porletarya diktatörlü¤ü olarak görmüfltür
ve bunu ÇKP’nin 8.Parti Kongresinde aç›k bir flekilde formüle etmifltir.

„YD çizgisinin AEP’den etkilenerek. DH‹’nin özde bir proletarya diktatörlü¤ü
tezine yöneltti¤i ilkesel elefltirisi, onun revizyonist-Troçkist çizgisini bir kez daha
gözler önüne sermektedir. Bu yoldafllara göre demokratik partilerinin k›s›tlanm›fl
özgürlüklerinin oldu¤u bir iktidar hiçbir flekilde öz itibar›yla bir proletarya
diktatörlü¤ü  olamaz.

„Lenin ‚Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky‘ adl› eserinde, Kautsky’nin
proletarya diktatörlü¤ünü reddetmesine karfl› giriflti¤i polemikte flunu söylüyor:
‚Burjuvazinin ayr›cal›klar›ndan (do¤ru tercüme: Seçme ve Seçilme haklar›ndan,
bn.) yoksun b›rak›lmas› proletarya diktatörlü¤ünün zorunlu ve vazgeçilmez bir
koflulu de¤ildir.‘ ‚Çünkü‘ der Lenin, ‚proletarya diktatörlü¤ünün genel teorik
sorunlar›yla ulusal biçimleniflini kar›flt›rmamak gerekir‘ ve flöyle devam ediyor:
‚Kabul etmek gerekir ki, sömürücüleri ayr›cal›klar›ndan yoksun b›rakmak (yani
biçimsel olarak demokrasiden d›fltalama-bn.) konusu yaln›zca bir Rus sorunudur.
Ve genel olarak proletarya diktatörlü¤ünün bir sorunu de¤ildir.‘ ‚Bu, tamamen
ulusal bir sorundur‘ (age)

„ ‚Kapitalizmin ulusal özellikleri ne olursa olsun, sömürücülerin demokrasinin
flu yada bu flekilde s›n›rland›¤›, (tamamen yada k›smen) ortadan kald›r›ld›¤›
ülkelerde bu sorun flu ya da bu kapitalizmin, flu ya da bu devrimin ulusal özellikleri
sorunudur. Teorik sorun de¤iflmez. Sömürücü s›n›flara iliflkin demokrasiyi ortadan
kald›rmadan proletaryan›n diktatörlü¤ü mümkün müdür?(age,sf.!06)

„Bu teorik sorunun cevab›n› Lenin yoldafl, ›srarla burjuva demokrasisinin (yani
burjuva devletinin) zor yoluyla (devrim bar›flç›l yoldan da gerçekleflmifl olsa, zor
kullan›m› hala geçerlidir, sadece zor fliddet flekline dönüflmeden kullan›lm›fl olur)
yerle bir edilmesi ve yerine yeniden zora dayanan proletarya demokrasisinin
konmas› gerekti¤ini ortaya koyuyor. O halde sorun, „öz“ ve „ulusal biçimlen-
meleri“ ay›rabilme sorunudur.

„Lenin yoldafl proletarya diktatörlü¤ünün en temel üç özelli¤ini flöyle
koymufltur; ‚Prolerya diktatörlü¤ü, ittifak›n yönetici gücünün proletarya olmas›
kofluluyla, sermayenin devrilmesi sosyalizmin kesin zaferi için proletarya s›n›fi
ile köylülü¤ün emekçi kitlelerinin ittifak›d›r‘ (Leninizmin Sorunlan,sf.l05). Bu
tan›m, Lenin yoldafl›n proletarya diktatörlü¤ü hakk›nda hem genel teorik ve hem
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de Rusya özelli¤i için söyledikleri ile tam bir uyum teflkil etmektedir. O halde bir
iktidar›n ‚öz‘ itibar›yla proletarya diktatörlü¤ü s›n›fland›rmas›na girip girmeye-
ce¤ini anlamak için flu üç k›stasa bakmak gerekir: Proletaryan›n emekçi halk
kitleleri ile özel bir ittifak biçimi, bu ittifakta proletaryan›n yönetici güç olmas›,
yani siyasi hegamonyas›n› tesis etmesi ve proletarya önderli¤indeki bu ittifak›n
sosyalizmin kesin zaferine yönelmifl olmas›. Bu k›staslar temelinde ve Lenin
yoldafl›n meselenin teorik ve ulusal biçimlerini ay›r›m›n› gözönüne alarak Çin’deki
DH‹’na bakarsak, onun „özünün“ proletarya diktatörlü¤ü oldu¤unu görürüz.

„Proletaryan›n komünist partisi arac›l›¤› ile uygulad›¤› siyasi hegamonyas›;
Proletaryan›n halk›n emekçi kesimi ile olan temel ittifak› ve bu ittifak›n sosyalist
dönüflüm için mücadele ediyor olmas›, Demokratik Halk Diktatörlü¤ünün özünü
teflkil eder. Burada devrimci demokratik ayd›nlar›n ve milli burjuvazinin devrimci
kanad›n›n partilerinin ‚ayr›cal›klar›ndan yoksun b›rak›lm›fl‘ olmamalar›, iktidar›n
özü meselesini de¤ifltirmez. Çin Devrimin geliflmesi içinde Çin burjuvazisinin bu
kesimini demokrasiden d›fltalama zorunlulu¤u (Rusya’daki durumun tersine olarak)
do¤mam›flt›r, tam tersine onlara s›n›rland›r›lmam›fl bir özgürlük tan›nmas›,
bafllang›çta, proletaryan›n siyasi ve iktisadi amaçlar›na uygun düflüyordu. Bu
nedenle geçifl anayasas›nda kabul edilen ‚alt› ilkeye‘ (ki,bu ilkelerin özü Komünist
partisinin hegamonyas›n› kabul etmek ve sosyalist dönüflüme karfl› koymamakt›r.)
kalmak flart›yla Demokratik partilere izin verilmifltir. Büyük Proleter Kültür
Devrimi ile milli burjuvazi tüm ayr›cal›klar›ndan yoksun b›rak›larak proletarya
diktatörlü¤ü sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r.

„Bu durum, biçime aittir; öze ait de¤ildir. Amaçlar› bak›m›ndan, önderli¤i ve
örgütlenifli bak›m›ndan ve esas ittifaklar› bak›m›ndan Demokratik Halk ‹ktidar›,
daha geri seviyede olmak itibar›yla bir proletarya diktatörlü¤üdür. Bu gerçe¤i
reddetmek Troçki’nin „salt proleter devrimcili¤in“den etkilenmektir.

„Parti çizgimizle yurt d›fl› çizgisi aras›nda Çin devriminin de¤erlendirilifline
iliflkin temel farkl›l›k Türkiye devriminin sorunlar›na da yans›madan edemezdi.
Nitekim gerek konferans öncesi gerekse konferans içindeki tart›flmada asgari
program›m›za iliflkin olarak Yurt D›fl› çizgisinin parti çizgimizden temelden sapm›fl
oldu¤u, 2.konferans›m›z tarafindan tespit edildi. 2.Konferans›m›z›n büyük
ço¤unlu¤u flu görüflleri dile getirdi: YD çizgisi, Türkiye’nin yar›-sömürge, Yar›-
feodal bir sosyo-ekonomik yap›ya sahip oldu¤unu söylemekle birlikte komprador
burjuvazi ve toprak a¤alar›n›n ekonomilerinin iç içe geçmifl oldu¤unu ve bunda
da hakim unsurun geri bir kapitalizm oldu¤unu öne sürmektedirler. Buna ba¤l›
olarak da toplumumuzda bugün bafl çeliflmenin‚ yerli gericilik (komprador
burjuvazi ve toprak a¤alan) ile halk y›¤›nlan aras›nda‘ oldu¤unu söylemektedir.
Geri ve komprador nitelikte bir kapitalizm alt yap›da hakim oldu¤u için, milli
burjuvazinin devrimcili¤i k›s›tl›d›r ve emperyalizmin bask›s› iyice artt›¤›
zamanlarda gündeme gelir. Devrimin bu aflamas› Demokratik Devrimdir, ancak
feodalizmin tasfiyesi merkezi sorun olmaktan ç›karak, Emperyalizmin deste¤indeki
siyasal gericili¤in y›k›lmas› merkezi sorun haline gelmifltir.
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„Buna ba¤l› olarak Yurt D›fl› çizgisi, Rusya devrimi ile Türkiye devrimi
aras›ndaki tek temel farkl›l›¤›, birincisinin emperyalist bir ülke, ikincisinin
emperyalizmin boyunduru¤u alt›nda bir ülke olmas› olarak görmektedir. Bu ise,
yurt d›fl› çizgisini savunan yoldafllar›n; Türkiye devriminin stratejisi ve taktik
sorunlar›na Rus devriminin satratejisi ve taktiklerini, Çin Devrimininkinden daha
yak›n ve geçerli görmelerine yol açmaktad›r. Buna ba¤l› olarak yurt d›fl›
çizgisi,Türkiye Devriminin temel stratejik slogan›n›n Demokratik Halk ‹ktidar›
de¤il, ‹flçi-Köylü Devrimci Demokratik Diktatörlü¤ü olmas› gerekti¤ini, milli
burjuvazinin devrimci kanad› ile ittifak›n özel uluslararas› ve ulusal flartlarda
mümkün olabilece¤i geçici bir taktik sorun oldu¤unu söylemektedir.

„Bunlara ba¤l› olarak yurt d›fl› çizgisi devrimin yolu olarak Halk Savafl›n›
genel olarak savunmakla birlikte, bu stratejinin geçerlili¤ini esas olarak emperyalist
sömürü ve bask›n›n ülke içindeki varl›¤›na ba¤lamaktad›r. Bu nedenle flu anda
ülke emperyalistlerin fiili iflgali alt›nda olmad›¤›ndan temel mücadele biçimini
savafl, temel örgüt-biçimini ordu ve temel çal›flma alanlar›n› da k›rl›k bölgeler
olarak görmemektedir. Bu yoldafllar, ayaklanmalar›n ve gerilla mücadelelerinin
hem zaman hem mekan içinde elde edildi¤i, birbirini izledi¤i vb. bir iktidar› ele
geçirme yolu öngörmektedirler.

„Yurt d›fl› çizgisinin asgari programa iliflkin bütün bu görüflleri, ‹brahim
KAYPAKKA yoldafl tarafindan konulan parti çizgimizle taban tabana z›t
revizyonizm-Troçkizm k›rmas› görüfllerdir. Partimiz ideolojik ve siyasi mücadele
tarihinde bu temel noktalarla özetlenen oportünist çizgiyle sürekli mücadele etmek
zorunda kalm›fl ve bu mücadele içinde geliflmifl güçlenmifltir. Yurt d›fl› çizgisinin
asgari programa iliflkin bu tezi 1976‘da partiden tasfiye edilen Koordinasyon
Komitesi hizibinin siyasi çizgisiyle esas olarak çak›flmaktad›r. Yurt d›fl› çizgisi
HK, HB, HY gibi küçük-burjuva siyasetlerin, revizyonizm-Troçkizm k›rmas›
asgari program›yla ayn› paralele düflmektedir.

„Konferans›m›z, Demokratik Halk Devrimi, Demokratik Halk ‹ktidar›
sorununa iliflkin Mao Zedung yoldafl›n Halk Savafl› teorisi üzerine de tart›flt›. Bütün
yoldafllar, AEP modern-revizyonist-Troçkist çizgisinin Halk Savafl›na getirdi¤i
‚elefltirilerin‘ Marksizm-Leninizme bir sald›r› oldu¤u bu teorinin Mao Zedung
yoldafl tarafindan Marksizm-Leninzmin teorik hazinesine yap›lan bir katk› oldu¤u
noktas›nda birlefltiler. Ancak bu birli¤in sa¤lam bir birlik olmad›¤›, Halk Savafl›n›n
içeri¤i üzerine yürütülen tart›flmadaki iki çizgi mücadelesiyle kan›tland›. Yurt
d›fl› çizgisi birinci olarak, Halk Savafl›n›n bütün yar›-sömürgeler için genel geçerli
bir strateji olarak görülemeyece¤ini, devrimin yolunun her yar›-sömürge ülkede
devrim ve karfl›-devrim güçlerinin somut de¤erlendirmelerine bak›larak
saptanabilece¤ini savunmaktad›r.Konferans›m›z bu görüflü reddetti. Bunun somut
durumun somut tahlili ad›na, genel geçerli olan somut bir durumu tespit etmek
oldu¤unu ortaya koydu.

„Genel olarak sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde iktidar›n uzun süreli bir
köylü savafl›yla parça parça ve k›rlardan flehirleri kuflatarak ele geçirilmesi, bu
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ülkelerin flu genel ortak özelliklerinden kaynaklanmaktad›r: Bu ülkeler emper-
yalizmin do¤rudan ya da dolayl› iflgali alt›ndad›rlar ve bu ülkelerde feodal kal›nt›lar
ya çok önemli ya da hakim bir yer tutmaktad›r. Gerek ulusal sorun gerekse
feodalizmin tasfiyesi sorunu devrim ordusunun esas gücünün köylülerden olmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Genel olarak ülkede emperyalizmin ve feodalizmin varl›¤›
devrimin güçlerini flehirlere göre k›rlarda daha avantajl› k›lmaktad›r. Halk Savafl›
sömürge, yar›-sömürge ülkeler için genel geçerli bir strateji oldu¤u bir dizi ezilen
halklar›n somut devrimci mücadeleleriyle kan›tlanm›flt›r ve kan›tlanmaktad›r. Ama
istisnalar olmad›¤› veya olmayaca¤› anlam›na gelmez. Daha bir dizi tali etkenin
ve uluslararas› geliflmenin de etkilemesiyle baz› yar›-sömürgelerde veya ayn› ülke
için ayr› dönemlerde, iktidar› toplu ayaklanma yoluyla ele geçirmek mümkün
olabilir. Ne var ki istisnalar kaideyi bozmaz. Yurt d›fl› çizgisi ikinci olarak, Halk
Savafl› teorisini „askeri strateji“ adland›rmas› alt›nda basitçe bir „fliddetin kullan›fl
biçimi“ derekesine düflürmektedir Halk Savafl› sadece askeri anlamda fliddetin
kullan›l›fl yolu de¤ildir. Bunun da ötesinde, ‹flçi-Köylü temel ittifak›n›n
gerçeklefltirilmesinin yolu, K›z›l Siyasi ‹ktidarlar kurarak kitlelere devrimci
alternatifin propagandas›n›n ve kitleleri e¤itip bilinçlendirmenin yolu, köylüleri
örgütlendirmenin yolu ve partinin inflas›n›n yoludur. Mao Zedung yoldafl›n ve
parti çizgimizin Halk Savafl›n› Marksist-Leninist kavray›fl› budur. Parti 2.
konferans›m›z yukar›da özetledi¤imiz bu tart›flmalar› yürüttükten sonra, bu gündem
maddesiyle ilgili olarak flu karar› formüle etti ve oy ço¤unlu¤u ile kabul edildi;

„Karar  No:1
 Mao Zedung yoldafl›n Demokratik Halk Devrimi, Demokratik Halk ‹ktidar›na

iliflkin ö¤retileri Marksist-Leninisttir. S›n›flar›n tahlili konusunda Mao Zedung
Yoldafl›n Marksist-Leninist incelemesi sömürge, yar›-sömürge ülkeler için geçerli,
bu ülkeler komünistlerine ›fl›k tutan ve Marksizm-Leninizmi zenginlefltiren katk›
niteli¤indedir. Bu ifadesini komprador burjuvazinin, özellikle de milli burjuvazinin
s›n›f tahlilinde göstermektedir.

„Milli burjuvazi tutars›z bir yap›ya sahip olup devrimle karfl›-devrim aras›ndaki
dengesine ba¤l› olarak sa¤ ve sol kanatlara ayr›l›r. Sa¤ kanat düflman›m›z, sol
kanat dostumuzdur.

„Milli burjuvazi ile ittifak›n nedeni, emperyalizmin ve feodalizmin, milli
kapitalizmin üzerindeki etkisi sonucu olup objektiftir. Milli burjuvazi ile ittifak›
sadece d›fl iflgallere ba¤layan görüfl revizyonist-Trockist görüfltür. Bir veya birkaç
emperyalistin iflgal flartlar›nda sadece milli burjuvaziyle de¤il iflgalci olmayan
emperyalistlerin ufla¤› olan komprador burjuvazi ve toprak a¤alar›yla da geçici
ittifak yap›labilir. Di¤er yandan ça¤›m›z olan proleter devrimleri ve emperyalizm
ça¤›nda anti-emperyalist anti-feodal devrimlerin milli burjuvazi veya küçük-
burjuvazi önderli¤inde olmas› mümkündür. Bu, geçici bir olgudur. Ancak
ça¤›m›zda milli burjuvazi veya küçük-burjuvazinin devrimi tamamlamas›
kesinlikle mümkün de¤ildir. Lenin yoldafl›n da belirtti¤i gibi, demokratik devrimi
ancak proletarya tamamlayabilir, tersi görüfl revizyonist-Troflkist görüfltür.
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Leninizmin gerçekleriyle ba¤daflmayan görüfllerdir. Proletarya önderli¤inde
köylüler, flehir küçük-burjuvazisi, milli burjuvazinin devrimci kanad›ndan oluflan
Halk›n Birleflik Cephesi anti-emperyalist, anti feodal Demokratik Devrim
aflamas›na denk düflen temel stratejik bir slogand›r.

„Lenin, ‚her devrimin en temel sorunu devlet iktidar› sorunudur‘ der. ‹ktidar›
elinde tutan hangi s›n›ft›r ya da s›n›flard›r, devrilmesi gereken hangi s›n›ft›r ya da
hangi s›n›flard›r, iflte ‚her devrimin en temel sorunu‘ budur. ‚Devrimin flu ya da
bu aflamas› boyunca yürürlükte kalan, partinin temel stratejik sloganlar› Lenin‘in
bu ana tezine bütünüyle ve kay›ts›z flarts›z dayanmazlarsa, temel slogan olarak
nitelendirilemezler ‚(Stalin,Leninizmin Sorunlan,sf;198)

„Anti-emperyalist, anti-feodal devrimin gündemde oldu¤u ülkelerde devrimci
olan milli burjuvazinin sol kanad›n›, temel stratejik slogan olan Halk›n Birleflik
Cephesinin bir unsuru olarak görmeyen görüfl, dolay›s›yla stratejik slogan olarak
‚‹flçilerin-Köylülerin Devrimci Demokratik Diktatörlü¤ü‘nü gören; böylece bu
ülkelerde milli etkenin rolünü inkar eden Rus burjuva demokratik devrimi ile bu
ülke (yar›-sömürge, sömürge) Demokratik Devrimlerini eflitleyen revizyonist-
Troçkist görüfltür. Ayn› flekilde Lenin’in ifade etti¤i gibi stratejik slogan›n
konusunun do¤al olarak ‚devlet iktidar›‘ sorunu oldu¤unu flu veya bu gerçeklerle
reddeden görüfl revizyonist görüfltür. Stratejik slogan›n gerçeklefltirilmesi
mücadeleyle süreç içinde olacakt›r. Moa Zedung’un Halk Savafl› konusundaki
fikirleri, yar›-sömürge ülkeler için geçerli olup. Marksizm-Leninizme katk›d›r.

„Halk›n Birleflik Cephesi, Parti ve ordunun yan›nda devrimin üç silah›ndan
biridir. Mao Zedung’un Yeni Demokratik Devrim, ‚Yeni Demokrasi‘ konusundaki
fikirleri sömürge, yar›-sömürge ülkeler için geçerli olup Marksizm-Leninizme
katk›d›r. Demokratik Halk iktidar›n›n özü proletarya diktatörlü¤üdür. Marksist
devlet teorisi ‚tek‘ s›n›f›n diktatörlü¤ü fikrinden hareket eder. Son tahlilde ya
‚burjuva diktatörlü¤ü‘ ya da ‚proletarya diktatörlü¤ü‘ fikrinden hareket eder.

„Demokratik Halk ‹ktidar›;
a) Proletaryan›n önderli¤inde olmas›,
b) Proletarya önderli¤inde ‹flçi-Köylü temel ittifak›na dayanmas›,
c) Proletarya önderli¤inde emekçilerin sosyalizm yoluna sokulmas›n›n arac›

olarak kullan›lmas›ndan dolay› özünde proletarya diktatörlü¤üdür. 1917 Ekim
devriminden sonra Sovyetlerde kurulan flekliyle proletarya diktatörlü¤ünden farkl›
olarak milli burjuvazinin demokrasi içinde yer almas› bu gerçekli¤i de¤ifltirmez.“

‹flçilerin, Köylülerin Devrimci Demokratik Diktatörlü¤ünün bir unsuru olarak
‚kulaklar‘›n ‹flçi Köylü Devrimci Demokratik Diktatörlü¤ünün özünün proletarya
diktatörlü¤ü oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmedi¤i gibi.

Buraya kadar yazd›klar›m›z konunun bafl›nda da iflaret etti¤imiz gibi 2. kon-
ferans raporundan oldu¤u gibi aktar›lm›flt›r. 2.Konferans›n Stalin ve Komüntern’e
iliflkin yapt›¤› titrek elefltirileri bir kenara b›rak›rsak buradaki tüm görüfller esasta
do¤rudur. Kararlarda „Büyük toprak a¤alar›“ ifadesini kullanmak yerine sadece
toprak a¤alan diye isimlendirmek do¤ru bir tan›mlama de¤ildir. Bu kavram› Yoldafl
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Kaypakkaya da yanl›fl bir flekilde kullanm›flt›r. Bilindi¤i gibi toprak a¤alan
denilince sadece büyük toprak a¤alar› anlafl›lmaz. Bu küçük toprak a¤alar›n› da
kapsar. Küçük toprak a¤alar› devrimimizin bugünkü aflamas›nda (Demokratik
Devrim) devrimin düflman› olmad›¤›ndan bu genel ifadeyi kullanmak do¤ru olmaz.
Hedefi do¤ru belirleme aç›s›ndan do¤ru kullan›m tarz› ‚toprak a¤alar›‘ de¤il,
‚büyük toprak a¤alar›‘ kavram›d›r.

Arnavutluk Emek Partisi (AEP) Üzerine Genel
De¤erlendirme

2.Konferans›n bu konuda, yani AEP’in niteli¤i üzerine yapt›¤› tart›flma ve
gitti¤i sonuçlar esasta do¤rudur. MLM bir bak›fl aç›s›yla AEP de¤erlendirilmifl ve
esas olarak özü ortaya konmufltur. 2.Konferans›n AEP de¤erlendirmesi flöyledir:

„AEP’le  ‹lgili:
„Parti 2.Konferans›, bu gündem maddesinde, Uluslararas› Komünist Hareketin

güncel sorunlar›ndan biri olan AEP’nin bafl›n› çekti¤i yeni ideolojik saflaflma
üzerinde tart›flt› ve 1.Merkez Komitesinin bu saflaflma karfl›s›nda tak›nd›¤› tavr›
de¤erlendirdi. 2.KONFERANSIMIZ, flu güncel durum tesbitinde birleflti:

„Bugün Marksist-Leninist ideolojiye karfl› bafll›ca üç ideolojik sald›r› cephesi
oluflmufl durumdad›r. Bunlardan birincisi, „Komünizm“ maskeli karfl›-devrimci
ideolojinin kayna¤› ve temel dire¤i Kruflcev-Brejnev tipi modern-revizyonizmdir.
‹kincisi, „Üç Dünya Teorisi“ ad› verilen modern-revizyonist ideolojidir. Üçüncüsü
ise, AEP’nin bafl›n› çekti¤i, teorik temellerini modern-rovizyonizmde ve
Troçkizmde bulan yeni oportünist cephedir.

„Bugün uluslararas› Komünist Hareketin ardarda yedi¤i ideolojik darbelerle
içine düfltü¤ü kaostan s›yr›labilmesi ve ideolojik-siyasi birli¤ini yeniden infla
edebilmesi dünya proleter devrimi sürecinin ilerletilebilmesi için hayati önem
tafl›maktad›r. Bu uluslararas› görev özellikle dünyada iki en büyük emperyalist
gücün ABD emperyalizmi, Rus Sosyal emperyalizminin bafl›n› çekti¤i üçüncü
bir paylafl›m savafl› dalgas›n›n kabartt›¤› ve bununla birlikte devrim ak›m›n›n daha
da güçlendi¤i ve k›z›flt›¤› günümüz ortam›nda, daha da acil bir önem kazan-
maktad›r. Uluslararas› Komünist Hareketin (UKH) ideolojik-siyasi birli¤inin
yeniden inflas›, yukar›da belirtti¤imiz üç cephede en yo¤un ifadesini bulan
Marksizm-Leninizm düflman› çizgilerle ve bunlar›n etkileriyle difle difl bir
mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r. Bu mücadelede ideolojik alandaki güncel
sorunlar›n, bafl›n› AEP’nin çekti¤i yeni oportünist cephenin ideolojik siyasi
çizgisinin niteli¤ini gözler önüne sermek; ve onlar›n Marksizm Leninizme
sald›r›lar›n›, flahs›nda yo¤unlaflt›rd›klar› Mao Zedung’u her türlü sald›r›ya karfl›
savunmakt›r. Bu sorunun güncelli¤i, bu yeni oportünist cephenin, AEP’nin flanl›
geçmifline duyulan sayg›nl›¤›n ard›nda gizlenebilmeleri nedeniyle henüz yüzlerinin
aç›¤a ç›kmam›fl olmas› ve her türlü modern-revizyonist ve Troçkist’in hedef tahtas›
haline getirmeye çal›flt›klar› Mao Zedung’un ve onun önderli¤indeki Çin devrimine
sald›r›n›n bafl›n› bu kez AEP’in çekiyor olmas›d›r.
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„AEP’in bafl›n› çekti¤i yeni oportünist cephenin ideolojik-siyasi çizgisinin
temel özellikleri son derece ‚sol‘ görünümlü laflar ard›nda, emperyalist ülkelerdeki
proleteryan›n kurtuluflu ile sömürge ve yar›-sömürge halklar›n›n kurtuluflu
aras›ndaki ba¤› kopartmak, emperyalist ülkelerdeki devrim imkanlar›n› tek yanl›
olarak vurgulay›p ön plana ç›kartmak, emperyalizm ve proleter devrimleri ça¤›nda,
emperyalizmin, kendine ba¤l› sömürge ve yar› sömürge ülkelerdeki temel sosyal
dayana¤› olan feodal kal›nt›lar› tasfiye etti¤ini, böyle ülkelerde orta ve küçük
burjuvazinin demokratik ve milli devrimi tamamlayabilece¤ini, böyle ülkelerde
proletarya devriminin flu veya bu tipinin gündemde oldu¤unu söyleyerek, ça¤›m›z›n
temel özelliklerini tahrif etmek; sosyalist toplumda komünist partisinde cereyan
eden keskin s›n›f mücadelelerini inkar eden ‚sol‘ görünümlü revizyonist teorilerin
flampiyonlu¤unu yapmak ve yöntem olarak da, bütün bunlar› tahrifat ve
tutars›zl›klara dayanan bir afl›r› inkarc›l›kla‚ anti-Maoizm‘ kampanyas› kisvesiyle
ortaya koymakt›r. Bu ideolojik-siyasi çizgi, Enver Hoca’n›n‚ Emperyalizm ve
Devrim‘ adl› kitab›nda, programatik bir biçimde ortaya konmaktad›r.

„Yeni oportünist cephe, içinde yaflad›¤›m›z emperyalizm ve proleter devrimleri
ça¤›n›n bir dizi temel özelli¤ini revizyondan geçiriyor ve bunu da Lenin’in
emperyalizm tahliline, Lenin ve Stalin’in Ekim devriminin açt›¤› yeni ça¤›n
özellikleri hakk›ndaki tahlillerine keskin ba¤l›l›k yeminleri ederek örtbas etmeye
çal›fl›yor.

„Yeni oportünist cephenin program› niteli¤indeki ‚Emperyalizm ve Devrim‘
kitab›nda, emperyalizm yeni bafltan keflfedilmektedir(!) Enver Hoca, Lenin’in
emperyalizm tahliline üst perdeden övgüler dizdikten sonra, flunlar› keflfediyor:

„ ‚Üretimin ve sermayenin yo¤unlaflmas› ve merkezileflmesi, yepyeni boyutlara
varm›flt›r. S›nai, ticari, tar›msal ve bankac›l›k iflletmelerinin birbirine kat›lmas› ve
birleflmesi, tekel biçimleri, büyük sina›, ticari ya da sinai-tar›msal kompleks
biçimleri yaratm›flt›r.‘(age,sf;53)

„ ‚Günümüzde kapitalist ve revizyonist dünyada üretimin ve sermayenin
olgunlaflmas› ve merkezileflmesi devletler aras› düzeye kadar yükselmifltir.‘
(age,54)

„ ‚Lenin kendi döneminde, uluslararas› tekel biçimlerini incelerken
kartel‘lerden ve sendikalardan söz ediyordu. Üretimin ve sermayenin yo¤unlafl-
mas›n›n çok büyük boyutlara ulaflt›¤› bugünkü koflullarda, tekelci burjuvazi
emekçileri sömürmenin baflka biçimlerini ar›yordu. Bunlar çok uluslu
flirketlerdir.’(age,sf;55)

„ ‚Kapitalist devlet, ulusal düzeyde oldu¤u gibi uluslararas› düzeyde de bu
flirketlerin egemenlik ve yay›lma amac›na hizmet etmektedir.‘(age,sf;55)

„ ‚Bugünkü koflullarda, ekonominin askerileflmesi tüm kapitalist ve revizyonist
ülkeler için emperyalizmin çürümesinin belirgin bir özelli¤i haline gelmifltir.‘
(age,sf,87)

„Burada konulan özellikler, Lenin taraf›ndan emperyalizmin özellikleri olarak
konulan tahlillerin birer tekrar›ndan baflka birfley de¤ilken, özenle yeni ve bugünkü
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koflullar olarak lanse edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu, ilk bak›flta, Enver Hoca’n›n
‚teorik önder‘ görülme sevdas› olarak yorumlanabilirse de, bu tam do¤ru de¤ildir.
Daha derindeki neden, emperyalizmin ekonomisinin ‚süper‘ derecede geliflti¤i ve
bunun da bir tak›m de¤iflikliklere yol açmas›n›n do¤al oldu¤u izlenimi
yaratmaktad›r.

„AEP’in‚ yeni‘ çizgisi, bu emperyalist ekonomik tahlillerinden hareketle,
sömürge, yar›-sömürge ülkelerin sosyo-ekonomik yap›lar› hakk›nda yar›-Troçkist
ve Modern-revizyonist görüflleri ileri sürmektedir. AEP’e göre, ‚çok uluslu
flirketler, emperyalizmin kald›raçlar› ve onun yay›lmac›l›¤›n›n bafll›ca biçim-
lerinden biridir. Onlar, yeni-sömürgecili¤in dayand›¤› direklerdir‘(age,sf;56).
‚Zaman›m›z›n en büyük yeni-sömürgeci güçleridir.‘ (age,sf;84). Ve ABD, ‚esas
olarak tek bir ülkeye ait‘ (age,sf,55) bu çok uluslu görünümlü tekeller arac›l›¤›yla,
Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yat›r›m fleklinde sermaye ihraç
etmektedir. Emperyalist burjuvazinin ezilen halklar› sömürmesinin bafll›ca biçimi,
sermaye yat›r›m›d›r, fakat ‚sermaye ihrac›n› gizleyebilmek için, emperyalist
devletler kredi verme yolunu da tutuyorlar‘ (age,sf;65) Ve bu yolla emperyalizme
ba¤›ml› ülkelerde bir ‚oligarfli, bir tekelci büyük burjuvazi‘ yarat›lmakta, ‚çarp›k,
ba¤›ml›, tek ürün veren‘ biçimde de olsa kapitalizmi hakim k›lmaktad›r. ABD ile
birlikte güreflen di¤er bir ‚süper güç‘ olan Rus Sosyal-emperyalizmi de ayn› yeni
sömürge sistemleri kullanmaktad›r. AEP’e göre, bunlar›n do¤al neticesi olarak
sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde ‚genel olarak kapitalist burjuvazi iktidardad›r‘
(age,sf;185)

„Feodal kal›nt›lara, latufundist toprak sahipli¤ine vb. dil ucuyla de¤inmekle
birlikte emperyalist sisteme ba¤›ml› ülkelerde genel olarak feodalizmin tasfiyesi
gibi sorunun varl›¤›n› kabul etmemektedir. Feodalizmin kal›nt›lar›, t›pk› Ekim
Devriminde oldu¤u gibi, geçerken temizlenecek çöplü¤ün bir parças›d›r. AEP’e
göre ‚ça¤›m›zda emperyalizm koflullar›nda yaln›z geliflmifl kapitalist ülkelerde
de¤il, ba¤›ml› ve ezilen ülkelerde de, devrimin bafl iç düflman›, yerel büyük
burjuvazidir. Bu s›n›f kapitalist rejimin bafl›ndad›r.‘ (age,sf;153)

„AEP, ‚ça¤›m›zda‘, genel olarak sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde
kapitalist rejimin hakim oldu¤unu söylemektedir; di¤er yandan bilindi¤i gibi Le-
nin, emperyalizmin esas e¤iliminin ba¤›ml› ülkelerdeki kapitalizm-öncesi ekonomi
biçimlerini ve onlar›n s›n›flar›n›n ayakta tutmak oldu¤unu söylemifl, bunun
emperyalizmin karakteristli¤i olan ‚muazzam tefeci sermaye‘ niteli¤i ile
uyufltu¤unu belirtmifl ve emperyalizmin, boyunduru¤u alt›ndaki ülkelerde
kapitalizmi gelifltirdi¤i yolundaki Troçkist tezi çürütmüfltü. Yine, Lenin’in izinden
ilerleyen Komüntern, 1928 program›nda, emperyalizmin boyunduru¤u alt›ndaki
ülkeleri ekonomik geliflmelerine göre en az üç kategoriye ay›rm›fl ve buna ba¤l›
olarak bu ülkelerde feodalizmin tasfiyesi sorununun gösterece¤i de¤iflkenlikleri
ortaya koymufltur. AEP’e göre ise, bütün bunlar tarihte kalm›fl olgulard›r, flimdi
genel olarak bütün ba¤›ml› ülkelerde kapitalist rejim hakimdir. ‹flte bu noktada
AEP’in emperyalizminin ekonomisi hakk›ndaki ‚yeni-sömürgecilik‘ anlay›fl› bütün
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ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kmaktad›r. Bütün revizyonist ve Troçkist ak›mlar›n
savundu¤u gibi, emperyalizmin sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde kapitalizmi
gelifltirdi¤ini ve feodalizme karfl› bir devrimi gündemden kald›rd›¤›n›
söylemektedir.

„AEP’in emperyalizmin ekonomisi hakk›ndaki bu ‚yeni‘ tekelleflme ve
sömürge biçimlerine katk›lar›, onun ‚süper-devlet‘ anlay›fl›yla da birleflmektedir.
AEP’e göre, ABD patentli tekellere ait olan çok uluslu flirketler, dünyan›n bir
yar›s›n› yutmufllard›r. Emperyalizm aras›ra, zorunlu olarak ve daha büyük kar
etmek için baz› ödünler de verebilir ama ço¤unlukla, yaln›z zay›f ülkelerde de¤il,
sanayileflmifl kapitalist devletlerde de, geliflmifl ülkelerde de zincirleri
güçlendirmeye çal›fl›r’. ‚Amerikan tekel ve kartelleri ‹ngiltere, Fransa vb.nin tekel
ve kartellerine onlar› yutacak ölçüde s›zd›lar ve böylece bu ülkeleri Amerikan
emperyalizmine ba¤›ml› hale getirdiler‘. (age,sf,256)

„Di¤er yandan da ‚SB, COMECON ülkelerine karfl› tipik bir yeni-
sömürgeci siyaset gütmektedir‘, ‚uydu devletler üzerinde egemenlik
uygulamaktad›r.‘(age,sf,24-25).

„AEP her ne kadar di¤er emperyalist devletlerden ve bunlar›n ‚iki süper
devlet‘ le olan çeliflmesinden bahsediyorsa da yaratmaya çal›flt›¤› sosyo-ekonomik
tablo, iki en büyük emperyalistin denetiminde ikiye bölünmüfl bir emperyalist
dünyad›r. AEP s›k s›k emperyalizm ve sosyal-emperyalizmle ‚iki süper devlet‘i
efl anlaml› kullanmaktad›r. Burada yatan anlay›fl, tek bir emperyalist gücün
denetiminde toplanan dünya emperyalizmi anlay›fl›d›r, yeni bir nitelikte bir
Kautskici ultra-emperyalizm anlay›fl›d›r. AEP, ‚iki emperyalist devlet, devrimin,
sosyalizmin ve tüm dünya halklar›n›n can düflmanlar›d›r‘ derken, bu anlay›fl›n›n
›fl›¤›nda, asl›nda emperyalistler aras›ndaki nicel farkl›l›klar› nitel farkl›l›klara
dönüfltürmektedir.

„Emperyalizm ve proleter devrimleri ça¤›n› açan Büyük Ekim Devrimi’nin
en önemli derslerinden biri de, art›k dünyada burjuva demokratik devrimlerin
ancak proletarya önderli¤inde tamamlanabilece¤idir. Stalin yoldafl göstermifltir
ki, ça¤›m›zda ulusal sorun genel proletarya devrimleri sorunuyla ba¤lanm›flt›r ve
ezilen ülkelerin büyük ço¤unlu¤unda gündemde olan burjuva demokratik devrim
ayn› zamanda milli bir nitelik de kazanm›flt›r. Milli Demokratik Devrimleri nihai
zafere ulaflt›rabilecek tek güç, o ülkelerin proletaryas›d›r. Çünkü büyük burjuvazi
emperyalizme sat›lm›flt›r ve orta burjuvaziyle küçük burjuvazi ise Milli demokratik
devrimi tamamlayabilecek güçte de¤ildir.

„AEP, bu Leninist teze övgüler düzerken, onu el alt›nda reddetmektedir.
Bunu iki türlü yapmaktad›r. Bir yandan, yukar›da gösterdi¤imiz gibi genel olarak
ezilen ülkelerde feodalizmin tasfiyesi sorununu has›r alt› ederek emperyalizmin
ve onun ufla¤› komprador burjuva s›n›flar›n, feodalizmi esas olarak tasfiye etti¤i
ve kapitalizmi gerçeklefltirdi¤i tezini savunmakta; di¤er yandan da Mao Zedung
ve Çin devrimine sald›rman›n heyecan› içinde, emperyalizmi böylesine kökten
sarsan bu devrimin orta ve küçük burjuvazi önderli¤inde gerçekleflti¤ini ve giderek
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bir „süper-güç“ olma yoluna girdi¤ini iddia ederek, burjuvazi önderli¤inde milli
demokratik devrimin tamamlanabilece¤ini öne sürmektedir. Yani, emperyalizmin
ve feodalizmin bask›s› alt›ndaki c›l›z burjuvazi, çok uzun süreli bir anti-emperyalist
ve anti-feodal savafla tutarl›l›kla önderlik edebilir, ülkeyi emperyalizmin iktisadi,
siyasi ve askeri boyunduru¤undan kurtarabilir, feodalizmi tasfiye ederek ba¤›ms›z
bir kapitalist geliflmenin yollar›n› açabilir ve de üstelik ‚süper devlet‘ olma yoluna
sokabilir. Bu ilk bak›flta AEP’in Çin devrimine sald›n tutkusu içinde, fark›nda
olmadan içine düfltü¤ü bir teorik tutars›zl›k gibi görünebilir. Ne var ki AEP’in
2.Dünya Savafl›ndan sonra eski-sömürgecili¤in çöküflünü yorumlayarak ve de
bugün ezilen ülkelerin iktisadi dekolonizasyon süreci içinde olmalar› temeli bunun
raslant›sal bir tutars›zl›k olmay›p, ezilen ülkelerin burjuvazilerinin demokratik
devrimi tamamlayabilece¤i anlay›fl›n› tafl›d›¤›n› göstermektedir.

„AEP, bugün emperyalist sisteme esas darbelerin sömürge ve yar›-sömürge
ülkelerdeki devrimci hareketler vas›tas›yla indirildi¤i Marksist-Leninist tesbitini
reddetmekte; metropol ülkelerdeki devrimci imkanlar› abartmaktad›r. AEP’e göre,
‚gittikçe daha derinleflen kapitalizmin bugünkü bunal›m› bizi flu sonuca götürüyor:
Devrimci durum, kapitalist ve revizyonist ülkelerin ço¤unu sarm›flt›r, ya da sarma
sürecindedir. Dolay›s›yla ‚bu durum, devrimi gündeme getirmifltir.‘(age,sf.110)
Teorik tutars›zl›klar bir yana, bu tespit günümüzde somut durumun tersi bir tespittir.
Bugün kapitalist ve revizyonist ülkelerin büyük ço¤unlu¤unda Leninist tan›mla
devrimci durum yoktur. Buna karfl›l›k sömürge ve yar›-sömürge ülkelerin büyük
ço¤unlu¤unda devrimci durum mevcuttur ve bu, ister proletarya önderli¤inde olsun,
isterse olmas›n, emperyalist sistemi sarsan kal›c› ya da geçici devrimci
mücadelelere yol açmaktad›r. Gerçekten enternasyonalist bir partinin görevi,
dünyadaki s›n›f güçlerinin somut bir tahlilini yaparken bu gerçe¤i tespit etmek ve
ona uygun bir flekilde enternasyonalist deste¤ini buraya yo¤unlaflt›rmat›r..

„AEP, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerdeki mücadeleleri, ‚sol‘ lafazanl›¤a
dayanan Troçkist bir bak›fl aç›s›yla da küçümsemektedir. Bugün silahl› s›n›f
mücadeleleri ile kaynayan Asya-Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde, birçok
mücadele proletarya önderli¤inde de¤ildir. Bunlardan baz›lar› komprador
burjuvalar›n ve feodallerin önderli¤inde de olsa proletaryan›n bu tür mücadelelere
bak›fl aç›fl›, bu mücadelelerin emperyalist sistemi zay›flat›p zay›flatmad›¤›na,
do¤rudan ya da dolayl› darbeler vurup vurmad›¤›na göre de¤iflir. Uluslararas›
proletarya, Lenin ve Stalin’in ö¤retti¤i gibi emperyalizmi zay›flatan hareketleri,
proletarya devrimlerinin geçici müttefikleri olarak görürler ve uygun ölçüler içinde
desteklerler.

„Gerici bir önderlik alt›nda ezilen bir halk›n yürütece¤i bir savafl›n objektif
olarak anti-emperyalist bir rol oynayabilece¤i gibi, milli burjuvazi vb. bir s›n›f›n
önderli¤inde yürütülecek emperyalizmi güçlendiren savafllar olabilece¤i
gerçe¤inden hareket ederler. AEP ise, Troçkist bir sekterizmle, genel olarak bu
tür mücadeleleri ‚it dalafl›‘ olarak niteleyip arkas›n› dönmektedir. Bunun son örne¤i,
Afganistan’›n Rus Sosyal-emperyalistleri tarafindan iflgali karfl›s›nda ayaklanan
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Afganistan halk›n›n mücadelesini, ABD emperyalizmi yede¤indeki bir it dalafl›
olarak görüp göstermesidir.

„AEP’in, Leninizmin k›staslar›ndan biri olan sömürge ve yar›-sömürge
halklar›n›n istemleri karfl›s›ndaki tutumu anti Marksist-Leninisttir; modern-
revizyonist ve Troçkisttir. Ne var ki, AEP bu anti Marksist-Leninist tutumunu
keskin ‚proleter‘ bir görüntü alt›nda saklamaya çabalamaktad›r.

„AEP, yeni-sömürgecilik sistemine önemli bir ilericilik atfederek onun sömürge
ve yar›-sömürge ülkelerde anti-feodal devrim sorununu gündemden kald›rd›¤›n›
savunmaktad›r. AEP, ezilen halklara flu ortak görevi tesbit ediyor: ‚Bu halklar›n
genel ve ortak görevi, emperyalist, sömürgeci ve yeni-sömürgeci tüm yabanc›
boyunduru¤u ve yerel burjuvazinin bask›s›n› ortadan kald›rmakt›r.‘ AEP’e göre
bugün ezilen halklar›n devriminin iki temel hedefi vard›r: ‹çte burjuvaziyi y›kmak,
d›flta da burjuvazinin dayana¤› olan emperyalizmin boyunduru¤undan kurtulmak.
AEP’in ‚anti-emperyalist demokratik devrim‘den anlad›¤› budur. Yar›-sömürgeleri
genel olarak kapitalist gören AEP buna uygun olarak bu ülkelerde devrimin genel
biçimini, demokratik görevleri de geçerken halledecek proletarya devrimleri olarak
görmektedir. Böyle bir genelleme ve devrim aflamas› tespit etmek, yar›-sömürge
ülkelerin büyük ço¤unlu¤u aç›s›ndan tayin edici önem tafl›yan tar›m devrimini,
anti-feodal devrimi bir ç›rp›da saf d›fl› etmekte, bu ülkelerin proletaryas›n› ve
ezilen halklar›n› flafl›rtmaktad›r. Bu teori, Troçkist ‚tek aflamal› devrim‘ teorisidir.
Ve ezilen halklar›n mücadele prati¤inde, büyük zararlar vermifl, devrimleri
imkans›zlaflt›rm›flt›r ve AEP’in ideolojik etkisi sayesinde bugün de, kendi
ülkelerimizin prati¤inde yaflad›¤›m›z gibi devrimcilerin yolunu, yönünü flafl›rtmakta
ve a¤›r zararlar vermeye devam etmektedir.

„AEP, genel olarak köylülü¤ün devrimci rolünü küçümseyen Troçkist teoriyi
yeni k›l›flar alt›nda yeniden piyasaya sürmektedir. Kuflkusuz AEP’nin sömürge
ve yar›-sömürgelerle köylülük karfl›s›ndaki tutumu onun emperyalizm ve yeni
sömürgecilik olgular›na revizyonist-Troçkist bak›fl aç›s›ndan soyutlanamaz.

„Stalin ve Mao Zedung, aç›kça ortaya koymufllard›r ki, sömürge ve yar›-
sömürge devrimlerinde köylülük tayin edici bir rol oynar. Birincisi, milli sorun
özünde bir köylülük sorunudur; milli kurtulufl için silaha sar›lan halklar›n ezici
ço¤unlu¤unu köylüler oluflturmaktad›r. (Stalin yoldafl›n burada kast etti¤i toprak
sorunudur. Yoksa çok uluslu devletlerde serbest rekabetçi dönemde oldu¤u gibi
yine ezilen ulusun ulusal sorunu, özünde pazar sorunudur. Ki Partinin anlay›fl› ve
‹brahim yoldafl›n soruna bak›fl aç›fl› budur. Dolay›s›yla burada, teorik bir kar›fl›kl›k
olmas›n diye bu notu düfltük.-bn). ‹kincisi, tar›m devrimi, köylülü¤ün do¤rudan
bir sorunudur (Tar›m devrimi ifadesi önümüzdeki demokratik devrimin özü olan
toprak devrimini tam ifade etmedi¤inden bu ifadenin kullan›lmas› yanl›flt›r.
Do¤rusu, toprak devrimi ifadesini kullanmakt›r.-bn) Ça¤›m›zda ezilen ülkelerdeki
devrimlerde milli ve demokratik yön kopmaz ba¤larla birbirine ba¤land›¤› içindir
ki bu devrimlerin temel gücünü köylülük oluflturur. Proletarya, bir bütün olarak
köylülü¤ü yan›na almad›ktan sonra, Milli demokratik devrimde bir ad›m dahi
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ileri gidemez ve tam da bu nedenledir ki ‚‹flçi-Köylü ittifak› temel ittifakt›r‘.
Proletaryan›n köylülük ile sa¤lam bir ittifak kurabilmesi ise, ancak temelinde toprak
devrimi ve ulusal ba¤›ms›zlik olmak üzere bir dizi demokratik görevin silah zoruyla
elde edilmesine do¤ru bir stratejik ve taktik önderlik sa¤layabilmesiyle
mümkündür.

„AEP, köylü düflmanl›¤›n›, Halk Savafl› teorisine yöneltti¤i azg›n sald›r›larla
sürdürmektedir. AEP’e göre, ‚Halk Savafl› teorisi k›r›n flehirlere, köylülü¤ün de
proletaryaya önderli¤ini vaazeden bir teoridir: iflçi s›n›fina olan güvensizli¤in ve
onun hegomanyac› rolünün reddinin bir ifadesidir.‘(age.sf.166). AEP’e göre ‚parti,
devrimin belirleyici çarp›flmalar›na, burjuva egemenli¤inin devrimci fliddet
arac›l›¤›yla y›k›l›fl›na partisini ve kitleleri haz›rlamak için, devrimci mücadeleyi
ve eylemi her durum ve her koflulda sürekli yürütür. Ama, ancak devrimci durum
tam olarak olgunlaflt›¤› zaman, Parti silahl› ayaklanmay› do¤rudan gündeme getirir
ve onu zafere ulaflt›rmak için tüm siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri önlemleri
al›r‘.(age,sf;166).

„AEP’in bu türlü ayaklanma teorisi, yar›-sömürgelerin büyük ço¤unlu¤unun
somut gerçeklerine uymayan, silahl› mücadeleyi bilinmez bir gelece¤e erteleyen
ve böylece Demokratik Halk Devrimini imkans›zlaflt›ran revizyonist bir teoridir.
Yar›-Sömürgeli¤in gerçek olgular› nelerdir? Birincisi, iktisadi yap›n›n eflitsiz ve
dengesiz geliflmekte oldu¤udur. Bu, emperyalist sömürünün kap›lar› olan bir kaç
büyük flehirde ve civar›nda komprador nitelikteki kapitalist iliflkiler hakim unsur
iken, genifl k›rl›k alanlarda feodal sömürünün egemenli¤i demektir. Bu ülkenin
de¤iflik kesimlerinde de¤iflik çeliflmelerin ve de¤iflik derinliklerde hareket halinde
bulunabilece¤i demektir. Bu, birleflik kapitalist bir ekonominin tersine, devrimin
eflitsiz ve dengesiz bir flekilde geliflece¤i demektir. Böyle bir yap›da, genel olarak,
ülke çap›nda kitlelerin ayaklanmaya haz›rlanaca¤› zaman› beklemek, objektif
duruma s›rt›n› dönüp bir rüyan›n gerçekleflmesini beklemek demektir. Burada
emperyalizmin ve komprador burjuvazinin ülkede birleflik bir kapitalist ekonomi
yarataca¤›n› beklemek demektir. Yar›-sömürgeli¤in di¤er bir gerçe¤i devrimin
ve karfl› devrimin güç dengesi aç›s›ndan k›rlar›n devrimin güçleri için daha avantajl›
oldu¤udur. Neden? Çünkü bir yandan ülke emperyalizmin iflgali ya da yar›-iflgal
alt›ndad›r. Büyük flehirler emperyalizmin denetimi alt›ndad›r. Buralarda manevra
kabiliyeti, denetleme imkanlar› ve haberleflme aç›s›ndan karfl›- devrimci ordu aç›k
bir üstünlü¤e sahiptir. Emperyalizmin veya sosyal emperyalizmin paralar›yla,
silahlar›yla donat›lm›fl karfl›-devrimci silahl› güçler, flehirlerde kans›z ya da kanl›
devrimci eylemleri daha çocukluk halinde iken budamaktad›rlar. Buna karfl›l›k
k›rl›k bölgelerde karfl›-devrimin kontrolü nispeten zay›f ve süreklili¤i sa¤lanmas›
zordur.

„Bir yandan da ezilen halk›n ço¤unlu¤unu oluflturan köylülük gerek emperyalist
bask›lar›n yo¤unlaflt›¤› dönemlerde, gerekse di¤er dönemlerde demokratik
isteklerle doludur. Kendi ba¤r›ndan ç›kan proletaryan›n önderli¤ini kabul etmeye
yatk›nd›r. Bütün bu gerçekler, proletarya partisine kans›z ve kanl› mücadeleleri
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birlefltirme, ilerleme ve gerileme konular›nda devrimci taktikler izleyebildi¤i
taktirde, k›rl›k alanlarda küçükten büyü¤e do¤ru silahl› mücadeleyi gelifltire-
bilece¤ini, gerilla mücadeleleriyle yerel ayaklanmalar haz›rlayabilece¤ini, bu
ayaklanmalardan gerilla mücadelesini sürdürmek ve yayg›nlaflt›rmak için
yararlanabilece¤i; çete savafl›ndan düzenli ordu savafl›na do¤ru ad›m ad›m savafl›
gelifltirebilece¤ini; k›rl›k alanlarda k›z›l siyasi iktidarlar kurup flehirleri kuflata-
bilece¤ini ve parça parça tüm ülkede iktidar› ele geçirebilece¤ini belirtmektedir.
Halk Savafl› teorisi, daha 19.yy.da. Marks ve Engels’in yabanc› iflgal karfl›s›nda
düzenli ordudan yoksun köylülerin uzun süreli çete savafl›na giriflimlerine bakarak
ana ilkeleri ortaya koymufl ve sonradan Mao Zedung yoldafl taraf›ndan bilimsel
flekilde incelenerek stratejik ve taktik sorunlar› çözülmüfl bir teoridir. Bu teori
baflta köylüler olmak üzere ezilen halklar›n yüzy›llar boyunca kanlar› ve canlar›
pahas›na edindikleri tecrübelerin bilimsel, Marksist-Leninist bir ö¤retisidir. AEP
ve borazanc›lar› ise, revizyonist ve Troçkist çizgilerinin bafl döndürücü keskinli¤i
içinde, darbeci bir tarzda ‚kendilerini ve kitleleri‘ bilinçlendirmeyi ve toplu
ayaklanmaya haz›rlamay› düflünüyorlar. Asl›nda bu, ‚sol‘ lafazanl›kla gizlenmifl
bir devrimi imkans›zlaflt›rma teorisidir.

„AEP’in köylülü¤ü küçümsemesi, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde
komünist partisinin köylüleri örgütleme görevlerinden bahsederken, köylülü¤ün
örgütlenmesi sorunundan hiç bahsetmemesinden de kendisini ortaya koymaktad›r.
Enver Hoca, ‚Emperyalizm ve Devrim‘ kitab›nda, böyle ülkelerin komünist
partisinin önüne temel görevler olarak, s›ras›yla; sendikalar›n örgütlenmesi,
gençli¤in örgütlenmesi ve devrimci propagandan›n örgütlenmesi sorunlar›n›
koyuyor. Temel mücadele biçimi olan silahl› mücadelenin örgütlendirilmesinin
yöntemlerinden bahis yok, ezilen halk›n ço¤unlu¤unu oluflturan köylülü¤ün
seferber edilmesi ve örgütlendirilmesinden bahis yok. Halbuki bunlar, sömürge
ve yar›-sömürge ülkelerde, genel olarak komünist partisinin temel sorunlar›ndand›r
ve bu sorunlar çözülmedi mi, devrimin ilerletilmesi mümkün de¤ildir.

„AEP’nin modern-revizyonist Troçkist çizgisinin en önemli özelliklerinden
biri, bugün dünyada devrimin f›rt›na merkezleri durumunda olan Asya, Afrika ve
Latin Amerika’n›n sömürge ve yar›-sömürgelerdeki devrimlerinin niteli¤ini ve
yolunu karartmaya, yoldan sapt›rmaya çal›flmas›d›r. Bu çizgi, devrim ak›m›n›n
yo¤un oldu¤u bu alanlarda çok vahim sonuçlar do¤uruyor ve aç›kça mahkum
edilemez ve teflhir edilmezse, daha da do¤uracakt›r. Bugün bunun somut örne¤i
ülkemizde yaflanmaktad›r. AEP’in s›rt›n› s›vazlay›p, büyümesine yard›mc› oldu¤u
küçük-burjuva teflkilat, 12 Eylül Cuntas› karfl›s›nda bile hala devrimin ‚evrim
aflamas›ndan geçmekte‘ oldu¤unu söyleyebilmekte ve devrimci kitleleri cunta
karfl›s›nda tek bafl›na b›rakarak mücadeleden geri çekilebilmektedir. Proletarya
partisi ö¤retisi, Leninizmin temel tafllar›ndan biridir.

„AEP, keskin ‚sol‘ görünüm alt›nda Leninist parti ö¤retisini de revize
etmektedir. AEP’çi revizyonun temel tafl›, parti içinde iki çizgi mücadelesinin
kaç›n›lmazl›¤›n›n reddidir. AEP’e göre, Komünist partisi ‚Monolitiktir‘; içinde
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ikinci bir çizginin varl›¤›na izin verilemez. Burada AEP, Troçkist iradeci mant›¤›yla
parti içinde objektif bir olgu olan iki çizgi mücadelesini yads›maktad›r. Parti,
kendisini vareden maddi koflullar yani s›n›flar ve s›n›f mücadeleleri varl›¤›n›
sürdürdükçe, bu mücadelelerin yans›mas›n› kendi içinde bulacakt›r. Parti, kendisini
çevreleyen toplumsal koflullardan ba¤›ms›z de¤ildir, soyutlanamaz. Bu nedenle
de, parti içinde iki z›t kutup; proletarya ve burjuva ideolojisi sürekli mücadele
içinde bulunacaklard›r. Partinin önderlik etti¤i s›n›f mücadelelerinin önemli
dönemeçlerinde, burjuva ideolojisinin partiler içerisindeki etkisi; anti-Marksist-
Leninist bir gerici platformun (çizginin) oluflmas›n› daha mümkün hale getirir.
Bu, Marksist-Leninistlerin istedi¤i, arzulad›¤› birfley de¤ildir, tam tersine onlar›n
sürekli mücadelelerine ra¤men meydana gelebilecek bir olgudur. Bu durum eflyan›n
tabiat›nda var olan çeliflkinin ortaya ç›kard›¤› bir durumdur. Marksist-Leninistlere
düflen görev, bu gerçek olguyu materyalist diyalekti¤in yoluyla bilince ç›kartmak
ve ona karfl› silahlanmakt›r. Marksist-Leninistlerin monolitik partiden anlad›klar›,
içinde ikinci bir çizginin oluflmayaca¤›, tamam›yla proleter ideolojinin hakim
k›l›nd›¤› bir parti de¤ildir. Çünkü bu idealist bir istekten öteye gidemez. Marks-
ist-Leninistlerin monolitik partiden anlad›¤›, partide proletarya ideolojisinin
hakimiyetini sürekli k›lmak için mücadele etmek, burjuva çizgisine karfl› daha
do¤arken mücadele etmek ve ç›ban olgunlaflt›¤›nda ikna etme imkan› kalmad›¤›nda
bu yabanc› unsuru partiden temizlemektir. Monolitik parti, Komünist partisinin
hiziplerle ba¤daflmayaca¤›n› gösterir.

„AEP’in idealist ‚monolotik parti‘ anlay›fl› onun prati¤inde iki biçimde
yans›maktad›r. Bir yandan partinin hiçbir zaman yan›lmayaca¤› hayali, iflçiler ve
emekçiler aras›nda yay›lmakta; böylece AEP’nin Arnavutluk’un emekçi kitleler
denetiminden kaçmas›n›n teorik yollar› döflenmektedir. Di¤er yandan da, parti
içinde burjuva ideolojisine karfl› mücadelenin yerine, örgütsel tedbirler
geçirilmektedir. Bu ise, partinin içten içe yozlaflmas›n›n ve burjuva ideolojisinin
hakimiyetini pekifltirmesinin yollar›n› döflemektedir.

„AEP, keskin ‚Stalinist‘ pozlara bürünerek, sosyalizmin inflas›na iliflkin Marks-
ist-Leninist tezlere sald›rmaktad›r. AEP’e göre ‚sosyalizm ve komünizm‘, ‚ayn›
sosyo-ekonomik yap›n›n iki evresi‘dir ve ‚birbirlerinden yaln›zca geliflme ve
olgunluk derecesi olarak ayr›l›k gösterir‘(age,sf,299). Bu, Marksizme ve Leninizme
taban tabana z›t Modern-revizyonist bir tezdir. Marksizm-Leninizmin befl büyük
ö¤retmeni de göstermifltir ki Sosyalizmi ve komünizmi birlefltiren nitelik, her
ikisinde de sömürücü s›n›flar›n mülkiyeti ve bask›s›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r.
‹nsanl›k tarihi üç büyük devreden geçmektedir: Birincisi, toplumun s›n›flara
bölünmedi¤i ve özel mülkiyet temelinde bir sömürü ve bask›n›n mevcut olmad›¤›
ilkel toplumlar dönemi; ikincisi, toplumlar›n özel mülkiyet temelinde s›n›flara
bölündü¤ü ve sömürünün ve bask›n›n hakimiyetindeki toplumlar dönemi ve
üçüncüsü yads›man›n yads›mas› olarak, özel mülkiyetin la¤vedildi¤i ve sömürü
ve bask›n›n la¤vedildi¤i toplumlar dönemi. (burada bir not düflelim: yads›man›n
yads›mas› yerine Baflkan Mao’nun  kulland›¤› flekliyle, Olumlama-yads›ma olarak
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kullanmak daha do¤ru bir felsefi aç›s›d›r.-bn) Sosyalizm ve Komünizm, bu üçüncü
evrenin toplumsal biçimleridir. Fakat nas›l bütün bir sömürücü s›n›flar›n
hakimiyetindeki toplumlar döneminde kölecili¤in, feodalizmin ve kapitalizmin
ortak özelliklerine ra¤men taban tabana z›t olmalar› Markisizm-Leninizm
taraf›ndan kan›tlanm›fl bir gerçekse, üçüncü büyük dönemde de sosyalizm ve
komünizm, alt yap›lar› ve üst yap›lar› aç›s›ndan birbirinin z›dd›, yads›malar›d›r.
AEP’nin; bu iki sosyal sistem aras›nda sadece niceliksel farkl›l›klar oldu¤unu
söylemesi, Kruflçev Modern-revizyonizminin Sovyetler Birli¤i’nde komünizme
geçildi¤ini söyleminden, özünde farks›zd›r.

„AEP, Mao Zedung yoldafla sald›r›n›n heyacan› içinde proletarya diktatörlü¤ü
flartlar›nda s›n›f mücadelesinin sürdürülmesine iliflkin Marksist-Leninist tezleri
revizyondan geçirmeye çal›flmaktad›r. AEP’e göre ‚Sosyalizm boyunca s›n›flar›n
ve s›n›f mücadelelerinin varl›¤›n› sürdürece¤ini‘ söylemek, burjuvazinin varl›¤›na
izin vermek ve s›n›f mücadelelerinin sürdürülmesini buna ba¤lamakt›r. AEP en
iyi cevab› yine kendisi, henüz Marksist-Leninist bir çizgiye sahip oldu¤u VII.Parti
kongresinde Marks’tan yapt›¤› flu al›nt›yla vermektedir: ‚Sosyalizm!.. bütün s›n›f
ayr›l›klar›n›n kald›r›lmas›na, bu s›n›f ayr›l›klar›n›n dayanaca¤› bütün üretim
iliflkilerinin kald›r›lmas›na, bu üretim iliflkisi olan bütün toplumsal iliflkilerden
kaynaklanan bütün fikirlerin devrimcilefltirilmesine zorunlu geçifl noktas› olarak
proletaryan›n s›n›f diktatörlü¤üdür.‘(AEP 7.Parti Kongresi.sf.18)

„AEP Sosyalizmden geriye dönüfl hakk›nda Mao Zedung yoldafl›n katk›lar›n›
reddederken, bunun nas›l gerçekleflti¤i hakk›nda, net bir fley koymuyor. Bunu,
burjuva ideolojisi sahtekarl›¤›n› sürdürmesine ve baz› unsurlar›n yozlaflmas›na
ba¤l›yor. Ki, Mao Zedung’un ML görüflleri, geriye dönüflün maddi temeli üretim
iliflkilerindedir diyor. Sosyalizmde üretim araçlar›n›n mülkiyetini halk ad›na
devletin elinde tutan partinin bu devletin yöneticisi olmas›; bir yandan tamam›yla
sosyalist toplumda: „devlet ile halk“, „parti ile kitleler“, „fabrika yöneticileri ile
iflçiler“, „kooperatif yöneticileri ile köylüler“ aras›nda yeni tipte bir yönetici-
yönetilen di¤er yandan da sömürünün geri getirilmesinin ve devlet tekelci
kapitalizmine geçiflin maddi imkan›n› bar›nd›ran bu çeliflmelerden yararlanmak
için toplumdaki burjuva unsurlar›n partiye ve devlete s›zmalar›na, buralarda gizli
krall›klar gelifltirmelerine neden olur. Bu yeni çeliflkilerin yan› s›ra. kapitalist
toplumun kal›nt›lar› olarak devral›nan iflçi-köylü, kafa eme¤i ile kol eme¤i, kent-
k›r çeliflmeleri varl›¤›n› sürdürerek burjuva hukukunun yaflamas›na neden olurlar.
‹flte bütün bu iktisadi-sosyal iliflkiler, burjuvazinin hergün yeniden ilerlemesine
ve burjuva ideolojisinin yeniden canlanmas›nda maddi temel meydana getirirler.
Bu nedenledir ki, Marks’›n net bir flekilde ortaya koydu¤u gibi, proletaryan›n
s›n›f diktatörlü¤ü bu s›n›f çeliflkilerini görmenin ve ‚kapitalist yol‘a karfl› mücadele
etmenin vazgeçilmez arac›d›r.

„AEP, Büyük Proleter Kültür Devrimi’ne ‚saray entrikas›‘ suçlamas›yla
sald›r›rken, Sosyalizmde s›n›f mücadelesinin fliddete bürünebilece¤ini reddediyor.
Kitlelerin sosyalizmin inflas› için girifltikleri devrimci at›l›mlar› karal›yor. Gerek
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Lenin, gerekse Stalin Proletarya diktatörlü¤ünün en önemli görevlerinden birinin
Kültür Devrimi’ni örgütlemek oldu¤unu vurgulam›fllar ve kitlelerin siyasi ve
iktisadi inisiyatiflerini saran güçlü zincirin k›r›lmas›n›n önemini ortaya koymufl-
lard›r. Kitlelerin inisiyatifi gelifltikçe partiye duyulan gereksinme azalacakt›r. Parti,
ML bilinçli bir tarzda, kendisine duyulan ihtiyac› azaltmak için mücadele eder.
Ama bunun içinde her zaman yöneticilik konumunun getirdi¤i avantajlar›
kaybetmek istemeyen bürokrat-burjuva unsurlar olacak ve bunlar kitlelerin
devrimcileflmesine karfl› ç›km›fllard›r. AEP’in ard›na s›¤›nmaya çal›flt›¤› Stalin’in
zaman›nda da Stehanovist hareketini bast›rmaya çal›flan parti görevlileri ve fabrika
yöneticileri olmufltur. Giderek bunlar, Stalin’in önderli¤indeki yönetici kademeler
taraf›ndan hizaya getirildikten sonraki Stehanovist hareketi bafllayabilmiflti. Çin’de
ise, Kapitalist yolcular devlet ayg›t›n›n önemli iktidar organlar›n› ellerine
geçirebilmifllerdi. Onlara karfl› Mao Zedung yoldafl›n kitleleri seferber etmesi,
yaln›z ve yaln›z onun ne kadar kitlelere güvendi¤ini ve devrimci oldu¤unu
kan›tlamaktad›r. Buna karfl›l›k AEP, sosyalist toplumun çeliflmelerini s›¤ kavray›fl›
ve „parti her zaman hakl›d›r“ slogan›yla, partinin d›fl›nda burjuvazinin
örgütlenebilece¤ini buna karfl› kitlelere dayanan bir mücadele yürütülemeyece¤ini
ve buna benzer düflünceleri öne sürerek ML’leri ve Arnavutluk emekçilerini
silahs›zland›rmakta, pasifize etmeye çal›flmaktad›r.

„AEP’nin yöntemi anti-bilimseldir:
„AEP Marksizm-Leninizm’e sald›r›s›n› Mao Zedung yoldafl›n flahs›nda

yo¤unlaflt›rmakta ve keskin „Stalinist“ pozlara bürünerek gizlemeye çal›flmaktad›r.
II.Entemasyonalin iflas›ndan bu yana burjuva ideolojileri ML’e aç›ktan sald›r›ya
cesaret edememektedirler. Onlar her zaman ML’in kisvesi alt›nda ve büyük bir
ö¤retmeni di¤erine karfl› ç›kartmaya çal›flarak ML’ye sald›rmaktad›rlar. Kautsky
ve Troçki Lenin’e sald›r›rken; Marks ve Engels’in ard›na s›¤›nmaya çal›fl›yordu.
Kruflçev ve flürekas› Stalin’e sald›r›rken Marks, Engels ve Lenin’in otoritesini
kendilerine kalkan yapmaya çal›fl›yorlard›. Bugün de AEP ve borazanc›lar› Mao
Zedung’a sald›r›rken Marks, Engels, Lenin ve Stalin savunucusu kesiliyorlar. Bu
burjuva sald›r› takti¤i art›k iflas etmifl bir taktiktir.

„AEP; Mao Zedung, ÇKP ve Çin Devrimi’ne sald›r›rken tahrifata ve do¤rulu¤u
flüphe götürür iddialara dayanmaktad›r. Mesala yapt›¤› al›nt›lar›n bir ço¤u ya
aç›ktan tahrife yöneliktir, ya da al›nt› keyfi bir flekilde budanarak istedi¤ince
yorumlanabilecek hale getirilmifltir. Birçok noktada Mao Zedung’un söyledik-
lerinin tam tersi ona mal edilerek elefltirilmifltir. Birçok iddia, kan›tlanmadan öne
sürülmüfltür. Bu metod, akl› bafl›nda bir kimsenin bile kullanmad›¤› gerici bir
metoddur. AEP; getirdi¤i yeni tezleri ve de¤erlendirmeleri kendi geçmifl
görüfllerinin, de¤erlendirmelerinin ve tecrübesinin hiç bir özelefltirisini yapmadan
öne sürmektedir. Asl›nda AEP’in bu tavr›, „parti her zaman hakl›d›r“ revizyonist
anlay›fl›n›n do¤rudan bir sonucudur. Özelefltiri yapmamakla da kalmamakta,
kendisine geçmifl AEP belgelerini veya mücadele tarihini hat›rlatanlara „ajan-
provokatörlük“ damgas›n› yap›flt›r›vermektedir. Bu tav›rlar kesinlikle anti-ML’dir.
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Bunlar göstermektedir ki, AEP’in yönetimi de anti bilimsel, metafizik ve idealist
bir yönetimdir ve flu an için afl›r› inkarc›l›k biçiminde flekillenmektedir.

„2.Konferans›m›z, AEP’in bugünkü modern revizyonist-Troçkist çizgisinin
tarihi kökleri üzerinde tart›flt›. Bu konunun net bir flekilde ortaya konulup
sonuçland›r›lmas› için, yap›lan çal›flman›n yetersiz oldu¤u konusunda birleflti.
Fakat AEP’ in tarihinde, parti iki çizgi mücadelesinde ideolojik mücadeleyi ikinci
plana itme e¤ilimi; ‚iktisadi olarak sömürgecilikten kurtulufl (dekolonizasyon)‘
tezi; Yugoslavya yay›lmac›l›¤› karfl›s›nda milliyetçilik e¤ilimi, KP’leri aras›ndaki
iliflkilerde gizli kap›c›l›k e¤ilimi gibi yanl›fl kavray›fllar›n varoldu¤u da tespit edildi.
Bu konunun önümüzdeki dönemde parti içinde etrafl›ca incelenmesine ve
tart›fl›lmas›na karar verildi.

„Bugün AEP’in çizgisi anti-ML çizgi olmakla birlikte, partinin tümü ile
yozlaflt›r›lmas›ndan kurtar›lmas›n›n imkans›zl›¤› tespit edilemez. En az›ndan
partinin elindeki belgeler bunu kan›tlamaya yetmemektedir. Bugün aç›k ve
ispatlanabilir olan fley, çizginin anti ML oldu¤u ve bu çizginin maddi üreticisi
olan yöneticilerin partinin bafl›na çöreklenmifl bir revizyonist klik oldu¤udur.

„Bu nedenle partiyi modern revizyonist bir parti, ülkeyi de kapitalizmin restore
edilmifl bir ülke olarak nitelemek yanl›flt›r. Bu yanl›fla I.MK düflmüfltür. Bunun
temelinde, anti-ML çizgisi karfl›s›nda uzun bir süre aç›k bir tav›r tak›n›p ML’i
savunmamas› (liberalizm) neticesinde düflülen sekterizm ve acelecilik yatmaktad›r.
2.Konferans›’m›z›n ço¤unlu¤u yukar›da özetledi¤imiz görüfllerde birleflti. Ama
bu gündem konusunda da parti içi iki çizgi mücadelesi sürdü . YD çizgisini savunan
yoldafllar partinin çizgisinin ML olmad›¤›nda birleflmekle birlikte bunun
temellendirilmesinde kökten fikir ayr›l›klar›na sahiptirler. 2.Konferans›m›z  bütün
bu tart›flmalardan sonra gündem maddesi flu karar› formüle etmifltir.

„Karar  No:9
„AEP’in çizgisi modern revizyonist-Troçkist k›rmas› bir çizgidir.
„AEP’in modern-revizyonist bir parti olarak nitelendirilmesi yanl›flt›r. Çünkü,

bugün eldeki verilerle AEP’in tümüyle yozlaflt›¤›n› (ML’e geriye dönüflün mümkün
olmad›¤› anlam›nda) ispatlamak mümkün de¤ildir.

„AEP, ML bir parti olarak da de¤erlendirilmemelidir, çünkü parti yozlaflma
süreci içinde de bulunmaktad›r. Ve tümüyle yozlaflma ihtimali büyüktür. Bu
durumda d›fla karfl› AEP de¤erlendirmesi konusunda aç›k olmad›¤›m›z, çizgiyi
revizyonist gördü¤ümüz, partinin niteli¤i konusunda ise araflt›rma yapt›¤›m›z
bildirilmelidir. Arnavutluk SHC’nin toplum yap›s› da bizim için araflt›rma
konusudur.“

Buraya kadar aktar›lanlar›n tümü 2.Konferans›n AEP hakk›ndaki karar ve bu
karar›n aç›l›m›d›r. Dönem itibar›yla 2.konferans’›n AEP ve bu çizgiye iliflkin
yapt›¤› de¤erlendirme ve ald›¤› karar esasta MLM’dir.

Bilindi¤i gibi daha sonraki süreçte AEP çizgisi ve AEP’in kendisi
tamam›yla burjuvalaflm›fl ve yozlaflm›flt›r. Bu çizgi etraf›nda flekillenen di¤er
ülkelerin partileri tamam›yla yasalc›-tasfiyeci hata kaym›fllard›r. Bu çizgiden
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g›das›n› alan bir k›s›m ara ak›mlar ise, özellikle de Türkiye’deki devrimci parti ve
örgütler illegal bir flekilde varl›klar›n› sürdürmektedirler. Revizyonist-Troçkist
k›rmas› AEP ve ondan g›das›n› alan TDKP ve di¤er ülkelerdeki partiler kendi
radikal siyasi niteliklerini yitirerek esas faaliyetlerini yasal partiler kurarak
yürütmektedirler. Esas faaliyetleri yasalc› düzlemdedir. Bir k›sm› ise tümden
yasallaflm›fllard›r. Bu partilerin öylesine ciddi bir siyasal etkileri ve güçleri
yoktur.Bizdeki ara ak›m rolünü oynayan partilerin bafl›n› ise MLKP, TK‹P ve
DHKP-C gibi parti ve örgütler çekmektedir.

Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti (ASHC) ise 1980‘lerin ortalar›na do¤ru
tümüyle karfl›-devrim cephesine iltihak etmifl, 1990‘lar›n bafl›nda da Do¤u
Avrupa’daki bir dizi ülkenin sosyalist ve demokratik maskeyi yüzlerinden ç›kartma
rüzgar›yla birlikte sosyalist maskeyi ç›karm›fl burjuvalaflm›flt›r.

Bu çizgideki hareketler ve onun etkisinde kalanlar uluslararas› ideolojik ak›mlar
içerisinde Maoizm’i en tehlikeli düflman ak›m içerisinde de¤erlendirmektedirler.
Mevcut durumda AEP diye bir parti de sözkonusu de¤ildir. Sözde onu temsilen
örgütlenmeye (illegal) çal›flan Arnavutluk Komünist Partisi diye bir partiden
sözedilse de, ancak bu partinin ne Arnavutluk’ta ne de baflka yerlerde ciddi bir
siyasal faaliyeti ve varl›¤› söz konusu de¤ildir.

Aktard›¤›m›z 2.Konferans de¤erlendirmelerinde kimi konularda ciddi hatalar
da mevcuttur. ABD ve Rus Sosyal emperyalizminin dünya halklar›n›n bafl düflman›
olarak tespit edilmesini,“Üç Dünya Teorisi“nin „temel“ tezi veya ondan etkilenme
olarak görmesi yanl›flt›. Bu teze iliflkin elefltiri yürütmemesi eksiklikti. 2. kon-
ferans›n e¤ilimi bu yönde olmas›na karfl›n Konferans›n gündeminde olmad›¤›ndan
bu soruna iliflkin de¤iflikli¤e gitmemifltir, eski düflünceleri savunmufltur. Bu tespitin
reddedilmesinin temeli 1.konferansta at›ld›. Mao Zedung Düflüncesi vb.
düflüncelerle paralellik, dahas› „ÜDT“ ile direkt olarak ba¤lant›s› kurularak, e¤er
mevcut „relatif bar›fl sürecinde dünyada bafl düflman tespiti yaparsak ÜDT’ni
savunmufl oluruz“ vb.savunuyla, dünya çap›nda bafl düflman tespiti reddedildi.
Belirtmeliyiz ki bu konularda ideolojik yönlendirmeyi YD çizgisinin bafl›n›
çekenler yapm›flt›r. Fazla ayr›nt›ya girmeden Baflkan Mao’nun da dünya çap›nda
bafl düflman tespiti yapt›¤›n› belirterek geçelim.  Bir dizi sorun Mao Zedung’un
ve Uluslararas› Komünist hareketin genel çizgisiyle ba¤lant›l› olarak tart›fl›ld›¤›
halde güncel bir soruna tav›r tak›nmamas› Konferans›n kavray›fls›zl›¤› ve cesaret-
sizli¤inden kaynakl›d›r.

Mao Zedung Ö¤retisinin „Ask›ya Al›nmas›“
Üzerine

l. MK’n›n Mao Zedung yoldafl›n ö¤retileri ve usta olup olmamas›n›n „ask›ya“
al›nmas› önerisi 2.Konferans karar›nda da görülebilece¤i gibi do¤ru ve hakl› bir
temelde reddedilmifltir
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Konferans›n konuya iliflkin karar› flöyledir:
„Karar No:5
„l. MK’n›n getirdi¤i Mao Zedung’la ilgili tart›fl›lan çeflitli konularda Mao

Zedung’un ask›ya al›nmas› önerisi konferans›m›z taraf›ndan reddedildi. Karar›n
gerekçesi:

„Mao Zedung yoldafl›n baz› konularda ask›ya al›nmas›nda redde gerekçe;
uluslararas› planda Mao Zedung yoldafl›n savunulmas›n›n esas görev haline geldi¤i
dönemde Mao Zedung yoldafla getirilen gerekçelerle ask›ya al›nmas› istemi asl›nda
Mao Zedung’un nezdinde ML’i ask›ya al›nmas› anlam›ndad›r.

„Mao Zedung yoldafla getirilen elefltirilere konu olan muhtevan›n temeli parti
çizgisiyle direkt iliflkisi olan bir meseledir. Bu anlamda ask› sorunu parti çizgimizin
önemli bir bölümünün resmi olmaktan ç›kart›lmas› anlam›na gelir. Bu da parti
çizgimize inançs›zl›kt›r.“

Bu sorun ask›ya al›nmadan da (yani resmilikten ç›kart›lmadan da) tart›fl›labi-
lecek bir sorundur. 2.Konferans›n Mao’ya sahip ç›kma ve onu savunma noktas›nda
izledi¤i tutum esasta MLM’dir. Burdaki temel eksikli¤i, 1.konferansta „Mao
Zedung Düflüncesi“nin reddedilmesi anlay›fl›n› hala da savunuyor olmas›d›r. „Mao
Zedung Düflüncesi“ formülasyonuna karfl› ç›karak, bu konuda ne konferans›n ve
ne de l. MK’n›n düflünce yönteminden kurtulamam›flt›r. O tarihi koflullar itibar›yla
ve Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u „MLMZD“ formülasyonuna karfl›
ç›kmak, Baflkan Mao’nun, daha do¤rusu Mao Zedung Düflüncesi’nin Marksizm’in
yeni bir nitel aflamas› olarak kavranmamas› gerçekli¤idir. Mao Zedung Düflüncesi
savunusunun Leninizmin eskidi¤i, ça¤›n de¤iflti¤i gerekçesine ba¤lanmas› yanl›flt›.

Gelinen aflamada Partimizdeki sorun Maoizm’in savunulup savunulmamas›
de¤il, Maoizm’e iliflkin teorik kavray›fl›n ne oldu¤u sorunudur. Parti 1.Kongremizin
gündem maddelerinden biri olan ‹deoloji Sorunu bu yan›yla detayl› bir flekilde
tart›fl›lm›fl ve çözüme ba¤lanm›flt›r. Bütünlüklü olarak Maoizmi tarihsel kökleri
içinde ele al›n›p inceleyen bir Kongre belgesi ayr›ca olmas› bu konuya iliflkin
tart›flmay› burada yapmay› gereksiz k›lmaktad›r.

Uluslararas› ideolojik ak›mlara karfl› Maoizm’i daha etkili hale getirmenin
birincil yolu kuflkusuz ki Maoizm ›fl›¤›nda prati¤e yüklenmek iken ikincil yan›
ise bu yabanc› ak›mlara karfl› amans›z bir ideolojik mücadele yürütmektir. Bu
konuda Partinin görevini yerine getirmedi¤i aç›kt›r. 2.Konferans›m›z ve iflbafl›na
getirdi¤i önderli¤in bu görevi yerine getirmeyerek Partinin kaoslara, krizlere aç›k
olmas›n›n zemininde küçümsenmeyecek katk›s› vard›r.Baflkan Mao’yu sahiplenme
tutumlar› do¤ruyken uluslararas› burjuva ak›mlara karfl› ideolojik alanda sald›r›ya
geçmemesi onun temel eksikli¤i ve 1.Konferans ve 1.MK’dan köklü bir kopufl
sa¤lamad›¤›n›n göstergesidir. S›n›f mücadelesinin önemli görevleri aras›nda, daha
do¤rusu üç temel görevinden birisinin de ideolojik alanda mücadele yürütmek
oldu¤u aç›kt›r. Kongremiz bu soruna dikkat çekmifl, Kongre kararlar› ›fl›¤›nda
ideolojik mücadele görevimizin yerine getirilmesi için teorik bir yay›n organ›n›n
ç›kar›lmas›n› karar alt›na alm›flt›r.
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„Yar›-Feodal Sistemle Genifl Halk Y›¤›nlar› Aras›ndaki
Çeliflki Bafl Çeliflkidir“ Tespiti üzerine:

l .Konferans ve l .MK’n›n yanl›fl ve hatal› yanlar›n› ortaya koydu¤umuz bölüm-
lerde de iflaret etti¤imiz gibi „yar›-feodal sistemle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki
çeliflki bafl çeliflkidir“ tesbiti, parti düflüncesiyle çeliflmektedir. Bu hatal› tespit
parti içerisinde teorik bir kar›fl›kl›¤a neden olmufl ve l .MK’ya karfl› da güvensizlik
geliflmesine yolaçm›flt›. 1.MK sorunun siyasal boyutunu Partiye kavratmak ve
partinin görüflünü derinlefltirmek yerine alttan gelen yo¤un elefltirilerden kaynakl›
olarak taktik bir manevra yapmakla yetindi: „Partimizin bafl çeliflme tesbiti
düflüncesi de¤iflmemifltir; yar›-feodal sistem kavram olarak kullan›lmal›d›r,
içeri¤ini eskiden oldu¤u gibi savunmal›y›z“. 2.konferans bu konuda do¤ru karar
alarak parti içerisinde mevcut kaosu gidermifltir. Do¤ru ifade tarz› „yar›-feodal
sistemle“de¤il, „feodalizmle genifl halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflki bafl çeliflkidir“
fleklinde olmal›d›r. Aksi ifade tarzlar› partinin görüfllerini ifade etmiyor, etmez.

l. MK ve ona hakim olan çizginin sahipleri „yar›-feodal sistem“ belirlemesini
aç›klamalar›ndaki iddian›n aksine tamamen farkl› bir içerikte ve bilinçli
yapm›fllard›. 1.MK’ya hakim olan çizgi ülkeyi kapitalist de¤erlendirdi¤inden
baflçeliflki tespitini de bu tespite uyarlamaya çal›fl›yordu. Bu çizgi  esasta ideolojik
programatik hat olarak birbirine yak›n TDKP, TK‹P, MLKP ve T‹KB gibi küçük
burjuva parti ve örgütlerin „anti-emperyalist Demokratik Devrim“ teorilerini
benimsedi¤inden Parti program›n› da parça parça bu teoriye uyarlamaya
çal›flmaktad›r. Bu tespite göre devrimin özü Toprak devrimi de¤il, ülkenin siyasal
üst yap›s›n›n demokratiklefltirilmesi ve emperyalizmin kovulmas› fleklindedir.
Geçerken de varsa feodal kal›nt›lar bunlar› tasfiye etmektir. Dolay›s›yla böyle bir
tespit içinde bulundu¤umuz devrim sürecine, devrimin niteli¤ine ve hedeflerine
uygun bir tespit de¤ildir.

Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Devresine ‹liflkin 2. Konferans›n
Görüflleri ve Hatal› Yanlar›:

2.Konferans›n konuya iliflkin ald›¤› karar flöyledir:
„Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Dönemi ile ilgili karar;
„Ülkemizde geliflen s›n›f mücadelesi ve Merkez Komitesi’nin bar›flç›l mücadele

teorisinin ard›ndaki gerçek:
Partimiz, l .Konferans’da gerilla savafl›na haz›rl›k dönemiyle ilgili birbiriyle

çeliflen iki karar alm›flt›. (bak›n›z Komünist say› l) Merkez Komitesi bu kararlardan
birini subjektif buldu, baz› teknik haz›rl›klar ile gerilla savafl›n›n bafllat›lama-
yaca¤›n›, partinin buna haz›r olmad›¤›n› tesbit etti ve gerilla savafl›na haz›rl›k
dönemini taktik olarak „bar›flç›l mücadelenin esas oldu¤u bir dönemdir“ tesbitini
yapt›. Bu tesbit yanl›fl bir anlay›flla tesbit edilmesine ra¤men o tesbit edildi¤i
dönemdeki objektif flartlara uygundu ve o dönemde genifl y›¤›nlarla ba¤ kurman›n
mücadele biçiminin taktik olarak bar›flç›l mücadele olmas›n› gerektiriyordu. Ancak
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parti 2.Konferans›m›z, parti gerilla savafl›n› bafllatmaya haz›r olmad›¤› için ‚bar›flç›l
mücadele esast›r‘ tespitini yap›yor. S›n›f mücadelesinin giderek yükseldi¤i
çat›flmalar›n, direnifllerin, grevlerin yükseldi¤i bir dönemde bile bir yandan objektif
koflullar anlat›l›yor, bir yandan da hala partimiz silahl› mücadeleye haz›r de¤il
diyerek ‚taktik‘ olarak ‚bar›flç›l mücadelenin“ esas oldu¤u savunuluyordu. Gerilla
Savafl›na Haz›rl›k Döneminin, ülkemizde geliflen objektif koflullara göre mücade-
lenin bar›flç›l biçimlerini esas alarak haz›rlanabilece¤i gibi mücadelenin silahl›
biçimlerinin de esas al›narak haz›rlanabilece¤i gerçe¤i görülmüyordu. Nitekim
bu anlay›fl bizi s›n›f mücadelesinden kopard›. Yap›lan tesbit kitle mücadelesinin
gerisinde kalan sa¤ bir tesbitti. Yap›lan bu hata bizi kitlelerden kopard›. Pasifizme,
y›lg›nl›¤a, karamsarl›¤a yol açt›. Bu sa¤c› tesbit partide „sol“ anlay›fllar›n
yay›lmas›na ve giderek fokocu bir çizgi savunan hizibin do¤mas›na yol açt›.
fiüphesiz sadece bu tesbit de¤ildi. Hizbin do¤mas›na yol açan partideki daha baflka
olumsuzlu¤un da etkisi olmufltur. Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Döneminde kurulan
iliflkiler gerilla birimleri fleklinde örgütlendirilmedi. Savafl› yürüten birimlerin
kurulup yetifltirilmesi olmadan, savafl›n ve ya silahl› mücadelenin haz›rl›¤›ndan
sözetmek ç›¤›rkanl›kt›r. Nitekim biz de bolca ç›¤›rtkanl›k yapt›k. Silahl›
mücadeleye haz›rl›k ad› alt›nda pasif›zmi yayd›k. Bu anlay›fllar parti içindeki
bunal›m›n had safhaya varmas›na neden oldu.“(2.konferans raporundan)

1.MK’nin Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Dönemine iliflkin tespitleri olsun,
1.konferans›n bu konuyla ba¤lant›l› olan yanl›fl ve tutars›z tespitleri olsun l. MK’y›
de¤erlendirdi¤imiz bölümde de¤erlendirdik. Yanl›fl ve hatal› yanlar›n› ortaya
koymaya çal›flt›k, flimdi ayn› fleyler üzerinde durmayaca¤›z. Yaln›z 2.konferans›n
soruna iliflkin bak›fl aç›s› ve hatal› görüflleri üzerinde duraca¤›z.

Daha önce iflaret edildi¤i üzere 1.konferans ve 2.konferans ülkemizde silahl›
mücadelenin kavran›fl› ve gerilla savafl›n›n bafllat›lmas› konular›nda ayn› anlay›fla
sahiptir. Her iki konferans da bar›flç›l mücadelenin taktik olarak savunulabilece¤ini
belirtirken bu konuda da kafa aç›kl›¤›na sahip de¤illerdir. Keza gerilla savafl›n›n
bafllat›lmas› noktas›nda da anlay›fllar› ayn›d›r. 2.Konferans›n, 1.Konferans›n
karar›ndaki çeliflkili duruma dikkat çekmesi do¤rudur. Ancak 2.Konferans bu
çeliflkiye dikkat çekip elefltirirken fark›nda olmadan kendisini de elefltirip mahkum
ediyordu.:

 „... 1. MK ‚...baz› teknik haz›rl›klar ile gerilla savafl›n›n bafllat›lamayaca¤›n›,
partinin buna haz›r olmad›¤›n›‘ tesbit etti ve ‚gerilla savafl›na haz›rl›k dönemini
taktik olarak bar›flç›l mücadelenin esas oldu¤u bir dönemdir‘ tesbitini yapt›. Bu
tesbit yanl›fl bir anlay›flla tesbit edilmesine ra¤men o tesbit edildi¤i dönemdeki
objektif flartlara uygundu ve o dönemde genifl y›¤›nlarla ba¤ kurman›n mücadele
biçiminin taktik olarak bar›flç›l mücadele olmas›n› gerektiriyordu. Gerilla Savafl›na
Haz›rl›k Dönemi’nin ülkemizde geliflen objektif koflullara göre mücadelenin
bar›flç›l biçimlerini esas alarak haz›rlanabilece¤i gibi mücadelenin silahl› mücadele
de esas al›narak haz›rlanabilece¤i gerçe¤i görülmüyordu, „
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Asl›nda bu anlay›fl›n teorik düzeyde tart›fl›lmas›n›n gelinen aflamada bir pratik
de¤eri yok. Çünkü bu anlay›fl y›llar önce tart›fl›lm›fl, hem teorik olarak hem de
pratik olarak mahkum edilmifltir. Ancak biz yeri geldi¤i için bir kez daha üzerinde
durma ihtiyac› duyuyoruz. Bunun as›l nedeni de partinin neden, niçin gerilla
savafl›n› bir türlü bafllatamamas›n›n gerçek kayna¤›n› tarihiyle birlikte aktarmak
içindir.

2.Konferans›m›z bar›flç›l mücadelenin esas al›nd›¤› 1978 dönemindeki siyasal
durumu do¤ru de¤erlendirdi ancak bu objektif koflullarda gerilla savafl›n› bafllatmak
için haz›rl›¤›n bar›flc›l mücadeleyle olabilece¤i gibi o koflullarda do¤ru olan›n bu
haz›rl›¤›n silahl› mücadele ile yap›lmas› oldu¤unu belirliyor. Gerek 1. Konferan-
s›m›z›n gerekse de 2.Konferans›m›z›n silahl› mücadeleyi (stratejik savunma
döneminde bu mücadelenin özgün biçimi Köylü Gerilla Savafl›d›r) kavray›fl› esasta
ayn› oldu¤u için bu konuda geçmiflten kopulamam›flt›r.

Bilindi¤i gibi her mücadele biçimi kendine uygun örgüt biçimiyle ancak
devreye sokulabilinir. Bar›flç›l mücadele deniliyorsa bunun ad› kans›z mücadele
biçimidir. Bunun örgütleme arac› da legal olmak zorundad›r. Kans›z mücadele
biçimi (askeri olmayan) ancak legal olanaklar ve örgütlenme biçimiyle yerine
getirilece¤ine göre bu flekilde tamamen kanl› mücadele biçimi olan gerilla savafl›n›
bafllatman›n olanaks›zl›¤› belirlemenin mant›ki sonucudur.

Gerilla Savafl›na Haz›rl›k olur mu? Olur. Fakat bu bafll› bafl›na bir süreci de¤il,
asgari düzeyde haz›rl›klar›n tamamlanmas›d›r. Savafla haz›rlan›rken bunun ille-
gal temelde yap›lmas› zorunludur. Kadrolar›n ana mücadele bölgelerine
aktar›lmas›, asgari düzeyde gerilla birliklerinin oluflturulmas› bu bölgelerde asgari
düzeyde kitle iliflkilerinin oluflturulmas›,kadro ve savaflç›lar›n silahland›r›lmas›,
teknik haz›rl›klar›n yap›lmas›,vb görevlerin tamamen gizlilik esas›na dayanarak
yerine getirilmesi bizimki gibi ülkelerde olmazsa olmaz bir kofluldur. Objektif
koflullar›n oldukça elveriflli oldu¤u ’78 döneminde bu görevlerde yo¤unlaflmak
yerine, örgütlenme ve mücadele biçimlerinin ülkemiz gerkçeklerine tezat teflkil
eder flekilde ele al›nmas› ve böyle kavranmas› gerek 1.Konferans›n gerekse 2.
Konferans›n savafl ve savafl meseleleri konusundaki cahilli¤ini ortaya koymaktad›r.
Silahl› mücadelenin bafllamad›¤›, bafllat›lmad›¤› dönemlerde (bu dönemin ne kadar
zaman ald›¤› tart›flma konusu de¤il) bütün mücadele ve örgüt biçimleri bu savafl›n
bafllat›lmas› için ve onun hizmetinde de¤ilse, bu dönemdeki taktik yönelime hangi
isim verilirse verilsin bunun „gerilla savafl›na haz›rl›k“a himet etmedi¤i ve
etmeyece¤i aç›kt›r. 1.MK’m›z›n yapt›¤› da sadece gerilla savafl›n› de¤il gerilla
savafl›na haz›rl›¤› da ertelemekti.

Mücadele biçimleri içerisinde ana mücadele biçimi savafl ise o halde ana
örgütlenme biçimi de ordu olmak zorundad›r. Yani savafl› bafllatmadan önce de
bütün mücadele ve mücadele biçimlerini ordu örgütlenmesini sa¤lamak ve onun
hizmetine sokmak için yapmak zorunday›z. Ordu örgütlenmesinden düzenli ordu
örgütlenmesi anlafl›l›rsa bu asla baflar›lamaz. Çünkü düzenli ordu küçük ve s›radan
gerilla birliklerden büyüyerek, daha do¤rusu küçükten büyü¤e do¤ru ancak savafl
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içinde geliflip büyür. Yoksa önce orduyu kural›m sonra savafl› bafllatal›m anlay›fl›
l. MK’n›n yapt›¤› gibi gerilla savafl›n› bafllatmay› bilinmez tarihe ertelemektir.
Bu nedenledir ki „bar›flç›l mücadele takti¤ini esas alarak gerilla savafl›n›
bafllatabiliriz veya bu taktik esas al›narak gerilla savafl› bafllat›labilinir „anlay›fl›
ve tesbiti gerilla savafl›n›n ruhuyla çeliflmektedir. Bu, ülke devriminin gerçekli¤i
ile çeliflmektedir. Bar›flç›l mücadele ve legal örgüt biçimlerinden yararlan›lmaz
m›? Tabii ki bu mücadele ve örgüt biçimleri reddedilemez. Ancak bu tür mücadele
ve örgüt biçimlerinin dönemsel olarak esas al›naca¤› ülkeler ancak kapitalist ve
emperyalist ülkeler olabilir. ‹llegal mücadeleyi legal mücadele ile kar›flt›rma-
mal›y›z. Bar›flç›l örgütlenme ile askeri örgütlenmeleri de birbirine kar›flt›r-
mamal›y›z. Bizde ne savafl bafllat›lmadan önce, ne de sonras›nda, bar›flç›l mücadele
biçimi ve örgütlenme biçimi hiçbir zaman -taktik bak›mdan da olsa- esas mücadele
ve örgüt biçimi olmaz. Bu mücadele biçimi ve örgüt biçimleri savafl bafllad›ktan
sonra tamam›yla savafl›n hizmetinde olmal›d›r. Ve savafl bafllad›ktan sonra gerek
savafl sahas›nda yani askeri taktikte olsun gerekse ülkenin siyasal durumuna göre
taktik belirlemede olsun bütün taktikler ve örgüt biçimleri savafl› gelifltirip
büyütmenin hizmetindedir buna ba¤l› olarak ele al›n›r. Küçük ve dar bir alanda
dahi ilerleme, gerileme, duraksama gibi taktikler savafla göre gelifltirilmek
zorundad›r.

Dolay›s›yla bar›flç›l mücadele ve örgüt biçimleri de savafl›n hizmetinde olmak
zorundad›r. Konuya iliflkin, Baflkan Mao „Savafl ve Strateji Sorunlar›“ adl›
makalesinde ülkelerin kendi gerçekli¤ine uygun mücadele ve örgüt biçimlerini
flu biçimde ortaya koyuyor:

„‹ktidar›n silah zoruyla ele geçirilmesi, sorunun savaflla çözülmesi, devrimin
bafll›ca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu, Marksist-Leninist devrim ilkesi, gerek
Çin ve gerekse bütün ülkeler için evrensel olarak geçerlidir. Ama ilke ayn› kalmakla
birlikte, onun proletarya partisi taraf›ndan uygulanmas›, de¤iflik koflullara göre
de¤iflik biçimler al›r. Faflist olmad›klar› ya da savafl halinde olmad›klar› zaman
kapitalist ülkeler içte (feodalizmi de¤il) burjuva demokrasisini uygularlar, d›fl
iliflkilerinde ise kendileri bask› alt›nda olmay›p, baflka ülkeleri bask› alt›nda tutarlar.
Bu özelliklerinden dolay›, kapitalist ülkelerdeki proletarya partisinin görevi, uzun
bir legal mücadele dönemi boyunca isçileri e¤itmek, güç toplamak, böylece
kapitalizmi nihai olarak y›kmaya haz›rlanmakt›r. Bu ülkelerde sorun, uzun bir
legal mücadele, parlemantodan bir kürsü olarak yararlanma, ekonomik ve siyasi
grevler, sendikalar›n örgütlenmesi ve iflçilerin örgütlenmesi sorunudur. Orada
örgütlenme biçimi legaldir, mücadele biçimi ise kans›zd›r (askeri de¤ildir). Savafl
sorununa gelince, kapitalist ülkelerdeki Komünist Partileri kendi ülkeleri taraf›ndan
yürütülen emperyalist savafllara karfl› ç›karlar. E¤er böyle savafllar patlak verirse
bu partilerin siyaseti, kendi ülkelerindeki gerici hükümetlerin yenilgiye u¤ramas›n›
sa¤lamakt›r. Komünist partilerinin vermek istedikleri tek savafl, haz›rlanmakta
olduklar› iç savaflt›r.
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„Ancak bu ayaklanma ve savafl, burjuvazi gerçekten çaresiz bir duruma
gelinceye, proletaryan›n büyük ço¤unlu¤u silaha sar›l›p savaflmaya kararl› hale
gelinceye ve köylük bölgelerdeki kitleler proletaryaya gönüllü olarak yard›m
edinceye kadar bafllat›lmamal›d›r. Ve böyle bir ayaklanma ve savafl› bafllatman›n
zaman› geldi¤inde, ilk ad›m flehirleri ele geçirmek, ard›ndan da köylük bölgelere
ilerlemek olacakt›r, tersi de¤il. Bütün bunlar kapitalist ülkelerdeki Komünist
Partileri taraf›ndan yap›lm›flt›r ve Rusya’daki Ekim Devrimi’yle kan›tlanm›flt›r.
Çin ise farkl›d›r. Çin’in özellikleri ba¤›ms›z ve demokratik de¤il, yar›-sömürge
ve yar›-feodal olmas›, içte demokrasi olmay›p feodal bask› alt›nda bulunmas› ve
d›fl iliflkilerinde milli ba¤›ms›zl›¤a sahip olmay›p emperyalizmin bask›s› alt›nda
olmas›d›r. Dolay›s›yla, yararlanabilece¤imiz bir parlamentomuz ve iflçileri legal
olarak grev için örgütleme hakk›m›z yoktur. Komünist Partisinin buradaki görevi
esas olarak ayaklanma ve savafl› bafllatmadan önce uzun bir legal mücadele
dönenimden geçmek ve önce büyük flehirleri ele geçirip ard›ndan köylük bölgeleri
iflgal etmek de¤il, tam tersidir. Emperyalizmin ülkemize silahl› sald›r›larda
bulunmad›¤› zamanlarda, Çin Komünist Partisi ya 1924-1927‘de Guangdung
Eyaletindeki ve Kuzey Seferindeki savafllarda oldu¤u gibi savafl a¤alar›na
(emperyalizmin uflaklar›na) karfl› burjuvaziyle birlikte iç savafla giriflir ya da 1927-
1936‘daki Toprak Devrimi Savafl›’nda oldu¤u gibi, köylülerle ve flehir küçük
bu›juvazisiyle birleflerek toprak a¤as› s›n›f›na ve komprador burjuvaziye, keza
emperyalizmin uflaklar›na karfl› iç savafla giriflir. Emperyalizm Çin’e karfl› silahl›
sald›r› bafllatt›¤› zaman ise, Parti flimdiki Japonya’ya Karfl› Direnme Savafl›’nda
yapt›¤› gibi, ülkenin yabanc› sald›rganlara karfl› olan bütün s›n›f ve tabakalar›n›
birlefltirerek, yabanc› düflmana karfl› bir milli savafla giriflir.

„Bütün bunlar, Çin ile kapitalist ülkeler aras›ndaki fark› ortaya koymaktad›r.
Çin’de esas mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi ordudur. Kitle
örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi öbür biçimler de son derece önemli, hatta
vazgeçilmez biçimlerdir ve hiç bir koflul alt›nda küçümsenemezler ama onlar›n
amac› savafla hizmet etmektir. Bir savafl patlamas›ndan önceki bütün örgütlenme
ve mücadele, savafla haz›rl›k içindir.“(35)

Bar›flç›l mücadele takti¤i esas al›narak gerilla savafl› haz›rlan›lamazd›. Ayn›
flekilde bu takti¤in esas al›narak Gerilla Savafl›’n› bafllatmak hayal olurdu. Çünkü
önlerine koyduklar› taktik merkezi görev savafl› bafllatmak de¤il bar›flç›l yöntemleri
esas alarak ifle koyulmakt›. Legal-illegal bütün mücadele ve örgüt biçimlerini
savafla uygun hale getirip arkas›ndan savafl› bafllatmak o tarihsel koflullar içinde
en do¤ru taktik yönelim olacakt›. Ama görünen o ki gerek l. MK gerekse çeflitli
noktalarda l. MK’y› mahkum etmeye çal›flan 2.Konferans sorunun özünü yeterince
kavrayamam›flt›r. Ki 2.Konferans bu noktada ne l.Konferanstan ne de l. MK’dan
kopmufltur. Kadrolar k›ra aktar›l›p buralarda gerilla birlikleri örgütlemek yerine
flehir merkezlerinde tutuldu. Tek tek silahl› eylemler peflinden kofluldu. O da
yetmiyormufl gibi gerilla eylemleri s›n›rland›r›ld› ve bu durum taban›n tepkisine
yol açt›. fiehirledeki silahl› eylemlerle silahl› mücadelenin verilece¤i anlay›fl›
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egemen oldu. Gerilla savafl›n›n nas›l bafllat›laca¤› sorunu üzerine kafa yorulmad›
ve ondan sap›ld›. Taban›n hakl› tepkisi ve elefltirileri dikkate al›nmad›¤› gibi bir
süre sonra Merkez Komitesine olan güven sars›l›nca tabandan gelen haks›z
elefltiriler karfl›s›nda durulamad› ve bir bütün olarak inisiyatif kaybedildi.

Örne¤in bir GKK hizbinin ç›k›fl› ideolojik-siyasi kökleriyle mahkum edilmedi.
GKK’n›n MK’ya karfl› baz› hakl› tepkileri olsa da ancak bu tepkilerini hizipsel
bir faaliyet sonucu ayr›l›kla sonuçland›rmalar›n› mahkum etme cesareti dahi
gösterilemedi. Çünkü Parti kitlesinin büyük bir ço¤unlu¤u GKK’n›n bu hakl›
elefltirilerini paylafl›r durumdayd›. Sa¤’›n sol’dan elefltirisinin ideolojik dokusu
aç›¤a ç›kar›lamad›. Bir bak›mdan bu çizgi sahipleriyle parti içerisinde uzlafl›ld›.
Bu da ileride ortaya koyaca¤›m›z gibi Partiyi sol hatalara itti. Sa¤’› (l. MK çizgisini)
mahkum etme ad› alt›nda „sol“çizgi ve ona yak›n duran düflüncelerle uzlaflmaya
gidildi oportünistçe. Bilindi¤i gibi ideolojide uzlaflman›n kendisi oportünizmdir.
Biriyle birleflip di¤erini mahkum edeyim derken yanl›fl çizgiyi gelifltirmifl olursun.
Yanl›fl düflüncelerle uzlaflma olmaz. Politikadaki esneklikle ilkelerdeki uzlaflmay›
birbirine kar›flt›rmamal›y›z. ‹lkede sa¤laml›k ve taktikte esneklik do¤ru
anlafl›lmal›d›r. ‹lkelerde uzlaflma olmaz ama politikada karfl›l›kl› tavizler temelinde
uzlaflmalar olur. Ama MLM düflünce ve ilkelerde taviz vermek demek onun ruhuna
ihanet etmek ve ondan sapmak demektir. Politikada taviz vermekle ilkelerde taviz
verme veya bu iki fley birbiriyle kar›flt›r›l›yor.

Konuya iliflkin Lenin yoldafl „Sa¤ ve Sol Sapmalar üzerine“ adl› eserinde flunlar›
söylüyor;

„Politikada taviz vermek, karfl› tarafla uzlaflarak onlar›n belirli isteklerini kabul
etmek ve kendi isteklerinin bir bölümünden vazgeçmek demektir. Sokaktaki
adam›n Bolflevikler hakk›ndaki görüflü, Bolfleviklerin hiç kimseyle uzlaflmaya
izin vermeye yanaflmayaca¤› yolundad›r. Bu kan›y› uyand›ran da bas›n›n
Bolfleviklerle ilgili yaz›lar›d›r. Devrimci proletaryan›n partisi olarak, bu görüfl
bize k›vanç veriyor, çünkü demek oluyor ki düflmanlar›m›z bile bizim sosyalizm
ve devrimin temel ilkelerine olan ba¤l›l›¤›m›z› itiraf etmek zorundad›rlar. Yine
de bu görüflün yanl›fl oldu¤unu belirtmemiz gerekir. Engels, Blanquist
Komünistlerin Manifestosunu (1873) elefltirirken ve onlar›n taviz verme
deklarasyonuyla alay ederken çok hakl›yd›. Engels, bunun anlams›z bir söz
oldu¤unu belirtiyor ve koflullar›n zoruyla taviz vermenin mücadeleciler için
kaç›n›lmaz oldu¤unu ilerde hesaplaflmak üzere taviz verme görüflünü reddetmenin
saçma oldu¤unu söylüyor. Gerçekten devrimci bir partinin görevi, her türlü tavizi
reddetmenin imkans›zl›¤›n› ileri sürmek de¤il, kaç›n›lmaz olduklar› takdirde her
türlü tavize ra¤men ilkelerine, inançlar›na devrimci amac›na, devrim yolunu açmak
ve kitleleri devrimin zaferi için e¤itim görevine sad›k kalmakt›r.“(36)

Taktikler sorununda 2.Konferans’›n bak›flaç›s› esasta yanl›fl ve hatal›d›r. Silahl›
mücadele, dahas› köylü gerilla savafl›n› bafllatma konusunda bir ›srar var. Konferans
bunu savunuyor. Ancak mücadele biçimleri ve gerilla savafl›n›n nas›l bafllat›l›p
bafllat›lmayaca¤› konusunda ise l. MK’dan tamam›yla kopmam›flt›r. 2.Konferans›n
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„siyasal durumu de¤erlendirmesini“ ele alaca¤›m›z bölümde çok aç›k ve net bir
flekilde görülece¤i gibi mücadele biçimlerinin önem ve ifllevini yeterince
kavramam›flt›r. 2.Konferans ifli o kadar ileriye götürüyor ki, „silahl› mücadele
bafllad›ktan sonra dahi geliflmenin baz› evrelerinde taktik olarak bar›flç›l veya baflka
mücadele biçimlerinin esas yöntemleri haline gelebilece¤ini kabul etmeliyiz“
anlay›fl›n› savunmaktad›r.

2. Konferans 1. MK’y› De¤erlendirirken Bilimselli¤i
Yakalayamad›

„Merkez Komitesinin De¤erlendirilmesi:
„2.Parti Konferans›m›z Merkez Komitesinin 1.Konferans›m›zdan bu yana olan

faaliyetlerini de¤erlendirdi. Bu faaliyetleri de¤erlendirirken özellikle üç fley
üzerinde durdu.

„Birincisi; s›n›f mücadelesinde Merkez Komitesi Parti Çizgimize uygun bir
örgütlenme yapt› m›?

„‹kincisi; s›n›f mücadelesi karfl›s›ndaki, özellikle de AEP’in Mao Zedung’a
yönelen sald›r›lar› karfl›s›ndaki tavr›.

„Üçüncüsü; Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Döneminin görevleri:
„Birincisi, Merkez Komitesi göreve bafllay›nca örgütlenmeyi do¤ru bir

perspektifle ele almad›, örgütlenmeyi her bölgenin kendi inisiyatifine b›rakt›.
Stratejimize uygun bölge ayr›m›n› da yapmadan eski varolan durum korundu. En
seçkin kadrolar›n önemli bir bölümü k›rlara kayd›r›lmad›. Stratejimize göre birinci
derecede olan yerlerde bile a¤›rl›k flehirlerin içindeydi. Örgütlenmede k›rlarda
gücümüzü oluflturan yoksul köylülük de¤ildi. fiehirlerde de iflçi s›n›f› esas deme-
mize ra¤men gücümüzün esas›n› iflçi s›n›f› oluflturmuyordu. Parti örgütlenmesinin
d›fl›ndaki temel örgütlenmenin ordu örgütlenmesi olmas› gerekirken ordu
örgütlenmesi yoktu. Örgütlenmede hakim olan fley kendili¤indencilikti yani
örgütlülük ad›na örgütsüzlük ve da¤›n›kl›kt›. Perspektifsiz, stratejiye uygun olma-
yan belirsiz bir örgütlenmeydi.

„Örgütlenmenin bu keflmekeflli¤i sürerken l. konferansta al›nan kararlardaki
çeliflmelerin çözümünde hatalar ifllendi. Baz› kararlarda çözüm ad›na çözümsüzlük
getiriyor ve parti içinde ve tabanda kar›fl›kl›¤a yol aç›yordu. Mesela l.Konferansda
bu konferans›n partimizin bafl çeliflme tesbiti de¤ifltirilmez karar› vard›. Ama di¤er
yandan bafl çeliflmenin ‚yar›-feodal sistemle halk y›¤›nlar› aras›ndaki‘ çeliflme
oldu¤u söylendi. Merkez Komitesi, ‚partimizin baflçeliflme tesbiti de¤iflmemifltir.
Yar›-feodal sistem kavram olarak kullan›lmal›, içeri¤ini eskiden oldu¤u gibi
savunmal›y›z‘ diyordu. Bu kavramla içeri¤in çeliflik oldu¤unu görmüyordu. Bu
önemli ölçülerde kar›fl›kl›¤a yol açt›.

„Di¤er bir k›s›m çeliflkileri de yeterince tart›flmadan oylarla, bazen de kendisi
kendi bafl›na de¤ifltirdi.
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„‹kincisi, Merkez Komitesi s›n›f mücadelesinin bize yükledi¤i çetin görevler
karfl›s›nda yolunu çizebilen, kavgac› bir yap›ya sahip, de¤iflen flartlara göre taktikler
belirleyip y›¤›nlar› o taktiklerle seferber edebilen bir yap›ya sahip de¤ildi.
Genellikle s›n›f mücadelesinin karfl›s›nda suskundu ya da olaylar bittikten sonra
tav›r tak›n›yor veyahutta hiç bir tav›r tak›nm›yordu. Bazen de oldukça keskin
pozlardayd›. Örne¤in ‹ran, Afganistan karfl›s›ndaki tavr›.

„Merkez Komitesinin Uluslararas› Komünist Hareket içindeki yeni bir
saflaflmaya yolaçan AEP’nin Mao Zedung’a hayas›zca sald›r›lar› karfl›s›ndaki
tutumu da partimize yak›flmayan; eski kavgac› gelene¤imize uymayan uysal bir
tutumdu. Ülkemizdeki AEP kuyrukçusu siyasetlerin sald›r›lar› karfl›nda parti
çizgimizi dahi savunmuyordu.

„Üçüncüsü: Gerilla Savafl›na Haz›rl›k Dönemi. MK, GSHD’nin taktik olarak
bar›flç›l mücadelenin esas oldu¤u dönem olarak tesbit etmiflti. O tesbit edildi¤i
dönemde do¤ru olan bir taktikti. Ama ne yaz›k ki bu takti¤in stratejiye nas›l hizmet
etmesi gerekti¤i kavranmam›flt›. O dönemde bile temel örgütlenme ordu
örgütlenmesidir. Bu tesbit edilen taktik arac› genifl y›¤›nlarla kurulan ba¤lar gerilla
birimleri ve milis kuvvetleri içinde örgütlendirilmezse stratejiye hizmet etmez,
pasifizme hizmet eder. Nitekim bu konuda Merkez Komite stratejiye göre sa¤ bir
çizgi izledi. Bir yandan keskin Halk Savafl› ç›¤›rtkanl›¤› yap›l›yor, di¤er yandan
savaflacak bir yap›n›n gereklili¤i yerine getirilmiyordu. Bu, Ordu örgütlenmesinin
yap›lmamas› partiye indirilen en önemli darbeydi. Nitekim objektif flartlar›n
de¤iflmesiyle beraber mücadelenin silahl› biçimleri ön plana, esas hale gelmesi
ile beraber hala parti haz›r olmad›¤› için ‚bar›flç›l mücadele esast›r‘ tesbiti
yap›l›yordu. Bu takti¤in hala devam› kitlelerin gerisinde kalan sa¤ bir tesbitti. Bu
tesbit sa¤c›l›¤›n› iyice sistemlefltiriyordu. Bu tesbitle ve savaflacak gerilla birimleri
olmad›¤› için s›n›f mücadelesinin iyice gerisinde kalan partinin kitleler üzerindeki
militan itibar›n› y›kt›. Y›lg›nl›¤›n, teslimiyetin flartlar›n› yaratt›. Bu y›lg›nl›¤›n
teslimiyetin zaten objektif flartlan vard›.

„Merkez Komitesinin yukar›da k›saca anlatmaya çal›flt›¤›m›z hatalar› tecrübe-
sizli¤inden mi, siyasi gerili¤inden mi kaynaklan›yordu? fiüphesiz bunlar›n pay›
vard›r ama esas nedeni parti içindeki revizyonist-Troçkist çizginin Merkez
Komitesi üzerindeki etkisiyle Partinin ideolojik-siyasi ve örgütsel hatt›na olan
inanc›n› giderek yitirmesidir. AEP, Mao Zedung’a azg›nca sald›r›nca Merkez
Komitesi ideolojik sa¤laml›¤›n› koruyamad›. Neden? Çünkü, kendisi de içindeki
revizyonist-troçkist çizginin etkisiyle Mao’nun ö¤retilerinden kuflku duymaya
bafllad›. Marksizmin savunulmas›n›n en tayin edici oldu¤u bir durumda parti içinde
parti çizgisine, Mao’ya inançs›zl›k yaymak, d›fla karfl› suskun durmak tecrübesiz-
li¤e ba¤lanamaz.

„Daha önümüzde uzun ve çetin mücadele y›llar› var. Bunlardan ç›kartaca¤›m›z
en önemli ders Marksizm-Leninizme yönelen her sald›r›ya geri de olsak tecrübesiz
de olsak kararl› bir flekilde karfl› ç›kmak, sapmalara karfl› dimdik ayakta kalabil-
mektir. Konferans›m›zda görüldü¤ü gibi bafl›ndan sonuna kadar iki çizgi
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mücadelesi sürdü. Hemen her konuda Marksist-Leninistler ço¤unluktayd›.
Konferans›m›z›n ç›kard›¤› en önemli ders bir önderli¤in parti çizgisine olan inanc›n›
yitirince o partinin çizgisini nas›l ad›m ad›m de¤ifltirmeye çal›flt›¤› ve parti içinde
inançs›zl›k yayd›¤› ve bunun devrime nas›l zarar verdi¤idir.“ (2.Konferans Raporu
adl› belgeden).

Görülece¤i gibi 2.konferans parti çizgisini savunma konusunda ›srarl›. Ancak
daha önce iflaret etti¤imiz gibi baz› konularda eksik ve hatal› görüfllere sahiptir.
Geçmifli sorgularken özellikle de l. MK’y› de¤erlendirirken esasta olumlu ve do¤ru
sonuçlara vard›. Tali olarak ise baz› hatal› ve yanl›fl görüfller savunmufltur. Yapt›¤›
bu de¤erlendirmede en bariz yanl›fll›¤› „bar›flç›l mücadele takti¤i“ konusunda
yapm›flt›r. Bu duruma iliflkin daha önce ayr›nt›lar›yla girdi¤imizden tekrar üzerinde
durmayaca¤›z. Burada üzerinde duraca¤›m›z 2. konferans›n baz› konularda
göremedi¤i veya hatal› anlay›fllar›n› ortaya koymak olacakt›r. Bunlar s›ras›yla
flöyledir:

2.Konfarans 1.Konferansta Mao Zedung Düflüncesi’nin reddedilmesini oldu¤u
gibi savunmakla hatal› davranm›flt›r. Bu ba¤lamda 1. konferans düflüncelerinden,
ayn› zamanda YD çizgisinin etkisinden kurtulamam›flt›r. Her ne kadar Baflkan
Mao’nun ö¤retisini ve onun klasik oldu¤unu savunsa da ancak MZD formülas-
yonunu savunmamakla yanl›fl bir tutum izlemifltir. Bu tutum daha sonra DEH’in
(Devrimci Enternasyonal Hareketin) Deklarasyonuna konu olan MZD formülas-
yonunu elefltirmeye kadar götürmüfltür.

Dünya çap›nda bafl çeliflki bafl düflman tesbiti yap›lamaz, görüflünü gündeme
almayarak hatal› davrand›.

2.Konferans Parti içi iki çizgi mücadelesi konusunda yeterli bir bilinç aç›kl›¤›na
sahip de¤il. Çizgi meselesini neredeyse „sistemleflmifl çizgi“ ve „sapmaya“ denk
düflen görüfl ayr›l›klar›yla aç›klamaya çal›flmakta, alt›n› böyle doldurmaktad›r.
Parti içinde iki çizgi mücadelesini savunmakta ama bunun kaç›n›lmazl›¤›
konusunda cesaretsiz davranmaktad›r. Farkl› görüfllerin çat›flmas›n› do¤ru ile
yanl›fl›n mücadelesi ve varl›¤› olarak adland›rmaktan sak›nmaktad›r.

2.Konferans l. MK döneminde PKK’ye iliflkin yap›lan karfl›-devrimci“
de¤erlendirmesini „ask›ya“ almakla olumlu ancak yetersiz bir ad›m att›. Do¤ru
tutum PKK hakk›nda yap›lan „karfl› devrimci“ nitelendirmesini ask›ya almak de¤il,
onu devrimci ulusal hareket olarak nitelendirmekti.

2.Konferans l. MK’n›n faaliyetlerini de¤erlendirirken Kürt ulusal sorunu
konusunda Partimizin yetersizliklerini ve 1.MK çizgisindeki sosyal floven etkiyi
deflifre etmeyerek bu konudaki darl›¤› devam ettirdi.

2.Konferans, Mao Zedung ve AEP üzerine genel de¤erlendirmelerde
bulunurken Komüntern ve Stalin yoldafl›n hatalar›n› elefltirmeyerek cesaretsiz
davrand›. Hatta YD çizgisine karfl› Mao’yu savunurken Stalin’in argumanlar›n›
temel almaya çal›flt›.

2.Konferans, flehir askeri eylem tarzlar› ve yönelimi noktas›nda herhangi bir
de¤erlendirmeye girmemekle hatal› davranm›flt›r.
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l. MK’n›n çizgisi ve hatalar›n› sorgularken eksik ve yetersiz sorgulam›flt›r.
Sorgulama yönelimi olumlu ve yapt›¤› de¤erlendirmeler esasta olumlu bir yön
tafl›rken, ancak hatal› çizginin siyasal, örgütsel, askeri ve ideolojik alandaki kaynak
ve yans›malar›n› bulup aç›¤a ç›kartma noktas›nda oldukça yetersiz davranmaktad›r.

2.Konferans›n l. MK döneminde T‹KP(Türkiye ‹flçi Köylü Partisi)’in Karfl›-
Devrimci olarak de¤erlendirilmesini oldu¤u gibi savunmas› hatal› bir tutumdur.
Oysa do¤ru olan de¤erlendirme l .Konferans›n yapt›¤› halk saflar›nda oldu¤u
belirlemesidir.

2.Konferans MK’n›n kadro politikas›na iliflkin herhangi bir elefltiri yapmayarak
hatal› davrand›. Sa¤ oportünist kadro politikas›n›n Partiyi ad›m ad›m sa¤ oportünist
bir hatta çekmesindeki etkisini göremedi. Bununla birlikte çal›flma tarz›ndaki
bürokratik tarz görülemedi.

Yukar›ya ana hatlar›yla aktard›¤›m›z olumsuzluklar› ve hatalar›na karfl›n
2.Konferans›m›z esasta Marksist Leninist Maoist bir hattad›r. Bu Konferansta
1.MK’ya hakim olan Troçkist-revizyonist k›rmas› Yurt D›fl› çizgisi mahkum edildi.
Partinin genel siyasi çizgisi sahiplenildi.

2.Konferans›m›z›n Partinin genel siyasi çizgisi konusunda izledi¤i tutum MLM
iken, güncel siyasal duruma iliflkin belirledi¤i siyaset ve taktik sol sübjektiftir.
2.Konferans›m›z›n bu konudaki tespitleri flöyledir:

„‹çinde bulundu¤umuz durum de¤erlendirmesi üzerine;
„Özellikle devrimci durum üzerine iki farkl› görüfl ortaya ç›kt›. Birinci görüfl

flu idi: Bugün Türkiye’de devrimci durum; Lenin’in ö¤retileri k›stas al›n›rsa
devrimci durum  yoktur. Bu konuda ‹brahim KAYPAKKAYA yoldafl’›n, Lenin’le
Lin Biao aras›ndaki çeliflmeyi kavramad›¤›n›  savundular.

„‹kincisi ve ço¤unlu¤un görüflü; Bugün ülkemizde devrimci durum
duraksamas›na ra¤men kalkm›fl de¤ildir. Hakim s›n›flar aras›nda çeliflme vard›r.
Genifl y›¤›nlar 12 Eylül faflist darbesinden dolay› flaflk›nl›¤a kap›lm›flt›r. Her an
patlamaya haz›r durumdad›r. Hoflnutsuzluk giderek art›yor, sonunda patlaklar
kaç›n›lmazd›r. Ve bugün taktik olarak da mücadelenin silahl› biçimleri ön
plandad›r.Yani esast›r. Ama bu gerilla savafl›n› hemen bafllatmak anlam›na gelmez.
Lin Biao ayr› bir devrimci durum k›staslar› getirmiyor. Sadece Lin Biao, Lenin’in
ortaya koydu¤u bu k›staslar› abartarak genel olarak tüm dünyada, özel olarak da
sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde var oldu¤unu ve mükemmel oldu¤unu
söylemesidir.

„Bugünkü durum ile ilgili flu karar al›nm›flt›r: Ülkemizin bugün içinde
bulundu¤u ve toplumsal yap›s›n› belirleyen ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi vs.
flartlar›n de¤erlendirilmesi sonucunda devrimci s›n›f mücadelesine damgas›n› vuran
esas mücadelenin silahl› biçimlerinin olaca¤›n› tasvip etmeliyiz. Ancak bunu
mutlaklaflt›rmamak, geliflmenin baz› evrelerinde taktik olarak bar›flç›l veya baflka
mücadele biçimlerinin esas yöntemleri haline gelebilece¤ini tesbit etmeliyiz.“ (2.
konferans Raporu adl› belgeden)
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Bu al›nt›y› o kadar uzun tutmam›z›n nedeni konferans›n gerek yapt›¤› siyasal
durum tesbiti noktas›ndaki hatal› ve tutars›z yanlar›n› görmek gerekse bununla
ba¤›nt›l› olarak 2.konferans›n politik-taktik yöneliminin nas›l bir olumsuz hat
oluflturdu¤unu, oluflturaca¤›n›, ve arkas›ndan bu sol-subjektif tesbitlerin partiyi
2.örgütsel yenilgiye ad›m ad›m yaklaflt›rd›¤›n› daha bir netlikle kavramak içindir.
Çünkü 2.örgütsel yenilgiyi haz›rlayan nedenleri sadece Süleyman yoldafl sonras›
önderli¤e ba¤larsak veya „Güçlendirme Konferans›ndan“ sonra iflbas›na getirilen
MK’n›n çizgisine ba¤larsak, bilimsel bir flekilde de¤erlendirdi¤imizden sözede-
meyiz. Her hatan›n bir ideolojik nedeni varsa, her siyasi-örgütsel yenilginin de
siyasi arka plan› ve bunun tarihsel kökleri vard›r. Dolay›s›yla 2.örgütsel yenilgiye
yol açan hatalar›n kayna¤›n› 2.Konferansta belirlenen sol-subjektif politika ve
taktiklerde aramak bilimsel bir yöntem olacakt›r.

Konferans›n yukar›ya al›nt›lad›¤›m›z yanl›fl ve hatal› tespitlerinin elefltirisine
geçmeden önce Leninist Devrimci Durum denilince ne anl›yoruz. Bunun ölçütlerini
Lenin yoldafltan aktaral›m. Sonra Konferans an› itibar›yla ülkedeki durumla Le-
ninist devrimci durum tesbiti aras›ndaki ba¤lant›y› ve Konferans›n bu konudaki
hatalar›n› karfl›laflt›rarak ortaya koyal›m:

„Marksistler için, devrimci durum olmadan devrimin imkans›z oldu¤u tart›flma
götürmez, fakat her devrimci durum da devrime götürmez. Genel olarak
söylendi¤inde bir devrimci durumun belirtileri nelerdir? fiu üç ana özelli¤i iflaret
edersek, kesinlikle yanl›fl olmaz. l) Egemen s›n›flar için, egemenliklerini
de¤iflmemifl biçimde sürdürmenin olanaks›zl›¤›, ‚tepedekilerin‘ flu yada bu krizi,
egemen s›n›f›n politikas›n›n krize düflmesi ve ezilen s›n›flar›n hoflnutsuzlu¤unun,
öfkesinin bu krizin yol açt›¤› çatla¤› yararak patlamas›. Bir devrimin patlak vermesi
için, genellikle, ‚yönetilenlerin yönetilmek istememesi‘ yetmez, ayn› zamanda
‚yönetenlerin eskisi gibi yönetememeleri‘ de gerekir. 2) Ezilen s›n›flar›n yoksulluk
ve sefaletinin al›fl›lm›fl ölçülerin üzerine ç›kmas›, 3) Bar›flç›l dönemde kendilerini
sessizce sömürten, fakat f›rt›nal› bir dönemde, kriz koflullar› sayesinde fakat ayn›
zamanda bizzat tepedekiler taraf›ndan ba¤›ms›z tarihsel eyleme zorlanan kitlelerin
eylemlili¤inde sözünü etti¤imiz nedenlerden kaynaklanan önemli bir yükseliflin
kaydedilmesi. Sadece tek tek gruplar›n ve partilerin de¤il, ayn› zamanda tek tek
s›n›flar›n iradesinden ba¤›ms›z olan bu nesnel de¤ifliklikler olmadan devrim -
genel kural itibar›yla- imkans›zd›r. ‹flte bu nesnel de¤iflikliklerin tümüne birden
devrimci durum denir.

„Böyle bir devrimci durum Rusya’da 1905‘te, Bat› Avrupa’da bütün devrim
dönemlerinde vard›; fakat geçti¤imiz yüzy›l›n altm›fll› y›llar›nda Almanya’da ve
1859-1861 ve 1879-...  y›llar›nda Rusya’da da, devrim gerçekleflmemifl olsa da,
devrimci durum vard›. Neden? Çünkü her devrimci durumdan de¤il, ancak
yukar›da say›lan nesnel de¤iflikliklerin yan›s›ra bir öznel de¤ifliklik oldu¤u zaman,
yani devrimci s›n›f, kriz dönemlerinde bile düflürülmezse ‚kendili¤inden‘
düflmeyecek olan eski iktidar› ezmek (ya da sarsmak) amac›yla devrimci kitle
eylemleri için yeterince güçlü olabildi¤i zaman bir devrim ortaya ç›kar. „(37)
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Konferans’›n yap›ld›¤› tarih bilindi¤i gibi 1981 y›l›n›n fiubat’›d›r. Yani 12
Eylül Askeri Faflist cuntas›n›n iflbafl›na geliflinin 5.ay›d›r. 1980 Eylül öncesini
aktarmaya gerek yok. O dönem için herkesin devrimci durumun varl›¤›ndan ve
hatta kimilerinin yüksek seviyede seyretti¤inden sözettigi bilinir. Ancak cunta
sonras› için ayn› fleyler söylenemez. Ki, 2.konferansta bu konuda hakim olan
ço¤unluk görüflü de ayn› fleyleri söylemiyor. Fakat konferansta hakim olan anlay›fl
Leninist devrimci durum tahlilinden uzak bir sonuca var› yor.

Yeterince bilinç aç›kl›¤›na sahip olunmad›¤›ndan devrimci durumun varl›¤›
ile çeliflkilerin varl›¤›-yoklu¤u birbirine kar›flt›r›l›yor. Devrimci duruma temel teflkil
eden nesnel (ekonomik) zeminle bu ekonomik temele karfl›l›k siyasi olgular
kar›flt›r›l›yor. Sorunun iyi kavranmas› için o günkü koflullarda Türkiye’deki mevcut
siyasal durumu k›saca aktarmak faydal› olacakt›r.

12 Eylül sonras› kitlelerin kendili¤inde gelme „ba¤›ms›z“ eylemliklerini, 12
Eylül öncesiyle k›yaslamak do¤ru de¤ildir. Çünkü 12 Eylül sonras›, üstelik de
1981 bafllar›nda kitlelerin kendili¤inden gelme eyleminden sözetmek için insan›n
politik olarak kör olmas› gerekir. Yani, abartma yapmaks›z›n diyebiliriz ki
konferans›n sözkonusu durum tahlili döneminde kitlelerin kendili¤inden gelme
eylemlilikleri hemen hemen yok gibiydi.

Hakim s›n›flar, devleti yönetme ve yönlendirme konusunda askeri cunta ile
birlikte k›smi bir siyasi bir istikrara kavuflmufl yani 12 Eylül öncesi üst düzeyde
olan siyasi istikrars›zl›k yerini cuntayla birlikte k›smi siyasi istikrara b›rakm›flt›r.
Devlet çark› alabildi¤ine güçlendirilmifl, Eylül öncesinde bir cumhurbaflkanl›¤›
seçimi dahi aylarca sonuçlanmamas›na karfl›n cunta ile birlikte egemen s›n›flar
istedikleri politikalar› uygulayabilecek ve istedikleri yasalar› ç›karabilecek siyasi
iradeyi oluflturmufltu. Cunta öncesinde önemli oranda ifllemez durumda olan devlet
çark›, cunta ile birlikte ve özellikle de Konferans›m›z›n yap›ld›¤› koflullarda yeniden
ifller hale gelerek ray›na oturmufltur. Bu, hakim s›n›flar aras›ndaki çeliflmelerin
ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmiyordu.  Bu çeliflki sistem varoldu¤u sürece farkl›
boyutlarda da olsa varl›¤›n› sürdürecektir. Ekonomik çeliflkilerden kaynakl› siyasi
çeliflkiler her zaman ayn› parelellikte ve düzeyde seyretmez. Cunta ile birlikte
komprador burjuva partilerinin dahi kapat›l›p, liderlerinin içeri at›lmas› egemen
s›n›flar›n siyasi istikrar sa¤lamak için siyasi temsilcileri dahil, her türlü engeli
ortadan kald›rmalar›n›n bir ifadesiydi ve cunta bunda baflar›l› oldu. ‹çte durum
böyleyken d›flta ise baflta ABD emperyalizmi olmak üzere bütün emperyalist güçler
cuntay› ekonomik ve siyasi olarak desteklemifl, ekonomik ve siyasi ç›karlar›n›n
garanti alt›na al›nmas›n› cuntadan bekler olmufllard›. Bu genel tablo 12 Eylül
generallerine büyük bir avantaj sa¤lad›. Onlar da bu avantaj› kullanarak her türlü
muhalefeti kanla bast›rm›fl ve derin bir suskunlu¤a hapsetmiflti.

Cuntan›n elde etti¤i bu durum geçiciydi. Uzun süreli ve sürekli bu siyasi istikrar›
sürdürebilmeleri olanaks›zd›. Çünkü mevcut sistemin özünü oluflturan ekonomik
ve siyasal ba¤›ml›l›¤›, yani ülkenin yar›-sömürge, yar›-feodal bir sosyo ekonomik
yap› gerçekli¤inden kaynakl› olarak geçici siyasi istikrar›n sürebilmesi olanak-



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

134

s›zd›r. Yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerde geçici de olsa bir siyasi istikrar›n hiç
sa¤lanamayaca¤› düflüncesi sol oportünist bir anlay›flken, dönem dönem sa¤lanan
geçici siyasi istikrar›n sürekli olabilece¤i düflüncesi de sa¤ oportünist bir anlay›flt›r.

Halk kitleleri aç›s›ndan ise durum flöyleydi: 12 Eylül 1980 öncesi üst düzeylere
ulaflan halk›n kendili¤inden gelme mücadelesi, askeri faflist cuntayla birlikte uzun
bir süre geçmeden durmufltur. Azg›nca faflist sald›r›lar sonucu duran halk›n
kendili¤inden gelme mücadelesi konferans an›nda ise daha önce de iflaret etti¤imiz
gibi hemen hemen yok gibiydi. Halk›n kendili¤inden gelme mücadelelerinin
durmas›n›n birinci nedeni faflist diktatörlü¤ün azg›n sald›r›s› ve bas›k›s› iken, ikinci
nedeni ise hakim s›n›flar›n „sa¤-sol teröre karfl›y›z“  demogojisinin halk›n geri
kesimleri içerisinde genifl bir yank› bulmas›d›r. Üçüncü bir neden ise halk›n
kendili¤inden gelme mücadelesi üzerinde devrimci ve komünist hareketin önderli¤i
bir yana etkisinin zay›fl›¤›d›r. Bu durum, cuntan›n hem halk örgütlerine,
hareketlerine hem de Komünist ve devrimci hareketlere karfl› giriflti¤i faflist sald›r›
ve bask›lar› kolaylaflt›rm›flt›r.

Politik devrimci parti ve örgütlerin durumu ise flöyleydi: Bütün devrimci
örgütler çok a¤›r kay›plar alm›fl, önemli kadrolar›n› kaybetmifl, kimi örgütler ise
yenilgiye u¤ram›flt›. Tüm demokratik kurum ve kurulufllar faflist diktatörlük
taraf›ndan kapat›lm›fl ve yasaklanm›flt›. D‹SK gibi sendikalar, „Bar›fl Derne¤i,
Halk Evleri“ gibi dernekler dahi kapat›lm›flt›. Kürt Ulusal Hareketi güçlerinin
büyük bir bölümünü cuntaya kapt›rm›fl, geride kalan ise yurtd›fl›na çekilmiflti.
K›rsal alanlarda ise komando zulmü alm›fl bafl›n› yürümüfl, özellikle de Kuzey
Kürdistan’›n baz› illeri onbinlerce asker eflli¤inde aylarca ablukaya al›nm›fl, hemen
hemen tüm Kürt köylüleri iflkenceden  geçirilmifl ve bu iflkenceler insanlar› diri
diri yakacak kadar vahfli boyutlara varm›flt›.

Partimiz aç›s›ndan durum ise k›saca flöyle idi: Bir çok bölgede önemli derecede
kadro kay›b›na u¤ranm›fl, özellikle de Diyarbak›r ve çevre iller, ‹stanbul ve An-
kara baflta olmak üzere çeflitli faaliyet alanlar›nda en önemli kadrolar tutuklu
düflmüfl ve kimi bölgelerde örgütsel faaliyet tasfiye edilmiflti. Konferans›n alt
haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› dönemde de darbeler al›nmaya devam edilmifl iki Merkez
Komitesi üyesinin de içinde oldu¤u birçok üye ve kadro yakalanm›flt›r. ‹zmir’de
Ali Geçgel ve ‹brahim Kara, ‹stanbul’da Raci Y›lmaz, Diyarbak›r’da Haydar Aslan
‹hsan Parçac›, Dersim’de Mehmet Düzen isimli kadro ve üyeler çat›flmalarda flehit
düflmüfllerdi. Partide örgütsel moral bozulmufltu. 1.MK’n›n sa¤ oportünist çizgisi
Partiyi cuntaya karfl› haz›rl›ks›z yakalatt›¤› için hem önderli¤e güvensizlik hem
de karamsarl›k geliflmiflti. Konferans›n örgütleniflindeki kendili¤indenci hattan
kaynakl› olarak tutuklu düflmeyen kadrolar aylarca hareketsiz bir flekilde konferans
alan›nda bekletilmifl ve Parti önderliksiz b›rk›lm›flt›r. GKK Hizibinin Parti
içerisinde açt›¤› örgütsel yaralar sar›lmad›¤› için zaten birçok bölge örgütsüzdü.

Konferans›m›z tüm bu subjektif ve objektif olumsuzluklar içerisinde topland›.
Özet olarak Türkiye’deki durum konferans›n yap›ld›¤› koflullarda böyleydi.

Devrimci durumun geriledi¤i, devrimci hareketlerin önemli darbeler yedi¤i ve
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yemeye devam etti¤i bu koflullarda, 2. Konferans›m›z›n „Kitleler her an patlamaya
haz›r durumdad›r. Hoflnutsuzluk giderek art›yor. Yak›nda patlaklar kaç›n›l-
mazd›r“vb. yönlü tesbit ve tahlilde bulunmas› Leninist Devrimci Durum tahlilinden
birfley anlamamak demektir. Konferans›m›z›n beklentisinin aksine patlamalar
olmad›, tam tersine bu durum y›llar› ald›. Evet açl›k ve y›k›m devrimci duruma
yolaçar. Yada onun nesnel zeminini oluflturur. Bu ülkede emekçi y›¤›nlara
ekonomik olarak hiçbir zaman düne göre bir ekonomik iyleflme ve refah olmaz,
getirilmez. Ama bunun, yani ekonomik ve sosyal refah›n olmad›¤› her durumda,
devrimci durum yüksektir veya gerilemez diye bir belirleme yapmak do¤ru-
bilimsel bir bak›flaç›s› de¤ildir. Bu sorunun en do¤ru yan›t›, e¤er bu ekonomik ve
sosyal y›k›ma karfl›l›k siyasi olgular yan›t veriyorsa, yani yukar›da Lenin Yoldafltan
al›nt›lad›¤›m›z devrimci durumun „üç belirtisi“ yan›t veriyorsa ancak o zaman
devrimci durumun yüksekli¤inden ve daha da yükselmeye do¤ru devam etti¤inden
sözedebiliriz. Aksi durumda bir 12 Mart, bir 12 Eylül flartlar› için devrimci durum
yüksekti veya yükselmeye devam ediyor diye bir tez savunmak subjektifizme
düflmek ve Leninist Devrimci Durum Ö¤retisini kavramamakt›r.

Ülke çap›nda devrimci durumun o günün koflullar›nda önce duraksay›p sonra
geriledi¤i tart›flma götürmez bir gerçeklikti. Aksi anlay›fllar zorlama teori ve
tesbitler demektir. Nesnel gerçekli¤in yerine subjektif istemlerimizi koyarak bir
saptamaya gitmek subjektivizmden baflka bir anlam ifade etmez. Bu düflünce
yöntemlerinin pratikte baflar› flans› olamaz. Bir yandan „devrimci durum
duraksam›flt›r“ deyip öte yandan, „yak›nda patlamalar olacak“ tespitinde bulunmak
tutars›zl›kt›r.

2.Konferans içinde bulunulan o günkü durumu sübjektif ve tutars›z bir flekilde
belirlemenin yan›nda dönemin takti¤i konusunda da birbiriyle çeliflen saptamalar
yapmakta ve tutars›zl›¤a düflmektedir: „Ve bugün taktik olarak da mücadelenin
silahl› biçimleri ön plandad›r, yani esast›r. Ama bu gerilla savafl›n› hemen
bafllatmak anlam›na gelmez.“ (Konferans raporundan) Devamla flunlar› belirtiyor
Konferans: „ülkemizin bugün içinde bulundu¤u ve toplumsal yap›s›n› belirleyen
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi vs. flartlar›n de¤erlendirilmesi sonucunda
devrimci s›n›f mücadelesine damgas›n› vuran esas mücadelenin silahl› mücadele
biçimlerinin olaca¤›n› tasvip etmeliyiz. Ancak bunu mutlaklaflt›rmamak,
geliflmenin baz› yerlerinde taktik olarak bar›flç›l veya baflka mücadele biçimlerinin
esas yöntemleri haline gelebilece¤ini tesbit etmeliyiz, „(ayn› belgeden).

Öncelikle flunu belirtelim: Parti o güne kadar silahl› mücadeleyi ve onun özgün
biçimi olan Köylü Gerilla Savafl›n› bafllatm›fl de¤ildi. Dolay›s›yla mevcut durumda
bizim savunaca¤›m›z taktik ne olmal›yd› sorusunun aç›kl›¤a kavuflturulmas›
gerekir. Bizimki gibi ülkelerde silahl› mücadele ana mücadele biçimidir. Ve bu
bir kez bafllat›ld›ktan sonra devrimin bafl›ndan sonuna kadar da hep ana mücadele
biçimi olarak varl›¤›n› koruyacakt›r. Geriye kalan di¤er mücadele biçimlerinin
hepsi bunun hizmetine ve buna tabi k›l›narak ele al›n›r ve al›nmak zorundad›r.
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Dolay›s›yla bu mücadele biçimi gelip geçici yani güncel bir taktik mücadele biçimi
de¤il stratejik mücadele (ilkesel) biçimidir. Bir kere konferans bu mücadele
biçimini taktik derekesine indirgemekle yanl›fl ve hatal› bir saptama yapm›flt›r.
Bu düflünce sistemati¤inden dolay›d›r ki baz› evrelerde „bar›flç›l veya baflka
mücadele biçimleri de esas yöntemler olarak belirlenebilir“ anlay›fl›n›
savunmaktad›r.

Geçmiflten beri varolan flu yan›lg›n›n mutlaka giderilmesi gerekir; „Devrimin
zorla ele geçirilmesi“ bir ilke sorunudur. Aslolan budur. Yani iktidar›n zorla ele
geçirilmesini  savunma ilkesinin d›fl›ndaki mücadele biçimlerini taktik bir sorun
olarak de¤erlendirmek ve bu mücadelelerden hiçbirinin ilkesel olamayaca¤›
sonucunu ç›karmak yanl›flt›r. Bu yanl›fl anlay›fl bizi zoru nas›l örgütleyece¤imiz,
mevcut ülke gerçekli¤inde devrimi esas olarak hangi mücadele biçimi ve buna
uygun ana örgütleme biçimi ile ele geçirece¤iz sorusu ve sorununa do¤ru yan›t
vermez. Bunun da ötesinde Rusya’da ortaya konulan taktiklerin mekanik bir flekilde
uygulanmas›n› yeterli bulmak, ülkenin somut durumuna göre mücadele ve örgüt
(ordu) biçimleri gelifltirmenin gereksizli¤i anlay›fl›n› do¤urur. Bu da Marksizm
Leninizm Maoizmin en yal›n ifadesi olan somut flartlar›n somut tahliline göre
mücadele ve örgütlenme biçimlerini tespit etme ilkesini tersyüz etmektir. Baflkan
Mao „iktidar›n silah zoruyla ele geçirilmesi, sorunun savaflla çözülmesi devrimin
bafll›ca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist devrim ilkesi, gerek
Çin gerekse bütün ülkeler için evrensel olarak geçerlidir,“(38) derken, bununla
yetinmiyordu. Bu yöntem, yani iktidar›n silahla al›nmas› biçimi bütün ülkelerin
devrim ilkesiyken ama di¤er yandan „Çin’de esas mücadele biçimi savafl, esas
örgütlenme biçimi ordudur“ saptamas›n› yap›yordu. (sf226)

Baflkan Mao kapitalist ülkelerdeki mücadele biçimi ve örgüt biçimlerinden
hangisinin esas hangisinin ikincil oldu¤u tespitini de yap›yor. Bu ayr›m› ortaya
koyarken ilkesizlik yapmad›¤› gibi, Çin gibi ülkelerdeki devrim mücadelesindeki
mücadele biçimi ve örgüt biçimlerinin hangisinin oldu¤unu belirlerken bunlar›
sadece taktik olarak ele alm›yordu. Bir yandan bütün ülkeler için devrimin zor ve
iktidar›n ancak silahla al›naca¤› ilkesini koyarken, ama öte yandan Çin gibi
ülkelerdeki ve kapitalist ülkelerdeki mücadele biçimi ve örgüt biçimlerinden
hangisinin esas hangisinin ikincil oldu¤unu ortaya koyuyor. Burada temel bir ilke
saptamas› var. Yani silahl› mücadele ve ana örgütlenme olan ordu örgütlenmesini
taktik bir sorun olarak ele alm›yor. Tam tersine ilkesel bir sorun olarak ele al›yor.
Baflkan Mao bu konuda flunlar› söylüyor:

„Çin proletaryas›n›n,partisinin temel görevi hemen hemen ta bafl›ndan beri
karfl› karfl›ya bulundu¤u görev, mümkün oldu¤u kadar çok müttefikle birleflmek
ve koflullara göre, ister içten ister d›fltan gelsin, silahl› karfl›-devrime karfl› milli
ve toplumsal kurtulufl için silahl› mücadeleler örgütlemektir. Silahl› mücadele
olmaks›z›n, proletaryan›n ve Komünist Partisinin Çin’de hiçbir varl›¤› olmazd›
ve herhangi bir devrimci görevi baflar›ya ulaflt›rmak da olanaks›z olurdu.“
(age,sf.227)
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Baflkan Mao bunu söylerken di¤er örgüt ve mücadele biçimlerini reddet-
miyordu. Buna karfl›l›k yapt›¤› bir taktik tespit de de¤ildi. Baflkan Mao esas
mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi ordu derken di¤er mücadele
biçimleri ve örgüt biçimleri için de ayn› makalesinde flunlar› belirtiyor:

„Kitle örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi öbür biçimler de son derece
önemli, hatta vazgeçilmez biçimlerdir ve hiçbir koflul alt›nda küçümsenemezler
ama onlar›n amac› savafla hizmet etmektir. Bir savafl›n patlamas›ndan önceki bütün
örgütlenme ve mücadele, savafla haz›rl›k içindir. Örne¤in, 1919‘daki 4 May›s
Hareketinin, 1925‘teki 30 May›s Hareketine kadar olan dönemde oldu¤u gibi.
Savafl patlad›ktan sonra ise bütün örgütlenme ve mücadele savaflla dolayl› ya da
dolays›z olarak uyum içinde yürütülür. Örne¤in, devrimci ordunun cephe gerisinde
bütün örgütlenme ve mücadelenin savaflla do¤rudan do¤ruya uyum içinde
yürütüldü¤ü, Kuzeydeki savafl a¤as› bölgelerinde bütün örgütlenme ve müca-
delenin savaflla dolayl› olarak uyum içinde yürütüldü¤ü Kuzey seferi döneminde
oldu¤u gibi. Gene Toprak Devrimi Savafl› Döneminde K›z›l bölgelerdeki bütün
örgütlenme ve mücadele savaflla do¤rudan, K›z›l bölgeler d›fl›ndaki bütün
örgütlenme ve mücadele ise savaflla dolayl› olarak uyum içinde yürütülmüfltür.
Gene, Direnme Savafl› döneminde, Japonya’ya karfl› kuvvetlerin cephe gerilerin-
deki ve düflman taraf›ndan iflgal edilmifl bölgelerdeki bütün örgütlenme ve
mücadele, savaflla do¤rudan ya da dolayl› olarak uyum içinde yürütülmektedir“
(39)

Her zaman belirtti¤imiz gibi bir mücadele biçimini ilkesel olarak ele almak
di¤er mücadele biçimi ve araçlar›ndan yararlanmay› d›fltalamaz, onlar› küçüm-
semek anlam›na gelmez. Bir yerde çeliflki varsa ve bu çeliflkinin çözüm yönteminde
ana araç silahl› mücadele ise, o halde bizim art›k kalk›p baz› evrelerde „bar›flç›l
mücadele biçimleri de esas hale gelebilir“ saptamas›n› yapmam›z, silahl›
mücadelenin ne oldu¤unu ve çözüm gücünü ne derece kavray›p kavrayamad›¤›m›z›
ortaya ç›kar›r.

Silahl› mücadele bizde taktik de¤il ilkesel(stratejik)dir. Peki silahl› mücadele
bafllat›lmad›¤› koflullarda, yani konferans›n gerçeklefltirildi¤i koflullarda takti¤imiz
ne olmal›yd›? Bunun yan›t› Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „savafl patlamadan önceki
bütün örgütlenme ve mücadele, savafla haz›rl›k için“ seferber olmakt›r.

2.Konferans›m›z bu görevi önüne koyup yerine getirmek için önderlik
misyonunu yapmas› gerekirken, t›pk› 1.Konferans ve 1.MK gibi sorunu
karmafl›klaflt›r›p Partide kaosa neden olmufltur. Halk Savafl›n›n savunma
dönemindeki silahl› mücadelenin ald›¤› biçimin Köylü Gerilla Savafl› oldu¤unu
dahi bilmeyecek kadar savafl meselelerinin d›fl›ndad›r. 1.MK’n›n sa¤ oportünist
çizgisine karfl› keskin programc› ve halk savaflç›s›  oldu¤unu söylemesine karfl›n,
halk savafl›n›n o günkü  özgül koflullara nas›l uyarlanaca¤›n› bilemedi. ‹çeri¤ini
yanl›fl doldrusa da bol bol halk savafl›n›n teorisini yapmakla yetindi. Yani ne
mücadele biçimleri bak›m›ndan ne de örgütlenme biçimleri bak›m›ndan Halk
Savafl›n›n mant›¤›na uygun Partiyi konumland›rmak yerine ,siyasal durum  tespitine
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ba¤l› olarak sol oportünist bir hatta yürüyerek Partinin 2.örgütsel yenilgisine neden
oldu.

Savafl›n bafllat›lmad›¤›, devrimci durumun önce duraksay›p sonra geriledi¤i
Konferans koflullar›nda Partinin örgütsel yap›s›n›n korunup sa¤lamlaflt›r›lmas›
temel bir görevken bu görevin atlanarak; Parti güçlerini köylük bölgelerde
yo¤unlaflt›rmak yerine macerac› bir flekilde Parti güçlerinin da¤›t›l›p önderlik de
dahil kadrolar›n flehirlere doldurulmas›n›n yenilgiye davetiye ç›karmaktan baflka
bir anlama gelmeyece¤ini göremedi. Konferans›m›z düflman›n taktik aç›dan bizden
kat kat güçlü oldu¤u, partinin askeri ve di¤er alanlardaki örgütlenmesinin kof ve
savafl konusunda deneyimsiz oldu¤u, düflman›n her alanda taktik sald›r›ya geçti¤i,
devrimci hareketin büyük darbeler ald›¤› ve hatta birço¤unun yenilgiye u¤rad›¤›
koflullarda partimizin mücadele biçimi ve buna uygun örgütlenme siyasetinin
örgütsel geri çekilme takti¤i olmas› gerekti¤ini kavrayamad›. Sa¤ oportünizmi
soldan elefltirerek kendisini sol e¤ilimlere mahkum eden Konferans ve önderli¤i
„örgütsel geri çekilme“ kavram›n› kullanmaya veya bunu tart›flt›rmaya cesaret
edemedi.

Geri çekilme takti¤imiz nas›l olmal›yd›? Birincisi, Konferans sürece örgütsel
olarak müdahale etmek için ilk baflta partinin bölgelerdeki kadro, üye ve di¤er
aktivistlerinin ezici ço¤unlu¤unu k›rsal alana ve en ileri bölgeler dedi¤imiz Dersim,
Sivas, Malatya, Marafl gibi alanlara çekmeliydi. Köylük alanlarda yine Dersim ve
çevresinde yo¤unlafl›lmal›yd›. Yani di¤er alanlardaki kadro ve üyelerin yine ihtiyaç
fazlas›  Dersim ve çevresine çekmeliydi. ‹lk ifl olarak illegal faaliyete geçilmeliydi.
Zaten legal alanlar diye bir fley kalmam›flt›. Zaman geçirilmeden k›ra çekilen kadro
ve üyelerin d›fl›nda kalanlarla da sa¤lam ve disiplinli bir illegal faaliyetle sanayi
proletaryas› içerisinde çal›flmaya yo¤unlafl›lmal›yd›. Bu esas çal›flma ve örgütlen-
menin yan›nda tali olarak da di¤er kesimler içerisinde faaliyet yürütülme görevi
konulmal›yd›. Oldukça sa¤lam ve disiplinli bir illegal faaliyete ba¤l› olarak
yap›lmas› gereken di¤er görevlerin bafl›nda ise illegal bildiri ve ‹KK gibi yay›nlar›n
bas›m› ve da¤›t›m› gelmeliydi. Bunun d›fl›nda Parti örgütünü flehirlerde
konumland›rarak cuntayla boy ölçüflür tarzda görevlendirmek, o günün
koflullar›nda kadrolar› ve faaliyetçileri tepside sunar gibi cuntaya sunmaktan baflka
bir anlam ifade etmezdi. Nitekim Konferanstan k›sa bir süre sonra Partinin örgütsel
yap›s›n›n önemli bir bölümü bu politikan›n ürünü olarak cunta taraf›ndan çökertildi.
Parti güçlerinin ezici bir ço¤unlu¤u k›rlara çekilerek teorik, askeri, pratik e¤itime
tabi tutularak tüm faaliyetler köylü gerilla savafl›n› bafllatmak ele için al›nmal›yd›.
Geçmiflin o kof ve menflevik örgütlenmesi ideolojik, siyasi olarak mahkum edilerek
ve bunun genifl-zengin e¤itimi verilerek her türlü donan›m sa¤lanmal›ydi. Kadro
ve savaflç›lar›n silahlanmas›na özel bir a¤›rl›k verimeliydi

O dönemde illegal bir flekilde haz›rl›k yapmaya azami özen gösterilmeli,
zorunlu kalmad›kça askeri eylemliliklere baflvurulmamal›yd›. Bütün çal›flmalar
oldukça gizli bir flekilde gerilla savafl›n› bafllatmak için yap›lmal›yd›. Köy parti
komiteleri ve köy milislerinin örgütlenmesine özel bir a¤›rl›k verilmeliydi. Pro-
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paganda ve ajitasyon çal›flmalar›n›n merkezinde gerilla savafl›n› bafllatmak hedefi
olmal›yd›. ‹llegal yay›n organ› ‹KK bas›m› ve da¤›t›m›na özel bir önem verilmeli,
merkezi önderli¤in kendisi Dersim’e yerlefltirilmeliydi. O günkü koflullarda bunun
nesnel koflullar› oldukça mevcuttu. MK üyelerimiz bizzat gerilla birliklerinin
bafl›nda olmal› ve gerillan›n ideolojik, siyasi, askeri ve teknik olarak donan›m›
imkanlar dahilinde en üst seviyeye ç›kar›lmal›yd›. Bu perspektif do¤rultusunda
konumlanmak istemeyen kadrolar ayr›m yap›lmaks›z›n a¤›r cezalara çarpt›r›l-
mal›yd›. Sadece Siyasi Büronun koflullar dikkate al›narak Ortado¤u ve Balkanlar’da
konuflland›r›larak güvenli¤e al›nmas› sa¤lanabilirdi. Geri çekilme takti¤i içerisinde
yap›lmas› gereken di¤er bir önemli siyasi görev ise Partinin önünde duran
Kongre’nin ideolojik-siyasi konulardaki gündemine haz›rlanmak ve Kongreyi
gerçeklefltirerek programl› planl› bir flekilde köylü gerilla savafl›n› bafllatmak
olmal›yd›. Köylü gerilla savafl›n›n bafllat›lmas› için nesnel koflullar 1983 seçimleri
sonras› fazlas›yla mevcuttu.

Parti içerisinde,birçok yoldafl o dönemi de¤erlendirdi¤inde „savafl m›
yürütüyoruz ki geri çekilme takti¤i uygulayal›m“, görüflündeydi. Geri çekilme
takti¤ine karfl› ç›kmakta ve dönemin MK’s›n›n siyasetini olumlamaktadayd›lar O
güne kadar köylü gerilla savafl›n› bafllatmad›¤›m›z do¤rudur. Bu yoldafllar sadece
savafllarda geri çekilmenin, savunmaya geçmenin mümkün oldu¤unu düflünü-
yorlard›. Onlar savafl›n henüz bafllat›lmad›¤› koflullarda da pekala geri çekilmenin
gerekli ve mümkün olabilece¤ini ve bu geri çekilmenin de örgütsel geri çekilme
olaca¤›n› düflünemiyorlard›. Böyle düflünen  yoldafllar, „hep sald›r›, geri çekilme
yok“ mant›¤›yla hareket etmekte, durman›n, geri çekilmenin, da¤›lan  güçleri
toparlay›p nefeslendirmenin bir savaflta gereklili¤ini kavramamakta ve bu
gereklili¤i kavrayan yoldafllar› „sa¤c›l›kla“ ve „kaçk›nl›kla“ itham etmekteydiler.
Bu yoldafllar solculu¤un en az sa¤c›l›k kadar bir komünist partisi için tehlikeli bir
hastal›k oldu¤unu kavramak istememektedirler.  Savafl bafllat›lmadan  baflvurulacak
örgütsel geri çekilme takti¤inin ve savafl bafllat›ld›ktan sonra giriflilecek aktif
savunman›n daha baflar›l›, güçlü bir sald›r›ya geçmek için oldu¤u bilince
ç›kar›lmamaktad›r. Bu bilinç yoksunlu¤undan dolay› kimi yoldafllar y›llard›r ayn›
gerekçeleri s›ralay›p durmaktayd›larlar.

Konferans›m›z›n örgütsel politikas› da durum belirlemesine ba¤l› olarak sol
ve serüvencidir. Örgütlenmede befl bölge temelinde örgütlenmeyi Merkez
Komitesine görev olarak koymas› onun örgütsel politikadaki en bariz yanl›fl›d›r.
Bu bak›flaç›s›yla ne do¤ru bir siyaset ve taktik üretilir ne de savafl geliflitirilip
büyütülür, tam tersine geçmiflin olumsuzluklar›n› tekrar etmifl oluruz. Üstelik de
12 Mart yenilgisinin  tarihi tecrübeleri gerek 1.Konferns gerek 2.Konferansta
detayl› bir flekilde tart›fl›lmas›na karfl›n ne yaz›k ki konferans›m›z bu tart›flmalarda
yeterince donanmam›fl, adeta geçmifli tekrar etmek yönelimini benimsemifltir.

Yanl›fl  bir çizgi bilimsel bir temelde mahkum edilmedi¤i zaman, yeni bir
sapma bafllam›fl demektir. l. MK’n›n geçmiflin siyasal durumunu göremedi¤i,
örgütü devrimci duruma uygun harekete geçirip gerilla savafl›n› bafllatmak için
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haz›rl›k yapmad›¤› ve  kendili¤indenci sa¤ oportünist hat izledi¤i elefltirisi
do¤rudur. Fakat buna karfl›l›k 2.Konferans cunta koflullar›nda, koflullar›n parti ve
devrim aleyhine oldu¤u bir dönemde befl bölgeye güçlerimizi da¤›tarak bir
mücadele ve örgütlenme biçimini savunarak güçleri gerçekçi bir flekilde de¤il
macerac› bir flekilde da¤›tark sol bir taktik izlemifltir. „Yak›nda patlamalar olacak“
gibi subjektif belirlemelerle pek yak›nda devrim dalgas›n›n yükselece¤i
beklentisine girmek bir ad›m önünü görememektir. Koflullara bu abart›l› yaklafl›m,
politikada abart›, kendi gücünü de oldu¤undan fazla görerek düflman›
küçümsemektir ki örgütsel politikada güçlerin da¤›t›lmas›n› da beraberinde
getirmifltir. Halbuki önderlik sanat› sadece an› tahlil etmek de¤il gelece¤i de
öngörebilmek ve ona göre bir siyaset izlemektir.

Konferans›n yol gösteren siyaseti hatal› oldu¤undan parti, sorunlar› pratikte
do¤ru olarak çözemedi ve aradan fazla zaman geçmeden önce sol, sonra sa¤a
evrilen pratikle yenilgiyle tan›flt›. Baflkan Mao, „sol“ çizgiler üzerine flu
de¤erlendirmeleri yap›yor:

„Üçüncüsü: Çeflitli ‚sol‘ çizgiler sald›r› ve savunma taktiklerinin düzenleme-
sinde de yan›lm›fllard›r. Stalin yoldafl›n belirtti¤i gibi taktiklerin do¤ru
düzenlenmesi, durumun do¤ru tahlilini (s›n›f güçlerinin iliflkisinin do¤ru bir
tahlilini ve hareketin inifl ç›k›fllar›n› do¤ru de¤erlendirmesini) gerektirir, buna
dayanan do¤ru mücadele ve örgüt biçimleri gerektirir ve do¤ru bir flekilde ‚düflman
kamp›ndaki her çatlaktan yararlanmay›, müttefik bulabilme yetene¤ini‘ gerektirir.“
(MZ.Cilt:3)

Mao Zedung Yoldafl devrimin 1927‘de yenilgisinden sonra, do¤ru bir flekilde,
ülkenin her yan›nda devrim dalgas›n›n alt düzeyde oldu¤unu, bütün ülkede
düflman›n bizden güçlü  oldu¤unu, macerac› sald›r›lar›n kaç›n›lmaz yenilgiler
getirece¤ini belirterek  flunlar› söyledi:

„Liu fiao-fli yoldafl›n Beyaz bölgelerde ve özellikle flehirlede kendi gücümüz
aras›ndaki apaç›k eflitsizli¤i yerinde bir tutumla saptam›fl ve devrimin 1927‘deki
yenigisinden sonra, geri çekilme ve savunmam›z›n sistemli olarak örgütlenmesi
ve gelecekte devrimci sald›r›lardan ve koflullar bizim aleyhimizde iken düflmanlarla
kesin hesaplaflmalardan, kaç›n›lmas›n› savunmufltur.“(MZ Cilt;3)

Düflmanin iç çeliflkilerinden yararlanmak ve geçici müttefikler kazanmak
konusunda Mao „Düflman›n iç çeliflkilerinden yararlanmak ve geçici müttefikler
kazanmak konusunda bu çeliflkilerin patlama noktas›na kadar gitmenin ve
bafldüflmana karfl› düflman kamp›nda bizimle iflbirli¤i yapabilecek veya henüz
bizim bafl düflman›m›z olmayan unsurlarla geçici bir ittifak kurman›n ve bizimle
iflbirli¤i yapmak isteyen müttefiklere gerekli tavizler vermenin, onlar› bize
kat›lmaya ve ortak harekette yer almaya teflvik etmenin ve sonra onlar› etkileyip
arkalar›ndaki kitleyi kazanman›n gerekli oldu¤u“(MZ.Cilt3)nu belirtmifltir.
Görülebilece¤i gibi Baflkan Mao bafldüflmana karfl› düflman kamp›ndaki
çeliflkilerden faydalanman›n gereklili¤i ve zorunlulu¤unu belirtmesine karfl›n
2.MK’miz cuntaya karfl› yurt d›fl›nda yap›lan kitle gösterilerine, sosyal faflist olarak
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nitelendirdi¤imiz parti ve örgütlerden TKP ve TKP/‹flçi’nin Sesi adl› örgüt ve
parti’nin de yeralmas› karfl›s›nda „sosyal faflistlerle biz eylem birli¤ine gitmeyiz“
deyip eylem birli¤i platformuna flerh düflerek eyleme kat›l›yor. Bu siyaset ve
prati¤in yukar›ya aktard›¤›m›z Baflkan Mao’nun siyaseti ve prati¤iyle alakas›n›n
olmad›¤›n› anlamak zor de¤ildir. Aç›kt›r ki bu olay özgülünde tak›n›lan tav›r sol
sekter bir tav›rd›r. Hedefi dar, cepheyi genifl tutma politikas› aç›kça yok say›lm›flt›r.
Bunu baflaramayan bir anlay›fl›n, düflman kamp›ndaki çeliflkileri patlama noktas›na
tafl›ma, onlar› bölme, onlar›n bir bölümünü verilecek tavizlerle yan›na alma, onlar›
etkileyerek arkalar›ndaki kitleleri devrimin saflar›na katma siyaset ve prati¤ini
maddi bir güç haline getiremeyece¤i aç›kt›r. 2.MK’m›z›n prati¤i de bu yönlüdür.

Baflkan Mao  „sol“ çizgi sahiplerinin anlay›fllar›na iliflkin yapt›¤› elefltiri ve
de¤erlendirmelerden aktar›mlar yapmaya devam edelim:

„1935‘deki 9 Aral›k harekat›n›n baflar›s›, Beyaz Bölgelerdeki çal›flman›n bu
taktiklerinin do¤rulu¤unu kan›tlam›flt›r. Böyle do¤ru taktiklerin tersine çeflitli sol
çizgileri izleyen yoldafllar, düflmanla kendimiz aras›ndaki kuvvetler dengesini
nesnel olarak incelemeyi baflaramam›fllar, buna iliflkin mücadele ve örgüt
biçimlerini benimsememifller ve düflman›n iç çeliflkilerini anlamam›fl veya buna
yeterli önemi vermemifllerdir. Dolay›s›yla sadece savunmada bulunacaklar› bir
s›rada körcesine o sözde sald›r› çizgisini uygulamalar›n›n bir sonucu olarak
yenilgiye u¤ramakla kalmay›p, üstelik muzaffer bir sald›r›n›n nas›l örgütlenece¤ini
bilmedikleri için, sald›r› zaman› gelince de yenilgiye u¤ram›fllard›r.  Bir toplant›y›
de¤erlendirmenin yolu; görüfllerine uygun düflen, münferit, bafllang›ç gündeminde
dolayl›, tek tarafl› ve sathi olaylar› almak ve bunlar› yayg›n, vahim, dolays›z,
tarafl› ve hayati önemi haiz fleylermifl gibi abartmakt› ve kendi görüfllerine uymayan
gerçekleri (düflman›n gücü ve geçici üstünlü¤ü bizim zay›fl›¤›m›z ve geçici
yenilgimiz, kitlelerin yetersiz siyasal bilinci düflman›n iç çeliflkileri ve orta
yolcular›n geçici yanlar› gibi) kabul etmekten korkuyorlar veya bunlara gözlerini
kapat›yorlard›. En zor ve karmafl›k durumlar› asla ak›llar›na getirmiyorlar, sürekli
pek mümkün olan en elveriflli en basit durumlar› hayal ediyorlard›. K›z›l ordu
hareketinde, devrimci üs alanlar›n› kuflatan düflman› korkunç zay›f ‚Son derece
panik içinde sonuna yaklaflan artan bir h›zla çöken‘ ‚bütünüyle çöken‘ diye
tan›ml›yorlar (40)

Baflkan Mao’nun afla¤›ya aktaraca¤›m›z K›z›l Ordu için söyledi¤i stratejik ve
taktik ilkeleri uygulamadaki mant›¤› kavrayan her MLM rahatl›kla ülke çap›nda
devrimci durum geriledi¤inde ve üstelik de silahl› mücadelenin bafllat›lmad›¤›
koflullarda hangi siyasal takti¤i uygulayaca¤›n› bilince ç›kart›p, 2.Konferans›n bu
konudaki siyasetinin yanl›fll›¤›n› görüp kavrayabilir. Mao Zedung yoldafl›n askeri
çizgisi iki temel noktadan hareket eder.  „Birincisi ordumuz sadece bir tip ordudur,
proletaryan›n ideolojik önderli¤ine ba¤l›d›r, halk›n mücadelesine ve devrimci üs
alanlar›n›n kurulmas›na hizmet eden bir araç olmal›d›r. Ikincisi, savafl›m›z sadece
bir tip savaflt›r, düflman›n güçlü kendimizin zay›f oldu¤unu kabul etti¤imiz ve bu
yüzden düflman›n zay›fl›klar›ndan ve kendi güçlü yönlerimizden bütünüyle
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yararland›¤›m›z ve var olmak, zafer kazanmak ve genifllemek için tümüyle
kitlelerin gücüne dayand›¤›m›z bir savaflt›r.“

„...‹kinci hareket noktas› göstermektedir ki, K›z›l Ordu, Toprak Devrimi Savafl›
s›ras›nda gerilla savafl› ve gerilla niteli¤indeki hareketli savafl›n temel savafl
biçimleri oldu¤unu ve ancak bir halk savafl›n› (Ki bunda temel güçler bölgesel
güçlerle, silahl› kitleler silahs›z kitlelerle kaynaflt›lm›flt›r) kendimizden kat kat
üstün düflmana karfl› bir zafer sa¤layabilece¤ini anlamak zorundad›r. Dolay›s›yla,
stratejik aç›dan, K›z›l Ordu ani kararlarla giriflilecek bir savafla karfl› olmal›, taktik
aç›dan ise uzun savafla karfl› olmal›d›r; stratejide uzun savafla ve taktiklerde ani
kararlara s›k› s›k›ya ba¤l› kalmal›d›r; seferlerde ve çarp›flmalarda az kiflinin çok
kifliyi yenmek için kullan›lmas›na karfl› ç›kmal› ve çok kiflinin az kifliyi yenmek
için kullan›lmas›na s›k› s›k›ya ba¤l› kalmal›d›r. Dolay›s›yla, K›z›l Ordu afla¤›daki,
stratejik ve taktik ilkeleri uygulamal›d›r: Kitleleri harekete geçirmek için,
güçlerimizi bölelim, düflman›n icab›na bakmak için güçlerimizi toplayal›m.
Düflman ilerler, biz kaçar›z; düflman konaklar, biz aral›ks›z sald›r›larla onu taciz
ederiz; düflman yorulur, biz sald›r›r›z; düflman kaçar, biz kovalar›z. Sabit üs
alanlar›n› geniflletmek için dalga dalga ilerleme siyasetini uygulay›n. Güçlü bir
düflman taraf›ndan kovaland›¤›n›z zaman çevresini kuflatma siyasetini uygulay›n.
Düflman› derinlere çekin. Üstün güçleri toplay›n, düflman›n zay›f noktalar›n› seçin
ve hareketli savaflta düflman›n bir parças›n› veya büyük bir parças›n› yok
edece¤inize emin oldu¤unuz zaman savafla girin ki, düflman güçlerini teker teker
ezebilesiniz.“(41)

fiimdi bu askeri ilke ve taktiklerin o günün koflullar› içinde uygulad›¤›m›z
taktiklerle mant›ksal ba¤lant›s›n› kurarsak: O dönemde henüz k›z›l ordunun
kurulmad›¤› ve çekirde¤inin dahi oluflturulmad›¤› bilinir. Sorun bu de¤il. Yani
devrimci durumun geriledi¤i ve parti olarak da Köylü Gerilla Savafl›n›
bafllatmad›¤›m›z ve de düflman›n sürekli bir flekilde sald›r›s›n› sürdürdü¤ü, devrimci
hareketin yenilgi ve önemli darbeler ald›¤›, Partimizin de örgütsel olarak önemli
darbeler ald›¤› ve almaya devam etti¤i koflullarda ortaya konulacak taktik örgütsel
olarak geri çekilmekten baflka bir pratik olabilir miydi? Düflman üzerimize
geliyorsa ve ilerliyorsa askeri taktikte oldu¤u gibi ülke genelinde de düflman taktik
olarak güçlü ve de habire sald›rarak ilerliyorsa, burada geri çekilmekten baflka bir
politika ve taktik belirlemek sol macarecal›kt›r ve arkas›ndan da yenilgi kaç›n›lmaz
olacakt›r. Görüldü¤ü gibi nereden bak›l›rsa bak›ls›n 2.konfarans›m›z›n bu konudaki
politika ve takti¤i sol-subjektiftir.

Geri çekilmek mücadeleyi terk etmek diye anlafl›lmamal›d›r. Burada sorun
merkezi görev olarak belirlenen Köylü Gerilla Savafl›n› bafllatmak için her türlü
mücadele ve örgüt biçimini buna uygun hale getirmektir. Yoksa geri çekilmek
ad› alt›nda örgütü s›n›f mücadelesinden al›koymak, da¤›tmak, tasfiye etmekse
sa¤ oportünist bir çizgi olur. Geri çekilme takti¤i sadece savafl bafllad›ktan sonra
uygulan›r mant›¤›n› savunmak, savafl yasalar›n› kavramamakt›r. Zaman› ve
koflullar› elvermedi¤i zaman yap›lacak bir sald›r› nas›lki baflar›s›zl›¤a ve oradanda
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arkas›ndan yenilgiye yol açabiliyorsa, zaman›nda geri çekilme takti¤ini
uygulamamak da partiyi baflar›s›zl›¤a ve yenilgiye götürür. Bu, en küçük bir askeri
harekattan en büyük taarruzlara kadar böyledir.

Politika ve taktikte, gerek objektif koflullar› gerekse sübjektif gücümüzü do¤ru
ve reel bir flekilde de¤erlendirmeyip subjektivizme düflüyoruz. Demek ki buradaki
temel hatam›z düflünce yönteminde subjektivizme düflmektir. Subjektivizmin a¤›r
bast›¤› yerde do¤al olarak do¤ru siyaset de üretilemez. Baflkan Mao siyaset üzerine
flunlar› söylüyor: „Siyaset devrimci bir siyasi partinin, pratik bütün hareketlerinin
ç›k›fl noktas›d›r ve hareketlerin yürüyüflü ve sonucunda kendini gösterir. Devrimci
bir siyasi partinin her hareketi siyasetin uygulanmas›d›r. Do¤ru bir siyaset
uygulanmazsa yanl›fl bir siyaset uygulan›r. Bilinçli olarak bir siyaset uygulamazsa,
gözü kapal› olarak uygulan›r. Tecrübe dedi¤imiz fley, bir siyaset uygulaman›n
yürüyüflü ve sonucudur.“ (42)

Parti genel çizgimizin do¤ru oldu¤u tart›flmas›zd›r, fakat taktik önderlik
noktas›nda hatal› siyasetlere sahip oldu¤umuz için, yani bugüne kadar do¤ru bir
önderlik (politik-taktik) çizgisi oturtamad›¤›m›z için mücadeleyi istenilen seviyeye
ulaflat›ramad›k, Baz› büyük yenilgiler ald›k, a¤›r darbeler yedik. O halde e¤er bir
konferans ve onun gösterdi¤i taktik siyaset yanl›fl ve de iflbafl›na getirilen MK da
bu yanl›fl hatta devam ediyorsa, burada esas olarak sorgulamam›z gereken kifliler
de¤il yanl›fl siyasetin ve taktiklerin kendisi olmal›d›r. Çünkü yanl›fl siyaset ve
taktikler stratejiyi gelifltirmiyor, büyütemiyor, dolay›s›yla ideolojik ve siyasi olarak
parti çizgisinin nüfuz alanlar›n› ilerletemiyor.Tersine yanl›fl siyasetler
ideolojiyi,yaml›fl taktikler ise stratejiyi kemirip yiyor.

Stalin yoldafl taktik önderlik üzerine flunlar›n alt›n› çiziyor:
„Taktik önderlik, stratejik önderli¤in bir parças›d›r.Taktik önderlik; stratejik

önderli¤in ödevlerine ve gereklerine ba¤l›d›r. Taktik önderli¤in amac›,
proletaryan›n bütün mücadele ve örgüt biçimlerini benimsemek ve belirli bir güçler
iliflkisinde, stratejik baflar›n›n haz›rlanmas› için gerekli azami sonucu elde etmek
için bundan hakk› ile yararlanmakt›r. „(43)

Gene Stalin yoldafl ayn› eserinde geri çekilmeye iliflkin hem kendi görüfllerini
hem de Lenin yoldafl›n flu saptamalar›n› flöyle aktar›yor:

„Düflman›n daha güçlü bulundu¤u, geri çekilmenin kaç›n›lmaz bir durum ald›¤›,
düflman›n kabul ettirmek istedi¤i muharebeyi kabul etmenin aleyhte olaca¤› aç›k
oldu¤u ve belirli güçler oran› dikkate al›nd›¤› zaman çeri çekilmenin, öncünün
kendini tehdit eden tehlikeden korunmas›n›n ve yedeklerini korumas›n›n biricik
yol oldu¤u zaman düzenli bir flekilde geri çekilen yedeklerle birlikte manevra
yapmak. Lenin der ki: ‚Devrimci partiler, e¤itimlerini tamamlamal›d›rlar. Onlar
sald›r›y› ö¤renmifllerdir. fiimdi art›k bu bilimin baflka bir bilimle tamamlanmas›n›n
zorunlu oldu¤unu anlamak gerekir. En iyi nas›l geri çekilinecektir? Hem sald›r›,
hem geri çekilme bilimini ö¤renmeden düflman› yere çalman›n olanaks›z oldu¤unu
anlamak gerek ve devrimci s›n›f, kendi öz deneyimiyle bunu anlamaya çal›fl›yor.
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Öyleyse bir stratejinin hedefi, zaman kazanmak, düflman›n moralini bozmak ve
sonradan sald›r›ya geçmek için kuvvet y›¤makt›r.“(44)

Lenin döneminin Rusyas›nda uygulanmaya çal›fl›lan mücadele biçimleri ve
taktikleri birebir bizimki gibi ülkelere uygulanamaz, ama burada taktikler için
söylenenler bizim belirleyece¤imiz politika ve taktikler için de bir ›fl›kt›r. Bizimki
gibi ülkelerde silahl› mücadele bafl›ndan sonuna kadar esas mücadele biçimidir.
Bu flu anlama gelir mi? Örgütü kurar kurmaz, hemen gerilla savafl›n› bafllat. Ya da
silahl› mücadele bafllat›ld›ktan sonra gerek en küçük bir yerel askeri harekatta
gerekse bölgesel ve gerekse ülke çap›nda her durumda sald›r› takti¤inden baflka
bir taktik olamaz m›? Savafl› bafllatmadan önce yap›lacak tüm mücadele ve örgüt
biçimleri savafl› bafllatmak için, savafl› bafllatt›ktan sonra ise bütün mücadele ve
örgüt biçimleri ise her durumda yeniden yeniden sald›r›y› gerçeklefltirmek ve daha
büyük sald›r›lara oradanda stratejik sald›r›ya geçmek için yap›lmak zorundad›r.
Aksi durumda mücadele biçimi ve örgüt biçimlerini kar›flt›rm›fl oluruz. Ana
mücadele ve örgüt biçimleriyle, ikincil mücadele ve örgüt biçimlerinin ayr›fl›m›n›
yapmak zorunday›z. fiu Marksist bir ilkedir: Her mücadele biçimi kendine uygun
örgüt ve örgütlenme biçimi yarat›lmadan baflar›ya ulaflamaz. O halde kalk›p biz
mücadele biçimlerini önceden tesbit edemeyiz gibisinden bir tez savunmak, bizi
s›n›f mücadelesinin gerçek prati¤inden kopart›p onun peflinden sürüklemeye hizmet
edece¤i aç›kt›r. Ayn› flekilde ana mücadele ve örgüt biçimleri d›fl›nda kalan di¤er
mücadele biçimleri ve örgütlenme biçimlerini de do¤ru bir flekilde kullanmamak
baflar›y› de¤il baflar›s›zl›¤› do¤urur. Savafl bafllat›ld›ktan sonra (özellikle bu dönem)
savafl›n belli evrelerinde silahl› biçimler yerine „bar›flç›l mücadele takti¤i esas
hale gelebilir“ saptamas›yla nas›l bir k›z›l ordu oluflturulacak ve nas›l büyütülecek?
Karfl›l›kl› tavizler sonucu savafl›n belli evrelerinde ateflkesler ilan etmek, ya da
yasal olanaklardan yararlanmak, legal mücadele biçimlerinden faaydalanmak
do¤rudur ancak bunlar silahl› mücadelenin önüne ç›kar›l›rsa ne ordu ne de savafl
büyütülür. Tam tersine bu tür mücadele ve taktik biçimlerini biz stratejik hedefimizi
büyütmek ve silahl› mücadeleyi daha üst boyutlara s›çratmak için kullan›r›z.
2.konferans esas ile tali mücadele ve örgüt biçimlerini birbirine kar›flt›rmaktad›r.
Bundand›r ki 2.MK gerek politikada gerekse taktiklerde hayli kafa kar›fl›kl›¤›
içerisine düflmekte ve bu tür anlay›fllar› politika ve taktik haline dönüfltürerek sa¤
hatt›n› teorize etmeye çal›flmaktad›r

Baflkan Mao, silahl› mücadele ve ordu örgütlenmesi konusunda flunu çok aç›k
ve net bir flekilde vurgulamaktad›r: „...Marksist devlet teorisine göre, ordu devletin
temel unsurudur. ‹ktidar› ele geçirmek ve elde tutmak isteyen herkes mutlaka
güçlü bir orduyu sahip olmal›d›r. Baz› kimseler savafl her fleye kadirdir anlay›fl›n›n
savunucular› oldu¤umuzu söyleyerek bizimle alay ediyorlar. Evet, biz devrimci
savafl›n her fleye kadir oldu¤unu savunuyoruz. Bu kötü de¤il, iyidir, Marksisttir.
Sovyet Komünist partisi’nin silahlar› sosyalizmi yaratt›. Biz ise demokratik bir
cumhuriyet yarataca¤›z. Emperyalizm ça¤›nda s›n›f mücadelesi tecrübesi bize,
iflçi s›n›f›n›n ve emekçi kitlelerin, silahl› burjuvaziyi ve toprak a¤alar›n› ancak
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silah gücüyle yenebileceklerini ö¤retiyor. Bu anlamda, bütün dünyan›n ancak
silahla de¤ifltirebilece¤ini söyleyebiliriz. Biz savafl›n kald›r›lmas›ndan yanay›z,
savafl istemiyoruz ama savafl ancak savaflla ortadan kald›r›labilir ve silahtan
kurtulmak için silaha sar›lmak zorunludur“(45)

K›saca; ülkedeki devrimci savafl›n özelliklerini do¤ru bir flekilde kavramadan,
onu yönetmenin ve zafere ulaflt›rman›n mümkün olmad›¤›n› bilmek durumunday›z.
Devrim, çeliflkileri çözmek ise, bir komünist partisi ve onun önderli¤inin de ilk
yapmas› gereken her somut durumda önüne ç›kan çeliflkileri do¤ru ve bilimsel bir
flekilde tahlil etmek ve pratikte bu tahlile uygun ad›m atmakt›r. Genel çizgi her
somut durumda uygun politika ve taktiklerle gelifltirilmezse o genel bir do¤ru
olmaktan ve ka¤›t üzerinden öteye geçmez.

Birçok meselede oldu¤u gibi savafl meseleleri noktas›nda da oldukça geri
oldu¤umuzu kabullenmek durumunday›z. Onlarca y›l gerilla faaliyeti tecrübesi
olan kimi kadrolar›m›z bile köylü gerilla savafl›yla herhangi bir silahl› mücadele
aras›ndaki politik fark› göremiyorsa gerilla savafl›yla halk savafl› aras›ndaki
farkl›l›¤› kavrayam›yorsa, burada kadrolar›m›z›n savafl meselelerinde, sald›r› ve
savunma sanat›nda ustalaflt›klar›n› söylemek mümkün mü? Bir sorunun teorik
boyutunun dahi do¤ru kavranmad›¤› bir yerde pratikte ileriye do¤ru gerçek bir
ad›m at›lamaz. Halk Savafl› ve silahl› mücadeleye iliflkin söylenenlerde yeni bir
bilinç seviyesi yakalanm›fl olsayd›, konferansta mücadele biçimlerine iliflkin
karmafl›k tespitler yap›l›p bilinç bulan›kl›¤› yarat›lmazd›. Gerçe¤i ifade etmek
gerekirse, biz Halk Savafl›n›n özünü kavramak ve bu do¤rultuda teorik-pratik
geliflmeler yaratmak için kafa yormak yerine, iflin ajitatif ve propagandif yönleriyle
daha çok ilgiliydik. Yoldafl Kaypakkaya’y› anlayam›yor ve kavrayam›yorduk.

Bugüne kadar Parti genel siyasi çizgimizi kavramad›¤›ndan bu genel çizgi
sadece söylemde kalm›fl, buna uygun stratejik konumlanma esasta
baflar›lamam›flt›r. Bundand›r ki bütün önderliklerin (dolay›s›yla Partinin) siyasal
çizgisi kendilerinin de teorik olarak kabul etti¤i Kaypakkaya güzergah›nda ifadesini
bulan genel siyasi çizgiden sapm›fl ve sa¤ yada sol oportünist bir hat alm›flt›r.
Oportünist çizginin; Halk Savafl›n›n özünün kavranamay›fl› veya yanl›fl
kavran›fl›n›n,  politika, örgütsel politika, askeri hat ve taktiklerde yukar›daki
hatalara  düflmesi kaç›n›lmazd›. K›sacas› sorun tamamen çizgi sorunuydu.

Stalin yoldafl: „Baz›lar›, zaferin kendi kendine, yani diyelim ki kendili¤inden
gelmesi için do¤ru bir çizgi haz›rlay›p gelifltirmek, bunu yüksek sesle ilan etmek,
onu tezler biçiminde, kararlar biçiminde sergilemek ve onu oybirli¤iyle
benimsemek yeter diye düflünüyorlar. Besbelliki bu yanl›flt›r. Yaln›z iflah olmaz
bürokratlar ve k›rtasiyeciler böyle düflünebilirler. Gerçekte bu baflar›lar va zaferler,
kendiliklerinden kazan›lmam›flt›r, Parti çizgisinin uygulanmas› u¤runa yürütülen
amans›z bir mücadele içinde kazan›lm›fllard›r. Zafer hiç bir zaman kendi kendine
gelmez; her zaman söküp al›n›r. ‹yi kararlar, partinin genel çizgisinden yana
bildiriler, ancak bir bafllang›çt›r; ancak yenginin teorisini anlat›rlar, ama yenginin
kendisini de¤il. Do¤ru bir çizgi, sorunun do¤ru bir çözümü önerildikten sonra,
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baflar›, örgüt çal›flmas›na, parti çizgisinin pratik uygulanmas› için mücadelenin
örgütlenmesine, adamlar›n iyi düflünülerek seçilmesine, yönetici kademelerinin
kabul ettikleri kararlar›n uygulan›p, uygulanmad›¤›n›n denetimine ba¤l›d›r.  Bu
arada Partinin do¤ru çizgisi ve do¤ru kararlar, ciddi olarak tehlikeye düflmek tehdidi
alt›ndad›rlar. Bundan baflka .üstelik do¤ru siyasal çizgi bir kere belirlendi mi, her
fleyi, siyasal çizginin kendi kaderini de onun gerçeklefltirilmesini ya da
baflar›s›zl›¤›n› belirleyen, örgüt çal›flmas›d›r. Gerçekte, zafer parti çizgisinin
uygulanmas›na karfl› duran her çeflit güçlü¤e karfl› amans›z ve sistemli bir
mücadeleyle elde edilmifl ve kazan›lm›flt›. Bu güçlüklerin üstesinden gelerek,
partiyi ve iflçi s›n›f›n› bu erekle seferber ederek, mücadeleyi örgütlendirerek
elveriflsiz militanlar› görevden alarak, güçlüklere karfl› bu mücadeleyi yürütme
yetene¤ine sahip daha iyilerini seçerek kazan›ld›.“(46)

2. MK’n›n Güçlendirme Konferans›na Kadar ‹zledi¤i Çizgi ve
Sonuçlar›:

2.Konferans çok zor koflullarda ve herhangi bir fiziki yara al›nmadan 1981
fiubat bafllar›nda Dersim’in da¤lar›nda baflar›yla sonuçland›. Bu bir anlamda
TKP(ML)’nin l.örgütsel yenilgi sonras› ilk kez stratejik örgütlenme ve mücadele
biçimine uygun ad›m atmas›d›r. Bu ad›m halk savafl› konusundaki bir ›srar›n ve
kararl›l›¤›n göstergesidir. Tabii herfley bununla bitmiyor. Bu kararl›l›k ve ›srar
do¤ru bir siyaset çerçevesinde yürütülmez ve gelifltirilip büyütülmezse, o partinin
genel çizigisi konusundaki bu ideolojik durufl bilince ç›kar›l›p do¤ru bir siyaset
yönetimi alt›nda gelifltirilip zenginlefltirilmedi¤i zaman pek tabii ki o genel çizgi
kitlelere nüfuz edemez.

Baflkan Mao flöyle der: „Yoldafllar, Partimizin, Çin devriminin genel çizgisinin
ve genel siyasetinin yan› s›ra çal›flmalar›m›z için çeflitli somut çizgiler ve somut
siyasetler de saptad›¤›n› biliyorsunuz. Bununla birlikte birçok yoldafl, Partimizin
somut çal›flma çizgilerini ve somut siyasetlerini hat›rda tuttuklar› halde genel
çizi¤isini ve genel siyasetini s›k s›k unutuyorlar. Partinin genel çizgisini ve genel
siyasetini gerçekten unutacak olursak, o zaman kör, ham, kar›fl›k kafal› devrimciler
olup ç›kar›z ve somut bir çal›flma çizgisini ve somut bir siyaseti uygularken de
rotam›z› flafl›r›r, bir sola, bir sa¤a yalpalar›z ve çal›flmalar›m›z zarar görür.“(47)

Örgütsel Durum:
2.MK’mn bileflimi üç yedek üye ile birlikte toplam 12 üyeden oluflmaktad›r.

Tabii buna üç FÜ dahil de¤ildir. Konferansta Parti Genel Sekreterli¤ine Süleyman
Cihan yoldafl seçilmiflti. Sekreter yard›mc›l›¤›na ise A.Haydar Akgün. 1.MK
üyelerinden 2.Konferansta tekrar MK’ya seçilen, üç kiflidir.  Daha önce tutuklu
düflen ‹.Ünal ve A. Yavuz Çengelo¤lu adl› MK üyeleri poliste çözülmüfl ve
düflmana parti hakk›nda önemli örgütsel bilgiler vermifllerdir.
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Konferansta yeni seçilen MK üyelerinin hemen hemen hepsinin s›n›f kökeni
k.burjuvad›r. Kimisi ö¤renci, kimisi ögretmen-memur kökenlidir. Hepsinin de
parti ile iliflkileri, daha do¤rusu siyasi geçmiflleri 1973 sonras›ndan bafllamaktad›r.
‹brahim döneminden kalma hiçbir kadro (FÜ’ler hariç) yoktur.

Konferasta befl bölge temelinde örgütlenmeye gidilmifltir. Daha önce bölge
statüsünde olan yurt d›fl› örgütlenmesi büro örgütlenmesine dönüfltürülmüfltür.
Bu befl bölge: l nolu Bölge Komitesi; Dersim ve çevresi. Kars ve çevrisi ise bafll›
bafl›na ABK olarak örgütlenmeye gidilmifltir. 2 Nolu Bölge Komitesi: Diyarbak›r
ve çevre illerden oluflmakta idi. Orta Anadolu Bölge Komitesi: Bu bölge komitesi
alan›na dahil olan iller Malatya, Sivas çevresindeki illerdir. Dördüncü Bölge
Komitesinin kapsad›¤› alanlar ise ‹stanbul merkezli ‹zmit-Sakarya ve Bursa ve
çevre illerdir.

Bu bölge komitelerinin alt› hemen hemen üç alt bölge komitesi fleklinde
örgütlenmeye gidilerek doldurulmufltu üyelerle. Belirtmek gerekir ki kimi bölge
veya alt bölge komiteleri daha kurulufl toplant›lar›n› yapmadan örgütsel olarak
darbe ald›.

Kars ve çevresini kapsayan üst örgütlenme (ABK ) ilk toplant›s›n› yapmadan
komitede görevli ve ona ba¤l› olarak örgütlenecek kadro ve parti üyelerinin ezici
ço¤unlu¤u 1981 May›s-Haziran aras› yakalanm›fl oldu. Burada yakalananlar›n
hemen hemen hepsi çözüldü. Bu alan örgütlülü¤ü içerisinde olan yaln›zca iki
yoldafl bu süre içerisinde düflman›n eline düflmekten kurtulmufltur. Ki bu yoldafllar
da oparasyonun oldu¤u bu zaman diliminde Dersim bölgesinde de¤iflik örgütsel
görev ve ifllerinden dolay› kalmaktayd›lar.

Konferanstan hemen sonra ‹stanbul örgütlenmesi baflta olmak üzere parti
örgütsel olarak flehirlerde büyük darbe alm›flt›r. Ankara ve çevresindeki parti
örgütlenmesi esas olarak konferans öncesi ve sürecinde darbe alm›fl ve neredeyse
çökmüfl durumdayd›. ‹stanbul’da polisin yapt›¤› oparasyonlar sonucu onlarca partili
ve yüzlerce parti taraftar› ve sempatizan düflman›n eline geçmifltir. Bunda poliste
çözülmelerin önemli pay› vard›r. ‹stanbul’da 1981 Haziran sonlar› ve Temmuz
sonlar›na do¤ru polisin partimize yönelik gerçeklefltirdi¤i operasyonlar sonucu
2.Konferansta MK’ya seçilen bir üyenin çözülmesi sonucu bafllayan tepeden dar-
be al›fl Ekim sonlar›na do¤ru neredeyse MK üyelerinin yar›s›ndan fazlas›n›n
yakalanmas›na neden oldu.

Bu çözülme sonras› Erhan Gencer yakalanm›fl ve devam›nda ise Parti Genel
Sekreterimiz Süleyman Cihan yoldafl yakalanarak iflkencede katledilmifltir. Burada
bu olay üzerinde yani Süleyman Cihan yoldafl›n yakalan›fl›na iliflkin geliflmeler
üzerinde k›saca da olsa durmak gerekir. Çünkü bu durum aradan neredeyse 20
y›lllk zaman geçmesine ra¤men hala da çeflitli yönleriyle tart›fl›l›r durumdad›r.
Daha do¤rusu çeflitli spekülasyonlar yap›lmakta ve bu da yetmiyormufl gibi kifli
ya da kifliler hala da zan alt›nda b›rak›lmaktad›r. Bu bak›mdan sorun ciddidir ve
de¤erlendirilmesi gerekir.
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Süleyman Cihan Olay›:
Süleyman Cihan yoldafl›n yakalanmas›nda rolü olan kiflinin  anlat›mlar›na

iliflkin SB üyesi bir yoldafl›n gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak yapt›¤› bilgilendirme
ve anlat›mlar flöyledir: „yem olarak b›rak›lan kad›n, çözülen bölge komitesi
sekreteri MK üyesinin efliydi ve bu MK üyesi, Süleyman Cihan’›n akrabas›d›r.
Kad›n b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul d›fl›nda bir kente giderken, Süleyman’a flöyle
bir not gönderiyor: ‚Bugün beni b›rakt›lar. Ben flimdi babam gile gidiyorum. Büyük
ihtimalle beni yem olarak sald›lar. Sak›n beni arama...‘..“

Biz bu durumu çeflitli boyutlar›yla de¤erlendirmeden önce Süleyman Cihan
yoldafl›n yakalanmas›ndan birkaç gün öncesinde sözkonusu akrabas› olan MK
üyesinin örgütsel evini boflaltmaya giderken (gitmemesi gerekirken) evde kurulan
polis karakolunu farkederek kaçm›flt›r. fiimdi bu olaya iliflkin do¤ru ve bilimsel
de¤erlendirme nas›l olmal›d›r bunun üzerinde dural›m.

Bir kere her komünist ve parti militan›n›n, taban kitlemizin flunu çok iyi bilmesi
ve kavramas› gerekir; Süleyman yoldafl›n yaklanmas›nda ki belirleyici hata S.Cihan
yoldafla aittir. Üstelik sözkonusu kad›n kendisini uyarmas›na karfl›n yine de bu
kad›n› görmeye gitmesi hiç de affedilir bir hata de¤ildir. Ki düflman görüldü¤ü
gibi bu hatas›ndan yaralanarak onu hem esir ald› hem de iflkencede katletti. ‹lk
hata bu gibi durumlarda son hata oluyor. Ve insan›n yaflam›na malolabiliyor.

Sorunun di¤er bir boyutu ise fludur: S.Cihan yoldafl›n akrabas›na iliflkin ileri
sürülen „ajan, kuflkulu“ vb. iddialar, daha do¤rusu bu kiflinin polisle anlaflarak
Süleyman yoldafl› „bilinçli yakalatt›¤›“ iddias› ise tamam›yla önyarg›l› ve kurgucu
bir yaklafl›m tarz›d›r. Bir ihtimal olarak öyle düflünelim :  Yukar›da görüldü¤ü
gibi sözkonusu arkadafl›n efli Süleyman yoldafla „beni yem olarak b›rakm›fl
olabilirler“ uyar›s›n› yapmas›na karfl›n, S.Cihan yoldafl›n bu uyar›y› dikkate
almamas› kad›n›n ve çözülen MK üyesinin suçu olarak görülemez.  Burada polisle
iradi olarak anlaflmay› bir kenara b›raksak bile bildi¤imiz üzere polis b›rakt›¤›
kiflileri uzun süre takip eder. Hem de kimi önemli sonuçlara ulaflmak istedi¤inde
bu takibini aylarca sürdürür. Burada bir çözülme oldu¤u aç›k. Ki bu kiflinin (MK
üyesinin) çözülüp evini verdi¤i de ortadad›r. Partinin Genel Sekreteri konumundaki
kiflinin kald›¤› bir evi boflaltmaya gitmesi, o da yetmiyormufl gibi uyar›ya ra¤men
polisten b›rak›lan bir kifliyle görüflmeye gitmesinin savunulacak hakl› bir yan›
yoktur. Esasen sorunun bu boyutunu sorgulay›p bilince ç›karmak gerekir.
Hatalar›m›z›n kayna¤›n› kendimizde de¤il de d›flta ararsak bu yöntemle döne döne
ayn› hatalar› tekrarlar›z. Adam ajan da olabilir, iflbirli¤ini de kabul edebilir. Görev
bu gibi olas›l›klar› gözönünde tutarak komünist ilkelere sad›k kalmak ve pratikte
bu do¤rultuda ad›m atmakt›r.

 Mücadelenin kat› ve amans›z kurallar›na uymuyor, sonra da kalk›p hatam›z›n
kayna¤›n› d›flar›dan ar›yoruz. Böyle MLM bak›flaç›s› ve sorgulama yöntemi olmaz.
Bu ciddi bir yaklafl›m de¤ildir. Bu, hatalardan ders ç›kartmak de¤il, hatalar› teorize
etmek ve tekrarlamak demektir. Kim olursa olsun yoldafllar›m›z›n yanl›fllar›n›
elefltirmiyor ve hatal› yanlar›n› bulup bunun üzerinde kafa yormuyorsak, bizler
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bilimsel düflünen kifliler de¤il, kiflileri putlaflt›ran bilim karfl›s›nda güçsüz
kiflilikleriz demektir. Tapmak, putlaflt›rmak kendine güven ilkesinin yokoluflu ve
zay›fl›¤›d›r.

Bu sorunun bir baflka boyutu var o da fludur. Çözülen MK üyesinin polisin
elinden nas›l kaçt›¤›, polisin bu kifliyi bilinçli mi b›rakt›¤› yönlü iddialar› ve
spekülasyonlar›n yap›lmas›d›r. ‹fl o kadar pervas›z bir flekilde ele al›n›yor ki, kifliyi
anlay›fl ve çizgisiyle mahkum etmek yerine kiflinin polisteki olumsuzlu¤u esas
al›narak kifli gerici bir yöntemle mahkum edilmeye çal›fl›l›yor. Bu kiflinin polisin
elinden kaçt›¤› do¤rudur. Kiflinin kaçmas›n› geçmifl çözülmesine ba¤l› olarak polis
taraf›ndan bilinçli olarak b›rak›ld› görüflüne varmak önyarg›l› bir yaklafl›md›r.
Polisin elinden kaçan çok insan›n oldu¤unu biliyoruz. Üstelik de Cunta sonras›
karakollarda, onun da ötesinde iflkencede polisi kendi silah›yla vurup kaçanlar›
da biliyoruz. Polisin dalg›nl›¤› sonucu yakaland›¤›nda karakola üzerindeki silahla
götürülen kimi devrimcilerin f›rsatlar› de¤erlendirerek polisi vurup kaçt›¤›n› da
biliyoruz.Bu örnekler poliste kaçan kiflilerden hiçbirinin pazarl›k yapmad›¤› veya
yapmayaca¤› anlam›na da gelmemelidir. Bu noktada bilimsel kuflkuculuk elden
b›rak›lmamal›d›r. Bunun yerine her kaçan›n hakk›nda „bilinçli b›rak›ld›“ söylem
ve iddialar› da bilimsel de¤ildir.

Tarihsel-pratik boyutu ve geliflmesiyle birlikte ele al›p de¤erlendirdi¤imizde
bu arkadafl polis taraf›ndan de¤il, kendi inisiyatifinde kaçmay› baflarm›flt›r.
Geçmiflte partinin yapt›¤› araflt›rma ve soruflturma sonuçlar› bu noktadad›r. Durum
buyken Süleyman Cihan yoldafl›n yakalanmas›n› bu arkadafl›n polisle yapt›¤› iddia
edilen iflbirli¤ine ba¤lamak do¤ru de¤ildir.

Kiflileri somut bilgiler ve deliller olmadan „iflbirlikçi, ajan“ vb.ithamlarla
uluorta teflhir etmek Parti içinde kaos yaratmakt›r. Bu „kiflileri teflhir etmek“ ad›na
Partinin, parti ideolojisinin kitleler üzerindeki etkisinin k›r›lmas›na hizmet etmektir.
Varsa bir iddia bunun örgütsel kanallarla sonuca ba¤lanmas› gerekir. Tersi
davran›fllar komünist partisinin çal›flma tarz› ve iflleyifliyle ba¤daflmaz.

Sonuç olarak Süleyman Cihan yoldafl›n yakalan›p katledilmesinin temel nedeni
kendi hatalar›m›zd›r. Parti Sekreterini korumak ve onun güvenli¤ini almak Partinin
sorunudur. Birçok parti üyesinin yapabilece¤i görevleri parti sekreterinin  bizzat
kendisinin yapmaya kalk›flmas› ve bunun sonucu yakalan›p katledilmesi stratejik
önderlik bilincinin yoksunlu¤undan kavranmamaktad›r. Bu olay özgülündeki temel
hata da Süleyman Cihan yoldafl›n kendisine aittir.

Merkez komitesi sekreterinin yakalanmas›ndan öncede çözülmeler sonucu bu
alanda önemli derecede örgütsel darbe al›nm›fl birçok kadro ve üye çözülmeler
sonucu yakalanm›flt›. Bu MK üyesinin yakalanmas› ve çözülmesiyle ba¤lant›l›
olarak az öncede vurgu-yapt›¤›m›z S.Cihan yoldafl›n yakalanmas› süreci içerisinde,
yani ayn› dönem içerisinde bir baflka MK üyesi  daha ‹stanbul’da yakaland›. Bu
MK üyesi ayn› zamanda SB üyesiydi. Bu SB üyesi de çok k›sa bir süre içerisinde
çözülerek polisi Elaz›¤ ilinde rendevu yerine götürerek bir baflka MK üyesinin
yakalanmas›na neden oldu. Elaz›¤’da yakalanan MK üyesi de ilk iki gün içerisinde
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çözülerek Diyarbak›r’daki örgüt evini vermesi sonucu buraya u¤rayan bir MK
üyesinin yakalanmas›na neden oldu. Diyarbak›r’da yakalanan MK üyesi de 20.Gün
direndikten sonra çözüllmüfl, hem Diyarbak›r’da hem de Malatya’da bir k›s›m
kadro ve üyelerin yakalanmas›na neden olmufltur. Malatya flehir merkezindeki
polis operasyonunda ele geçenlerden iki kadrodan biri SB üyesi iken di¤eri
konferansta MK yedek üyeli¤ine seçilen ve daha sonra as›l üyeli¤e geçen kadrodur.
Bu iki kifli poliste konumlar›n› ve kimi bilgileri kabullenmifller; örgütte baflka
kimsenin yakalanmas›na neden olmamakla birlikte onlar da çözülmüfltür.

Böylelikle Haziran-Temmuz aylar›nda ‹stanbul’da bafllayan polis oparasyonu
ve bu operasyonlarda ilk olarak ele geçen MK üyesinin çözülmesi sonucu
‹stanbul’dan bafllay›p Diyarbak›r ve en son Malatya’da Ekim ortalar›nda
noktalanan üç ayl›k dönem içinde 2.Konferansta MK’ya seçilen kadrolardan
toplam yedi (7) MK üyesi yakalanm›fl oldu. Ve Süleyman yoldafl hariç geriye
kalanlar›n hepsi poliste komünist bir direnifl göstermeyerek çözüldü. Kimisinin
çözülmesi  Partinin a¤›r örgütsel darbe yemesine neden olmufltur.

Örgütsel darbe ile görüldü¤ü gibi MK üyelerinin yar›dan fazlas› yakalanm›flt›r.
Yani 2.Konferansta seçilen 6 as›l bir yedek üye Konferanstan yaklafl›k dört ay
sonra bafllayan ve üç ay süren polis oparasyonu sonucu yakalanm›flt›r. Böylelikle
toplam 12 (yedeklerle birlikte) üyelik MK iradesi kritik bir noktaya geldi. Çünkü
bir komitenin, dahas› Konferansta delegelerin oyu ile seçilen merkezi iradenin
tüzüksel bak›mdan tam temsili yani organsal niteli¤ini yitirmemifl demek için, o
komitenin -MK olsun, di¤er alt kademe parti komite ve organlar› olsun-  tüzük
taraf›ndan belirlenen bileflimin yar›dan bir fazlas›n›n oyu ile bir karar almas›
gerekir. Bu özgülde somut olarak: MK bileflimi 9 oldu¤undan, MK’n›n karar
alabilmesi için en az 5 kiflinin oyu ile karar ç›kartmas› zorunlu ve flartt›r. Bu say›n›n
alt›nda ç›kacak bir karar MK’y› temsil edemez. Çünkü ço¤unlu¤un iradesini temsil
etmiyor.

Düflman›n azg›n sald›r› içinde oldu¤u, devrimci durumun dibe vurdu¤u ve
devrimci hareketin önemli bir kesiminin büyük darbe ve hatta baz›lar›n›n yenilgi
ald›¤› koflullarda ve bir de buna ek olarak düflman›n partiye karfl› özel olarak
sald›r›ya geçti¤i koflullar›n yafland›¤› bir dönemde, yanl›fl bir siyaset ve takti¤in
izlenmesi ve Partinin bu kadar yayg›n örgütlenmesi sonucu bu darbeleri almak ve
baflar›s›zl›¤a u¤ramak kaç›n›lmazd›.  1981 May›s’›nda YD hizbinin Partiye karfl›
cepheden bayrak açmas› da örgütsel olarak partiyi etkiledi.  Konferansta çizgileri
mahkum edilen YD hizbi elemanlar› konferanstan döner dönmez hemen önce
gizliden daha sonra ise aç›ktan aç›¤a örgüt ilkelerini hiçe sayarak parti karfl›t›
örgütlenmeye girifltiler. Parti k›sa süre de bir SB üyesini YD’na göndererek bu
hizipçi faaliyetlere müdahalede bulundu. Kitle önünde yap›lan toplant› ve
tart›flmalarda bu hizip ideolojik-siyasi olarak genifl ve yayg›n bir flekilde teflhir
edildi. YD Hizibinin aç›ktan  ayr›l›k ilan etmesinden sonra YDH saflar›nda yer
alan parti üyelerinin ezici ço¤unlu¤u Yurt D›fl›nda örgütlü olan PÜ’lerden
oluflmaktayd›. Yurt d›fl›nda o dönem hizbin bafllar› da dahil toplam 20 parti üyesi
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içerisinden befli partiden yana saf tuttu. Taban kitlenin de %95‘i Partiden yana
tutum belirledi.

Ülke içerisinde ise l. MK genel sekreteri olan kifli baflta olmak üzere YDH’den
yana saf belirleyenlerin say›s› bu ayr›l›k süreci boyunca toplam  parti üyesi 10
civar›ndayd›. Ülke içindeki Parti kitlemiz bu hizipten hemen hiç etkilenmedi. Bu
hizibin pefline tak›lmad›.

Yurt D›fl› Hizibi kendisini „Bolflevik Partizan“ olarak kamuoyuna duyurdu.
Bu hizipten k›sa bir süre sonra içlerinden „spartakistler“ diye bir grup daha ç›kt›.

fiehirlerde güçlü örgütsel darbeler al›n›rken k›rsal kesimde ise, özellikle l nolu
bölge komitesi alan›nda sadece bir partili -kendi hatalar› sonucu- düflman taraf›ndan
tutukland›. Bu durum 1981 Eylül-Ekim aylar›nda Dersim’de sürdürülen Komando
oparasyonuna kadar sürdü. 1981 Aral›k ay›nda  Veysel Uyar ve Erdo¤an Tekin
yoldafllar›n flehit düfltü¤ü çat›flmaya kadar 1 nolu bölgede ciddi hiçbir kay›p
verilmedi. Komando operasyonu baflar›yla atlat›lm›fl ve bölgedeki faaliyetçiler
oldukça morallenmiflti. Konferans sürecinde (81 fiubat) Dersim’in Mazgirt
ilçesinde bir grup faaliyetçiyle düflman aras›ndaki silahl› çat›flmada Mehmet Düzen
yoldafl flehit düfltü. 1.Komando operasyonunun zulmüne karfl› belli gerilemeler
olsa da  Dersim halk›n›n gerillay› sahiplenmesi 12 Eylül koflullar› dikkate
al›nd›¤›nda oldukça önemliydi. S›k› illegalite koflullar›na ve do¤ru çal›flma tarz›na
ba¤l› kal›nd›¤› müddetçe köylüler tüm imkanlar›n› gerillaya sunuyor ve tüm a¤›r
iflkencelere karfl› zulme boyun e¤miyor ve elindeki derme çata silahlar› cuntaya
teslim etmiyordu.

1.Komando Operasyonu içerisinde örgütlü milis yoldafllardan Behzat Firik
yoldafl beyaz ordu taraf›ndan iflkence yap›ld›ktan sonra ailesinin gözlerinin önünde
yak›larak katledildi. Yoldafl›n a¤›r iflkencelerden geçirilmesi ve katladilmesinin
temel nedeni Dersim köylülerini sindirerek gerillaya olan desteklerini kesmekti.
Di¤er bir neden de düflman›n, yoldafl›n 20 kiflilik gerilla birli¤inin yerini bildi¤inin
bilgisine sahip olmas›d›r. Gerçekten de Behzat yoldafl 20 kiflilik gerilla biriminin
üstlendi¤i bar›na¤›n yerini biliyordu. Behzat yoldafl iflkencede ölümüne direnerek
ne yoldafllar›n›n kald›¤› yeri ne de örgütsel bilgileri verdi. Kahramanca flehit düfltü.
Bu operasyon süresince parti örgütsel olarak darbe yemedi. Komando operasyonun
esas amac› da Partiye yönelikti. Bunun bir kaç nedeni vard›. Birinci nedeni Partinin
hem örgütsel olarak hemde siyasi olarak en güçlü oldu¤u alan›n bu bölge
olmas›yken, ikinci neden ise Dersim halk›n›n devrime, özellikle de Partimize yak›n
olan devrimci siyasi durufluydu.

Sadece Dersim’de o dönem itibar›yla, yani konferanstan sonra, yaklafl›k 100'ün
üzerinde yoldafl silahl›-silahs›z, aktif ve profesyonel bir flekilde askeri ve parti
örgütlenmesi içerisinde örgütlenerek faaliyet yürütüyordu. Bu durum ayn› zamanda
parti tarihimizde ilk olarak iradi bir flekilde gerilla birimlerinin örgütlendi¤i
dönemdir. Ancak bu planl› bir flekilde gerilla savafl›n›n bafllat›ld›¤› anlam›na
gelmiyordu. Bu dönem boyunca, flehir merkezleri de dahil bölgede Parti
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önderli¤inde birçok silahl› eylem gerçeklefltirildi. Askeri örgütlenme ilk kez BK
düzeyinde ilk kez ayr›flt›r›ld›.

Tüm bu büyük örgütsel darbeler ve özellikle de flehir faalliyetlerinde önemli
oranda örgütsel çöküfller yaflansa da Parti örgütsel olarak henüz ikinci yenilgisini
almam›flt›. Bu durum Merkez Komitesinin güçlendirilmesine kadar devam etti.
Parti üyelerinin henüz ezici ço¤unlu¤u düflman›n eline geçmemiflti. Örgütsel olarak
temel sorun  kritik bir noktaya gelen  MK iradesinin güçlendirilmesiydi.Engellenen
MK üyeleri d›fl›nda, üçü as›l ikisi yedek olmak üzere toplam befl MK üyesi aktif
faaliyet içerisindeydi. Dolay›s›yla ço¤unluk engellendi¤i için MK’da Parti
iradesinin temsili sorunu gündeme geldi. O günkü koflullarda çözüm, MK’y›
güçlendirme olarak görüldü. Güçlendirilmifl Merkez Komitesi ayr›ca de¤elen-
dirilecektir.

Hangi Durumlarda Örgütsel Yenilgiden Sözedilebilir?
Bir partinin konferans ve kongrelerde iflbafl›na getirdi¤i MK’n›n düflman›n

fiziki sald›r›lar› sonucu merkezi iradeyi yitirmesi demek, bilefliminin yar›dan bir
fazlas›n›n düflmana esir düflmesi, flehit düflmesi veya de¤iflik nedenlerle engellen-
mesi durumunda meflru-resmi iradeyi yitirmesi demektir. Bu bileflime yedek üyeler
de dahildir. Yani toplam bileflim içerisine yedek üyeleri de kat›yoruz. Bilindi¤i
gibi bir organda kararlar salt ço¤unluk esas al›narak ç›kart›l›r. Tersi durum, yani
sadece toplant›da haz›r bulunanlara göre karar almak demokratik de¤il anti
demokratiktir, o organ›n iradesini temsil etmez. Bir örnekle somutlayacak olursak:
durum flöyle olmas› gerekir; örne¤in MK’n›n kongredeki bileflimi (yedeklerle
birlikte) 12 olsun: bu durumda 9‘u as›l 3'ü yedek üye ise ve henüz MK’nin as›l
üyelerinden herhangi birisi fiili olarak bu görevinden men edilmemifl/veya
engellenmemiflse, bu durumda her karar›n iradeyi temsil etmesi için en az 5(befl)
üyenin karar lehinde oy kullanmas› gerekir. Yani toplam say›n›n yar›s›ndan bir
fazla üyenin oyu ile al›nacak kararlara ancak meflru karar deyip o iradeyi temsil
ediyor diyebiliriz. Yoksa 9 üyenin haz›r bulunmad›¤› bir toplant›da, dahas› 8 üyenin
haz›r bulundu¤u toplant›da karar yeter say›s› yine 5 olmak zorundad›r. 5‘in alt›na
düflen yani diyelimki 5 yerine4 kiflinin oy birli¤iyle dahi karar al›nm›fl olsa bu
karar mevcut iradenin, kongre ve seçti¤i MK’n›n iradesini temsil edemez. Özcesi
her durumda mutlaka 5 kiflinin ortak görüflü organ karar› olur. Bunun alt›na düfltü
mü karar ç›kartamaz. 7 kiflinin oldu¤u zaman 4 kiflinin oyu ile karar ç›kart›lamaz,
gene ancak 5 kiflinin oyuyla karar al›nmas› gerekir. Buna göre 2.MK’nin toplam
bileflimi 9 as›l 3 yedek olmak üzere toplam 12 oldu¤una göre ve kararlar sadece
as›l üyelerin oy ço¤unlu¤u veya oybirli¤iyle al›nd›¤›na göre yedeklerle birlikte
say› 12 olsa  da kararlar 9 as›l üyenin oyu üzerinden hesaplan›r ve burada karar
yeter say›s› 5‘tir. Darbeler sonucu (yedeklerin MK as›l üyeli¤ine geçmesinden
sonrada ki bu da ancak as›l üyelerin fiili olarak görev yapamaz durumda
gerçekleflir) toplam 5 kifli kalm›flsa o zaman bu organ›n tüm kararlar› oybirli¤i ile
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almas› zorunludur. Yoksa, iradeyi temsil etmez. Tüzük böyle emrediyor. Buna
göre, yani 2.MK’n›n yedeklerle birlikte toplam üye say›s›n› 12 olarak hesapla-
d›¤›m›zda ve bunun da 7‘si düflman oparasyonlar› sonucu yakaland›ktan sonra (ki
içerideki FÜ’lerin oyu zaten yoktu. Dolays›yla bunu tart›flm›yor ve bu hesaba
katm›yoruz) alaca¤› kararlar›n meflru olarak de¤erlendirilmesi için 5 üyenin oy
birli¤i flartt›r. Aksi sonuçlar meflru de¤il, partiyi ba¤lamaz. Bu bütün parti, komite
ve organlar, için de geçerlidir.

Bu somut örnekten de anlafl›laca¤› üzere Merkez Komitesinin  iradesi kritik
bir noktaya gelmiflti. Bir örgütsel yenilgiden sözetmek sadece bir partinin merkez
komitesinin örgütsel iradesinin kaybolmas› flart›na ba¤l› de¤ildir. Üstelik parti
üyelerinin ve kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤unun parti ile organik ba¤› sürüyor,
örgütsel iflleyifl esas olarak devam ettirilebiliyorsa burada örgütsel bir yenilgiden
sözedilemez. O günün koflullar›nda Merkez Komitemiz iradesi kritik bir noktaya
gelse de 2.Konferans›m›z›n seçti¤i MK bilefliminin karar yeter say›s› olan befl
hala oybirli¤i kofluluyla s›n›rl› olsa da mevcuttu. Befl MK üyemiz faaliyetin
bafl›ndayd›. Bu durumda örgütsel yenilgiden sözedilemez.

Partinin merkezi iradesinin kaybolmas›n›n yan›s›ra üyelerin ezici ço¤unlu¤u
organik iliflki d›fl› b›rak›lm›flsa ve örgütsel hiyerarfli ifllevsizleflmiflse ve partiyi
yeniden derleyip toparlayacak meflru organlar yoksa bu durumda ancak bir örgütsel
yenilgiden sözedilebilir. Örgütsel ayr›l›klar sürecindeki bileflim de¤iflikliklerini
bununla kanflt›rmamal›y›z. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmemiz gerekir.
Evet hizipsel oluflum ve  yeni örgütsel oluflumlar sonucu parti merkezi önderli¤i
iradeyi yitirebilir, fakat bunu götürüp örgütsel yenilgi olarak de¤erlendirmeye
tabi tutmak yanl›flt›r. O merkezi önderlik hukuksal olarak iradeyi yitirebilir. Burada
yap›lmas› gereken bu iradeyi demokratik hukuk çerçevesinde çözmektir.

Askeri Aç›dan
2.MK’n›n askeri alandaki en baflar›l› faaliyeti gerilla birimlerini oluflturmas›d›r.

2.MK gerilla birimleri olufltururken bunu köylü gerilla savafl›n› bafllatma bilinciyle
ele almad›. Askeri çizgide de durum tespitinden kaynakl› olarak Parti güçlerini
reel bir flekilde kullanmak yerine da¤›n›k bir flekilde kullanma siyasetini izledi.
Yani kadro ve üyelerin da¤›l›m› ve konuflland›r›lmas›nda köylük bölgelerde
yo¤unlaflmaya uygun hareket çizgisi ve siyaseti izlemek yerine bu güçleri yayg›n
ve da¤›n›k bir flekilde kullanarak partinin darbe almas›na hizmet etti. Yo¤un de¤il,
yayg›n mücadele ve örgütlenme çizgisini izleyip mevcut güçleri bu yanl›fl siyaset
sonucu çarçur etti. Ayn› durum askeri çizgide de kendisini gösterdi. Askeri alanda
da do¤ru bir siyaset izlemeyen 2.Konferans ve 2.MK eldeki parti güçlerini daha
önce de iflaret etti¤imiz gibi Dersim vb bölgelere çekip burada yo¤un bir flekilde
gelece¤in askeri örgütlenmesini oluflturmak için do¤ru bir siyaset izlemedi. Askeri
kamp ve benzeri faaliyetlere giriflmesi olumluydu. fiehirden k›rdan bir k›s›m kadro
ve üye bu askeri kampta askeri teorik e¤itime tabi tutuldu. Fakat MK, yetifltirdi¤i
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askeri kadrolar› (k›rdakiler hariç) k›rda tutmak yerine flehirlere geri gönderdi. Bu
kadrolar k›sa süre sonra düflman operasyonlar› sonucu tek tek ele geçti.

Askeri örgütlenmenin, daha do¤rusu ileride oluflturulacak Halk Ordusu
örgütlenmesinin çekirde¤i ilk kez bu dönemde at›ld›. Bölge Komitesi düzeyinde
örgütlenmeye gidildi. Yani yukar›dan afla¤›ya do¤ru (BK’n›n kendi içerisinden
bafllayarak) askeri komite ve parti örgütlenmesi diye iki ayr› örgütlenmeye gidildi.
Bu ABK’lara ve hatta daha altlara kadar indirildi. Ancak bu, yak›n zamandaki
gibi komutanl›k ve komiserlik gibi (ayr›fl›ma gitmemiflti ve öyle bir bilinç de
yoktu.) bir kurum ve örgütlenme de¤ildi.

2.MK, flehirde ve köyde, özellikle de köylerde gerillaya kat›lmak isteyen çok
say›da savaflç› ve militan› gerilla birlikleri içerisinde örgütleme yoluna gitmedi.
Bu konuda yo¤un baflvuru olmas›na karfl›n mevcut anlay›fl›yla bunu engelledi.
Bu siyaset sonucu birçok militan y›lg›nlaflmakla kalmay›p, düflman oparasyonlar›
sonucu tutuklan›p y›llarca hapishanelerde hapsedildi. Daha sonra ise ezici
ço¤unlu¤u mücadeleyi b›rakt›. Polis operasyonu sonucu a¤›r iflkencelerden sonra
poliste serbest b›rak›lanlar›n yine ezici bir ço¤unlu¤u mücadeleden uzak durdu.

Ayn› flekilde büyük flehirlerdeki partili partisiz militanlar› da k›ra çekip bunlar›
gerilla birimleri içerisinde örgütleme siyaseti izlenmedi¤i için, buradaki aktivistler
de yukar›da sayd›¤›m›z nedenlerden dolay› hem partiden koptu hemde aktif
mücadeleden uzaklaflt›lar.

2.MK bir yandan bu yanl›fl siyaseti izlerken öte yandan ise güçleri macerac›
bir flekilde da¤›tarak örgütsel darbe ve yenilgi alman›n zeminini oluflturdu. Yine
mevcut siyasal durumu do¤ru de¤erlendirmekten öte askeri olarak izleyece¤i takti¤i
de do¤ru bir flekilde belirleyemedi¤i için flehir merkezlerinde yap›lan askeri
eylemlerle partinin örgütsel olarak a¤›r darbe almas›na hizmet etmifl oldu. Oysa
bu dönemde flehirlerde sald›r› fleklinde askeri eylemlere baflvurmak parti lehine
de¤il aleyhineydi ve onu darbelemekteydi.

Birçok kadro ve militan bu eylemlerin hemen arkas›nda yap›lan polis
operasyonlar› sonucu yakalanmakla kalmad›, ayn› zamanda, a¤›r iflkenceler sonucu
zaaf gösetererek Partinin örgütsel olarak darbelenmesinde rol oynad›lar. Bu eylem
çizgisiyle Parti, geliflmek yerine bölge ve di¤er flehir örgütlülüklerinde önemli
örgütsel darbeler ald›.

K›rsal kesimin flehir merkezlerinde de ayn› hatal› siyaset izlendi ve arkas›ndan
bir çok örgütlenme polis operasyonu sonucu tasfiye oldu ve bu örgütlenme
içerisinde yeralanlar tutuklan›p hapsedildiler. Köylük bölgelerde ise, zaten Dersim
d›fl›nda silahl› faaliyetin yürütüldü¤ü baflka yer yoktu. Yaln›z Malatya-Kürecik
civar›nda bir birim vard›. Bu yoldafllar 1982 Mart bafllar›nda ç›kan çat›flmadan
sonra yakaland› ve böylece Dersim d›fl›ndaki tüm silahl› faaliyetler tasfiye olmufl
oldu. Partili kadrolar›n hemen hemen hepsi flehir merkezlerinde oturmakta ve
iflleri buradan yürütmeye çal›flmaktayd›lar. Ve bu merkezlerden örgütlenmenin
yönetilmesinin hangi akibetle karfl›laflt›¤›n› yukar›da ortaya koyduk. Sonuç darbe
ve arkas›ndan yenilgi almak oldu.
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Gerek 2.MK olsun gerekse l. MK döneminde olsun ve gerekse de sonras›
dönemlerde hakim olan silahlanma anlay›fl›, esas olarak düflmandan ele geçirme
siyaseti de¤il, ekonomist bak›fl aç›s›yd›. 2.MK ile birlikte Parti önemli oranda
silahlanmaya gitti. Fakat bu silahlanmada baflvurdu¤u yöntem para ile alma
yöntemiydi. Bu yanl›fl bir siyaseti.Her ne kadar biz silahlanmada esas olarak
düflmandan ele geçirme teorisini savunagelmifl olsak da, bugüne kadar bu siyaset
teorik söylemden öteye geçmedi. Demek ki burada bir sapma vard›r. Partimizin
silahlanma anlay›fl› Yoldafl Kaypakkaya taraf›ndan aç›k ve net bir flekilde
belirlenmifl bir siyasettir.

Parayla silah al›namaz anlay›fl›n› mutlaklaflt›rmama kayd›yla, halk savafl›n›
savunan bir komünist partisinin silahlanma anlay›fl› silahlan›rken silahs›zlan-
d›rmak, güçlenirken düflman› zay›flatmak siyasetidir. Zaman zaman silahlanmadaki
ekonomist anlay›fl›n elefltirisini yapmam›za karfl›n pratikte bu anlay›fltan
kopamad›k.

l. MK’dan 2.MK’ya kadar silahlanma konusunda ki politika ve pratik hatal›yd›.
l. MK ile 2.MK’n›n bu konudaki ayr›m noktas› ise flu idi: l. MK silah al›m›n› dahi
s›n›rlam›flken (para ile al›m›na karfl› ç›kt›¤›ndan de¤il. Fazla silahlanmay› do¤ru
bulmad›¤›ndand› bu karfl› ç›k›fl› ve s›n›r koymas›) ancak takdir etmek gerekir ki
2.MK bu konuda, bir s›n›r koymak yerine, tam tersine daha fazla silahlanmak için
kafa yoruyor, olanak yarat›yor ve çaba sarfediyordu. Birisinde savaflma ve örgütü
savafla göre haz›rlama iste¤i varken, di¤erin de ›srarla Partiyi halk savafl›ndan
uzak tutuma anlay›fl› vard›.

Partide geçmiflten beri, özellikle de Bölgesel Dönemde belirgin bir flekilde
kendisini gösteren askeri bak›fl aç›fl›, 2.MK döneminde daha da geliflti. Özellikle
de Dersim bölgesinde askeri örgütlenme içerisinde yeralan yoldafllar parti
faaliyetini yürütmeye çal›flanlar› hem pratikte hem de söylemde küçümser hale
gelerek parti içerisinde askeri bak›flaç›s›n›n güçlenmesine daha da fazla katk›da
bulundular. Devrimci teori küçümsenmeye daha fazla baflland›, herfley neredeyse
silahl› eylemlerle aç›klanmaya çal›fl›l›yordu. Devrimci teorinin küçümsenmesi
daha çok bölgesel dönemde baflgösterdi partide.

Bu dönemdeki hatal› yönlerden bir di¤er husus ise köylük bölgelerde faaliyet
yürüten gerek partili yoldafllar olsun gerekse di¤er profesyonel faaliyetçilerin olsun
askeri e¤itimine (kampa kat›lan çok az say›daki hariç) önem verilmemesidir. Daha
do¤rusu askeri sanat gerek teorik gerekse pratik olarak ö¤renilmiyor, ö¤retil-
miyordu. Bu konuda baflta kadrolar olmak üzere tüm faaliyetçiler asgari düzeyde
de olsa askeri, teknik, teorik bilgi ve pratikten yoksundu. Birçok insan tafl›d›¤›
silah›n özelliklerini ve çat›flma an›nda nas›l mevzileneceklerini, askeri harekat
tarz›n› bilmiyordu. Ayn› flekilde askeri harekata iliflkin olsun disiplin noktas›nda
olsun savafl kurallar›na uygun hareket tarz› gelifltirilmemiflti.  Kendili¤indenci
pratik sergilenmekteydi.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

156

Sözün özü; savafl› pratikte ö¤renme ad› alt›nda iflin ön askeri teorik-pratik
e¤itimi ve bilgisi küçümseniyordu. Dar deneyci e¤ilimler gitgide güç kazan›yordu.
Ancak henüz bu anlay›fllar sistemleflmemiflti. 2.MK’n›n di¤er bir hatal› siyaseti
ise (ki bu hatal› siyaseti konferans siyasetinden kaynaklan›yordu.) baz› bölgelerde
örgütsel darbeler al›nmas›na karfl›n örgütü geri çekme takti¤ini benimsemeyiflidir.
Geri çekilme takti¤ini savunan yoldafllar sa¤c›l›kla,korkakl›kla suçlan›yor ve
küçümseniyorlard›. Ama dün sa¤c› diye suçlad›klar› duruma kendileri yani 2.MK
FÜ’lerin „geri çekilme“ takti¤i önerisi sunmas› sonucu özelefltiri dahi vermeden
örgütü geri çektiler hem de örgütsel yenilgiyi haz›rlayacak sa¤ oportünist siyasetle.
fiehiri k›ra tafl›mak yerine k›r› flehire tafl›yarak partiyi sa¤a yat›r›p örgütsel yenilgiye
yolaçt›lar. Güçlendirme konferans›ndan sonra bu durumu siyaset ve taktik haline
getirerek örgütsel tasfiyenin politik hatt›n› oluflturdu.Bu duruma güçlendirme
konferans› sonras› dönemi ve siyasetleri de¤erlendirdi¤imizde ayr›nt›l›
de¤inece¤iz.

2. MK Örgütsel Darbelerin Nedenlerini Do¤ru
De¤erlendirmedi:

2.MK’n›n bileflimi örgütsel durum bölümünde ayr›nt›l› bir flekilde ortaya
konuldu. Yedekler de dahil 5 MK üyesi yakalanmam›flt›. Bu üyeler örgütsel
darbenin hemen arkas›nda yapt›klar› toplant›da al›nan örgütsel darbelerin ana
nedenlerini flöyle aç›klamaktad›r: „2.Konferanstan bu yana partimizin ald›¤› büyük
örgütsel darbelerin esas nedeni kimi yoldafllar›n poliste çözülmüfl olmalar›d›r“
(‹KK say› 36)

Öncelikle flunu her komünistin bilmesi ve kavramas› gerekir ki e¤er bir yerde
örgüt öylesine s›radan darbe almam›fl, neredeyse yenilgi ile karfl› karfl›ya kalm›flsa,
burada ilk sorgulanmas› gereken, izlenen siyaset ve takti¤in kendisi olmal›d›r. Bu
en s›radan bir askeri taktik için dahi geçerlidir.Baflkan Mao konuya iliflkin flunlar›
söylüyor:

„Taktikle ilgili bir örnek verelim. Sald›r› için seçilen nokta düflman›n
kanatlar›ndan biri üzerinde ve tam zay›f noktas›n›n bulundu¤u yerde saptan›r ve
dolay›s›yla, sald›r› baflar›ya ulafl›rsa, o durumda öznel olanla nesnel olan uyum
halinde demektir; yani komutan›n yapt›¤› keflif, de¤erlendirme ve verdi¤i karar
düflman›n gerçek durumu ve konumu ile uyumludur. E¤er sald›r› için seçilen nokta
baflka bir kanat üzerinde ya da merkezde olursa ve sald›r› da zorlu bir direnmeyle
karfl›lafl›p ilerleme kaydedilmezse, bu böyle bir uyumun olmad›¤›n› gösterir. Sald›r›
do¤ru bir flekilde zamanlanm›fl, ihtiyatlar savafla ne çok erken, ne de çok geç
sokulmuflsa ve muharebedeki bütün di¤er mevzilenme ve harekatler düflman›n
de¤il de bizim lehimize ise o takdirde bütün muharebe süresince öznel yönetim,
nesnel durumla tamamen uyum halinde demektir. Silah tafl›yan ve s›rlar›n›
birbirlerinden gizleyen canl› insanlar taraf›ndan yürütülen bir savaflta ya da
muharebede böylesine eksiksiz bir uyuma çok ender rastlan›r. Bu cans›z fleylerle



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

157

ya da günlük sorunlarla u¤raflmaya pek benzemez. Ancak, komutan›n yönetimi,
gerçek durumla esas olarak uyum halinde ise, yani yönetimdeki belirleyici unsurlar
gerçek durumla ba¤dafl›yorsa o zaman zaferin koflullar› sa¤lanm›fl demektir.

Bir komutan›n askerlerini do¤ru bir flekilde mevzilendirmesi, do¤ru karar
vermesine, do¤ru karar vermesi do¤ru bir de¤erlendirme yapmas›na, do¤ru bir
de¤erlendirme de zorunlu ve ayr›nt›l› bir keflif yapmas›na ve keflif sayesinde elde
edilen çeflitli türden bilgilerin de¤erlendirilmesine ve yorumlanmas›na ba¤l›d›r.
Komutan zorunlu ve mümkün olan bütün keflif yöntemlerini uygular, düflman›n
durumu hakk›nda edinilen bilgiler üzerinde düflünür, gereksiz olanlar› ay›klar ve
önemli olanlar› seçer sahte olan› atar, gerçek olan› benimser, bu bilgileri birinden
di¤erine geçerek ve d›fltan içeriye do¤ru ilerleyerek de¤erlendirir, daha sonra kendi
taraf›ndaki iliflkilerin bir incelemesini ve de¤erlendirmesini yapar, karar›n› verir
ve planlar›n› haz›rlar. Bir komutan stratejik bir plan, bir harekat plan› ya da
muharebe plan›n› yapmadan önce durumu tam olarak kavrama süreci, iflte budur.
Fakat dikkatsiz bir komutan, böyle yapaca¤› yerde, askeri planlar›n› kendi hayalleri
üzerine infla ederse, bu planlar hayali olur ve gerçe¤e uymaz. Yaln›zca at›lganl›¤›na
güvenen gözü pek bir komutan, düflman taraf›ndan aldat›lmaya yada düflman›n
durumunun yüzeysel ya da k›smen önemsiz bir yönüne kap›lmaya ya da astlar›n›n,
gerçek bir bilgiye dayanmayan, dar görüfllü, sorumsuz önerilerinin etkisinde
kalarak yan›lmaya mahkumdur. Böylece her askeri plan›n zorunlu keflfe ve
düflman›n durumunun, kendi durumunun ve bunlar aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerin
dikkatle de¤erlendirilmesine dayanmas› gerekti¤ini bilmedi¤inden ya da bilmek
istemedi¤inden kafas›n› duvara toslar.

Durumu kavrama süreci yaln›z bir askeri plan›n yap›lmas›na kadar sürmez,
yap›ld›ktan sonra da devam eder. Uygulanmaya baflland›¤› andan hareketin sonuna
kadar plan›n uygulanmas›nda, baflka bir durumu kavrama süreci daha vard›r ki
buna da pratik süreci denir. Bu süreç s›ras›nda, bir önceki süreç içinde haz›rlanan
plan›n gerçe¤e uyup uymad›¤›n› s›namak gerekir. E¤er plan gerçe¤e uymuyorsa
ya da tam olarak uymuyorsa edindi¤imiz yeni bilgiler ›fl›¤›nda yeni bir de¤er-
lendirme yapmak, yeni kararlar vermek ve eski plan› yeni duruma uyacak flekilde
de¤ifltirmek gerekecektir. Hemen her harekatta plan, k›smen bazen de tamamen
de¤iflikli¤e u¤rar. Bu gibi de¤iflikliklerin gere¤ini kavramayan ya da de¤ifliklikleri
yapmak istemeyen, körü körüne hareket eden gözü kara bir kimse, kaç›n›lmaz
olarak kafas›n› duvara çarpacakt›r.

Yukar›da sözünü ettiklerimiz, stratejik bir eylem, bir harekat ya da muharebe
için geçerlidir, alçakgönüllü ve ö¤renmeye istekli olmak kofluluyla tecrübeli bir
komutan, kuvvetlerinin niteli¤i (komutanlar›, erleri, silahlar›, ikmal durumu ile
bunlar›n toplam›), düflman kuvvetlerinin niteli¤i (gene ayn› flekilde komutanlar›,
erleri, silahlar› ve ikmal durumu vb ile bunlar›n toplam›) ve siyaset, iktisat, co¤rafya
ve hava durumu gibi savaflla ilgili bütün di¤er koflullar› ö¤renme olana¤›na sahiptir.
Böyle bir komutan bir savafl› ya da bir harekat› yönetirken duruma daha iyi hakim
olacak ve zafer kazanma olas›l›¤› da di¤erlerine göre artacakt›r. Uzun bir süre
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boyunca gerek kendi taraf›ndaki gerekse düflman taraf›ndaki durumu ö¤renmifl,
harekat yasalar›n› keflfetmifl ve öznel olanla nesnel olan aras›ndaki çeliflmeleri
çözmüfl oldu¤u için baflar›ya ulaflacakt›r. Bu kavrama süreci son derece önemlidir.
Böyle uzun bir tecrübe süresi olmadan bütün bir savafl›n yasalar›n› anlamak ve
kavramak güç olacakt›r. Acemi ya da savafl› sadece kitaplardan tan›yan bir kimse,
gerçekten yetenekli bir komutan olmaz bu yetene¤e ancak savafl içinde piflerek
ulaflabilir.“ (48)

Bu al›nt›y› bu kadar uzun tutmam›z›n as›l nedeni bir önderli¤in t›pk› bir askeri
komutan gibi mevcut siyasal durumu nesnel bir flekilde de¤erlendirip buna uygun
politika ve taktikler gelifltirmezse baflans›zl›¤a u¤rayaca¤› gerçekli¤ini, komutan
flahs›nda kavramas› içindir. E¤er bir önderlik, içinden geçti¤i dönemin somut
durumunu do¤ru tahlil etmez, yani diyalektik bir yöntemle süreci kavramaya çal›fl›p
buna uygun bir hat çizmezse, o örgütün gerek güncel-politik taktiklerde olsun
gerekse dönemsel politika ve taktiklerde olsun partiye do¤ru bir önderlik
yapamayaca¤›; bunun da önce baflar›s›zl›k sonra ise bu hatal› yanlar›n› düzeltmese
yenilgiye kadar götürece¤i aç›kt›r. Çünkü bir önderlik içinde bulundu¤u somut
durumu sadece kendi bilinci veya sadece kendi subjektif gücünü abart›p yada
düflman›n gücünü küçümseyip kendi gücünü abart›rsa bu öznelci yaklafl›m pratikte
tabii ki baflar›s›zl›¤a götürür. Somut durum denilince genel olarak düflman›n
durumu, kendi durumumuz, kitlelerin durumu, devrimci hareketin durumu
devrimci durum anlafl›l›r.

2.Konferans›n somut durum tespitini yanl›fl yapt›¤›n› daha önce ayr›nt›l› bir
flekilde ortaya koyduk. Arkas›ndan bu hatal› siyasal tespit ve taktikler sonucu
örgütsel darbelerin al›nd›¤› da ortadad›r. Çünkü hatal› siyasal tespit ve taktikler
baflar›y› de¤il baflar›s›zl›¤› getirir. Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „Siyaset ve taktik
partinin can›d›r“. E¤er biz bu noktay› gözden kaç›r›rsak geçmifli de¤erlendirmeye
çal›fl›rsak geçmiflten do¤ru ve devrimci sonuçlar ç›karamayaca¤›m›z aç›kt›r, iflte
örgütsel darbe sonras› 2.MK’n›n devam› durumundaki 5‘li MK toplant›s›ndaki
bak›fl aç›s› da yani örgütsel darbenin esas nedenini götürüp „flehirlere özlem ve
çözülmelere“ ba¤lamas› da bu yanl›fl bak›fl aç›fl› ve düflünce yönteminin sonucudur.
MK,2.Konferans›n yanl›fl taktik ve politikalar›na yönelece¤ine ifli götürüp bu iki
olguyla aç›klamaya indirgemekle hatalar›na karfl› ciddi ve dürüst davranm›yor.
Çözülmelerin ve flehirlere özlemin örgütsel darbenin al›nmas›nda pay› vard›r. Peki
insanlar› buralara iten siyaset nedir? MK’nin iflin bu yan›n› dahi siyasetten uzak
tutuyor. Bu kadar MK üyesinin ifli ne flehirlerde? Ya da al›p befl bölge komitesi
örgütleyip kadro ve üyeleri k›ra de¤il de flehirlere ve bu bölgelere da¤›t›rsan, dahas›
sürece uygun örgütlenme ve taktik gelifltirmezsen tabii ki sonuç da örgütsel darbe
olur. E¤er Süleyman yoldafl ve di¤er MK üyeleri yakalanmasayd› bu MK toplant›s›
flehirlerde olacakt›. Ço¤u MK üyesi toplant›ya haz›rl›k içerisindeyken yakaland›.
Durum bu haldeyken kalk›p konferans siyaset ve takti¤inin do¤ru oldu¤u
savunulabilinir mi? Bir komutan›n bir eylemi gerçeklefltirmek için hangi
süreçlerden geçti¤i ve mevcut durumu nas›l tespit etmesi gerekti¤ine dair yukar›da
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Baflkan Mao’dan ayr›nt›l› bir flekilde al›nt› yapt›k. Peki bir MK da süreci do¤ru
de¤erlendirmek zorunda de¤il mi? Ya da flunu demek hiç ciddi tav›r olur mu:
„Ben do¤ru siyaset izledim ama SB ve MK üyelerinin ço¤unlu¤u bu siyasete
uymayarak yanl›fl hareket tarz› izledikleri için bir yakaland›, kimisi ise yakalan-
d›ktan sonra çözülerek örgütsel darbe vurdu“! Peki sormazlar m›: siyaseti belirleyen
MK ve SB de¤il midir? Sorunu çizgi boyutuyla ele al›p incelemek yerine „kiflilerin
özlemleri“ ile aç›klamak ne kadar do¤ru ve dürüst bir tav›r olur? Bir an darbelerin
nedeninin gerçekten bu oldu¤unu kabul edersek; peki sorunu kimi kadrolar›n
flehirlere özlemi olarak izah etmeye çal›flan beflli merkez komitesinin hemen
toplant›dan sonra flehirlerde konumlanmas› nas›l izah edilebilir? Aç›kt›r ki izah
edilemez. Üstelik kadrolar›n flehirlere özlem gibi bir zaaf›n› tespit eden bir MK’n›n
yapmas› gereken bu zaaflar›n üzerine gitmek ve onlar›n yeniden kal›ba dökülmesi
için bir politika izlemektir. Yani sorun ne kimi yoldafllar›n flehir özlemlerindedir
ne de kimi yoldafllar›n çözülmelerindedir. Sorunun esas› Konferans›n siyasal
takti¤inde ve bunu ›srarla sürdüren 2.MK’n›n çizgisindedir.

E¤er kadrolar›n genel olarak ideolojik durufllar›nda bir gerileme, bir sars›lma
veya örgütün genelinde beliren bir moralsizlik hakimse veya böyle bir e¤ilim boy
gösteriyorsa önderli¤in görevi; bu durumu kavramak, bunun nedenlerini araflt›rmak
ve bu durumu de¤ifltirmek için uygun bir politika belirlemek ve bu politikayla
kadrolar› bu zaaflar›ndan ar›nd›r›p yeniden Marksizm Leninizm Maoizm
ideolojisiyle donanmalar›na önderlik ederek  reel bir flekilde görevlendirmektir.
Bunu yapmayarak kadrolar›n içine düfltükleri moralsizli¤in, güvensizli¤in cuntan›n
kurdu¤u psikolojik üstünlükle birleflerek Partiyi çürümeye b›rakmak ve yenilgi
psikozunun derinleflmesine hizmet etmek Merkez Komitesinin sorumsuzlu¤udur.
B›rakal›m boy  gösteren zaaflar karfl›s›nda  tedbir almay›; güncel politik durumu
ve s›n›f iliflkilerini do¤ru tahlil ederek bu flartlar›n kadrolara olas› yans›mas›n›
öngörememek dahi önderlik görevininin yerine getirilmemesidir.

fiehirlerde bu kadar, hem de arka arkaya böyle güçlü darbelerin yenildi¤i,
üstelik de çok boyutlu çözülmeler ve bu çözülmeler sonucunda önemli örgütsel
darbelerin al›nd›¤› durumda, Baflkan Mao’nun komutan›n önderlik sanat›na iliflkin
ortaya koydu¤u perspektif temel al›narak öznel olanla nesnel olan› birlefltirme
becerisini  göstermek yerine varolan olumsuzluklara teslim olup sadece yak›nmak
Marksist Leninist Maoist bir önderli¤in tavr› olamaz.

Cunta öncesinde de çözülmeler oluyordu, ama bu boyutta de¤ildi. E¤er bu
koflullarda bir çözülme, hem de yayg›n ve üst düzeyde çözülme ve arkas›ndan da
büyük örgütsel darbeler al›n›yorsa bu flunu gösteriyor: Düflman güçlü bir flekilde
sald›r›yor, devrimci hareket a¤›r darbe alm›fl, devrimci durumdaki duraksaman›n
kadrolar› olumsuz etkilemesi, kitlelerin komünist ve devrimcileri yeterince
sahiplenmemesi, vb faktörler, koflullar›n cunta öncesinin  tersine Partinin aleyhine
geliflti¤inin verileri olarak alg›lanmal› ve ona göre önlemler al›nmal›yd›. Merkez
Komitesi daha sonra da bu perspektifle hatalar›n› tespit etmek ve bunlardan derin
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tecrübeler ç›karmak yerine hatalar›n› ›srarla sürdürmüfl ve örgütsel yenilginin
sorumlulu¤unu kimi kadrolar›n olumsuzlu¤una ba¤lam›flt›r.

Bir önderli¤i güçlü k›lacak ve s›n›fa gerçek anlamda önderli¤ini sa¤lay›p
gelifltirecek olan, bir partinin kendi hatalar›na karfl› özelefltirisel yaklaflmas›d›r.
Baflar›s›zl›¤›n ve yenilginin baflar›n›n anas› oldu¤u gerçekli¤ini ancak böyle bilince
ç›kartabiliriz. Yoksa olumsuzluklar› d›fl›m›zda aramak felsefi idealizmdir. ‹ç
çeliflkiler belirleyicidir. D›fl faktörler iç etmenler üzerinde etkide bulunur ama
belirleyici olmaz. Buna göre, yani  iktidar› y›k›p yerine kendi s›n›f iktidar›n› kurmak
istiyorsan ve iddianda ›srarl› ve kararl›ysan, o zaman  mevcut sistemin ideolojik-
siyasi vb. konulardaki hükümranl›¤›n› y›kmak için do¤ru bir siyaset ve taktik
gelifltirmen zorunludur. Aksi durumda, yani onun ideolojik ve siyasi alan›ndan
kurtulmaz ve yapt›¤›n hatalar›n bu burjuva ideolojisi ve siyaset yöntemiyle ba¤›n›
kurup bunun ideolojik köklerine inip MLM bir bak›fl aç›s› ve yöntemle mahkum
etmezsen do¤al olarak mevcut siyasetle iktidar› y›k›p yerine proletaryan›n
öncülü¤ündeki Demokratik Halk ‹ktidar›n› kuramazs›n. Çünkü siyaset yapmakta,
taktik üretmekte MLM ilkelere uygun hareket etmiyorsun. Ama her hata yapt›¤›nda
bunu bilimsel bir flekilde sorgulay›p ve do¤ru sonuçlara ulaflt›¤›nda bugün küçük
basar›lar elde edersin, yar›n daha büyük baflar›lar ve arkas›ndan stratejik zaferine
ulafl›rs›n.

S›n›f mücadelesinde çözülmeler de olur. Bu çözülmeleri meflrulaflt›rmak
anlam›na gelmez. Kadrolar›n ve partinin ideolojik olarak donat›m› yap›lsa bile
yinede de sonucu belirleyecek olan kadrolar›n düflmanla yüzyüze geldiklerinde
tak›naca¤› tav›r, yani bireylerin iç çeliflmeleridir. Ama bu, bu konuda önderli¤in
kadrolara ve partiye karfl› önderlik sorumlulu¤unu asla küçültmez Bir örgütsel
moralin yüksek olmas› ve iflkenceler konusunda ideolojik-siyasi donat›m›n yüksek
oldu¤u koflullarda çözülmeler daha az kendisini gösterirken, tersi durumda daha
fazla etkisini gösterir. Bir devimci durumun yüksek ve devrimci hareketin güçlü
oldu¤u koflullarda direnme tavr› yüksekken, ama düflük oldu¤u ve hatta dibe
vurdu¤u koflullarda tersi durum yaflan›yor. Burada mevcut objektif durumlar› göz
önünde bulundurmak zorunday›z. Ama bir önderlik bu durumlara, daha do¤rusu
çözülmeleri asgariye indirmenin gerek örgütsel tedbirleri bak›m›ndan gerekse
ideolojik-siyasi donat›m bak›m›ndan do¤ru bir siyaset gelifltirirse çözülmeler fazla
de¤il daha az olur. Örgütsel bunal›mlar›n geliflmesinde temel faktör içinde
bulunulan olumsuz durumdur

Merkez Komitesi, geçmiflin sol-taktik hatalar›n›n ve buna neden olan yanl›fl
siyasetin özelefltirisini vermedi¤i gibi bu kez ad›na ne idü¤ü belirsiz „illegal bar›flç›l
mücadele biçimi esast›r“  tespitinde bulunarak Partiyi tamamen kaosa
sürüklemifltir. Bu tespitle Partinin stratejik mücadele biçimi olan silahl› mücadeleyi
tahrifata u¤ratm›fl ve ilkesel bir revizyona neden olmufltur. Bu politikan›n ürünü
olarak örgütü önce k›rdan flehire, sonra ise oradan da yurt d›fl›na tafl›yarak siyasi-
örgütsel tasfiyeci sa¤ hat izlemifltir. Dahas› ad›na „geri çekilme“ demedi ama
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yapt›¤› siyasi mücadeleyi tatil etme temelinde bir tasfiyecilikti. Yoksa zaman›nda
mevcut durumu do¤ru tahlil edip buna uygun siyasi-örgütsel politika, ve taktikler
gelifltirerek örgütü tümden k›ra çekmifl olsayd› ve burada da geri çekilmenin ruhuna
uygun bir hat izlenseydi, parti ikinci yenilgisini almadan ve yeni gereksiz ayr›l›klar›
yaflamadan savafl› hem bafllatm›fl olurdu hem de partiyi daha ileri seviyelere tafl›rd›.
Ama yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi 1981 örgütsel darbesi sonras› ifl bafl›ndaki
MK ne geçmiflinin özelefltirisini verdi ne de do¤ru politika ve taktiklerle partiye
önderlik etti. Geçmiflin yanl›fl ve hatal› yanlar›ndan ideolojik-siyasi olarak
kopmayan bir önderlik do¤al olarak do¤ru politika ve taktik de üretemez. Çünkü
geçmiflten ö¤renmesini bilmeyen bir yap› gelece¤i fethedemez.

Güçlendirme Konferans›ndan  Sonaraki Süreç ve Sonuçlar› Üzerine:
Güçlendirme Konferans› 1982 Mart ay›nda sonuçlanm›flt›. MK’n›n

Güçlendirilmesine, di¤er bir deyiflle „Güçlendirme Konferans›na“ nas›l gelindi¤i,
daha do¤rusu 2.Konferanstan sonra aradan daha bir y›l geçmeden
GüçlendirmeKonferans›na neden ihtiyaç duyuldu¤u, 2.konferans›n taktik yönelimi
ve 2.MK’n›n siyasal ve örgütsel çizgisini de¤erlendirdi¤imiz bölümlerde
ayr›nt›lar›yla ortaya konuldu¤u için tekrar etmeyece¤iz.

Önceki anlat›mlardan da anlafl›laca¤› üzere MK’n›n güçlendirilmesi gerekli
olmakla birlikte bu yap›l›rken izlenen yöntemi sorgulayaca¤›z.

Güçlendirme Konferans›’n›n iki temel gündem maddesi vard›. Bunlardan
birincisi MK’n›n güçlendirilmesi için bölgeler düzeyinde seçim yapmakken, di¤eri
ise mevcut durumda izleyece¤imiz taktik politikayd›.

2. MK Güçlendirilmesi:
MK’n›n Güçlendirilmesi do¤ruyken izlenen yöntem yanl›fl ve anti-

demokratikti. fiöyle ki: örgütsel darbe sonras› 5‘li MK’n›n yapt›¤› MK toplant›s›nda
güçlendirmeye gidilece¤i karar› al›nm›fl ve bunun yöntemini de yine MK’n›n
kendisi belirleyerek flu yöntemi ortaya koymufltu: „Parti üyeleri bölgesel düzeyde
MK’ne almayacak,bunun yerine kendi tercihi do¤rutusunda kiflileri MK’ne
atayacak“ Bu anti-demokratik bir seçim yöntemidir. MK’n›n kendisi de bunu „yar›
anti-demokratik seçim yöntemi“ olarak nitelendiriyordu. Ama MK bunu
söylemekle ortam› yumuflatmaktan baflka bir amaç gütmüyordu. Parti üyelerinin
parti tüzü¤ü ile garanti alt›nda olan seçme-seçilme hakk›n› kulland›rt›yormufl gibi
yaparken asl›nda atama yap›yordu

Ola¤anüstü bir dönemden geçildi¤i do¤ruydu. Ola¤anüstü dönemler de olsa
bu bize Parti tüzü¤ünü çi¤neme hakk›n› vermez. Tersine tüzük d›fl› çözüm olarak
görülen her yöntem sorunu çözmekten ziyade sorunu daha da karmafl›klaflt›r›r ve
içinden ç›k›lmaz bir hale getirir. 2.MK’n›n güçlendirme konferans›nda izledi¤i
yöntem de sorunlar› çözüm ad›na sorunlar› içinden ç›k›lamaz bir hale getirmekten
baflka bir ifllev görmedi. Parti tüzü¤ünü Merkez Komitesi de dahil hiç kimsenin
keyfiyetçi bir flekilde de¤ifltirme, çi¤neme hakk› yoktur. 2.MK bu anti-demokratik
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darbeci yöntemi benimseyerek Partide darbeci yaklafl›mlar›n boy verip geliflmesine
zemin haz›rlad› ve sonraki önderlikler bu durumu emsal göstererek neredeyse
darbecili¤i bir gelenek haline getirdiler

Lenin yoldafl „Bir Ad›m ‹leri ‹ki Ad›m Geri“ adl› eserinde komünistlerin
örgütsel ilkelerini flöyle aç›kl›yor: „Bürokratizme karfl› demokratizm yani
merkeziyetçili¤e karfl› özerklik. ‹flte bu devrimci sosyal-demokratlar›n örgütsel
ilkesidir. Oportünistlerin ilkesi afla¤›dan yukar›ya do¤ru örgütlenme çabas›n› içerir
o nedenle de mümkün olan her yerde mümkün oldu¤unca (ak›ll› olmaktan çok
gayretkefl olan kiflilerde) anarflizme kadar varan özerkli¤i „demokratizmi“ savunur.
Devrimci sosyal-demokrasinin örgütsel ilkesi, yukar›dan afla¤›ya do¤ru bir çizgi
izler, o nedenle de parçaya karfl› merkezi organlar›n hak ve yetkilerinin
geniflletilmesini savunur, da¤›n›kl›k ve çevrecilik döneminde, devrimci sosyal-
demokrasinin kendisine örgütsel hareket noktas› olarak almaya çal›flt›¤› bu en
yüksek organ, kaç›n›lmaz olarak bu çevrelerden biriydi, faaliyeti ve devrimci
tutarl›l›¤› sonucunda en büyük etkinli¤ini kazanm›fl olan çevreydi (bizim
örne¤imizde ‚Iskra‘ örgütüydü). Gerçek Parti birli¤inin yeniden kuruldu¤u ve
eski çevrelerin bu birlik için çözülüp gitti¤i dönemde, en yüksek organ mutlaka
Parti Kongresidir, Partinin en yüksek organ›d›r. Parti Kongresi olanaklar ölçüsünde
aktif örgütlerin bütün temsilcilerini birlefltirir, merkezi organlar› atar (bu organlar›n
bileflimi Partinin geri unsurlar›ndan çok ileri unsurlar›n›, Partinin oportünist
kanad›ndan çok devrimci kanad›n› hoflnut k›lar) ve gelecek Kongreye kadar bu
organlar› en yüksek Parti organlar› durumuna getirir.“(49)

Aktar›mdan da anlafl›laca¤› üzere 2.MK’n›n darbeci yöntemiyle Leninist
Partinin örgütsel ilkeleriyle yak›ndan uzaktan bir iliflkisi yoktur. MK’ya hakim
olan aç›k bir anti-demokratizm ve örgütsel oportünizmdir.

Güçlendirme Konferans› politik ortam› do¤ru tahlil edememifl ve buna uygun
mücadele ve taktik gelifltirememifltir:

Mücadele Biçimi olarak „‹llegal Bar›flç›l Mücadele“ takti¤ini belirlemesi yanl›fl
ve hatal› bir politikayd›. 2. Konferansta siyasal taktik olarak düflülen öznelcili¤in
kendisini Güçlendirme Konferans› sa¤ liberal bir hatta sürdürmüfltür. Böylesine
güçlü örgütsel darbe alman›n siyasi nedenlerini sorgulamayan ve do¤ru bir sonuç
ç›kartmayan Güçlendirme Konferans›, „‹llegal Bar›flç›l Mücadele“ takti¤i esas
diyerek ülke gerçekli¤i ile uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir mücadele takti¤ini
Parti gündemine sokarak hem teorik-siyasi bir kaos yaratm›fl hem de mevcut
duruma uygun taktik gelifltirmedi¤inden örgütsel tasfiyecili¤i gelifltirmifltir. Bu
mücadele biçiminin bizimki gibi ülkelerde esas mücadele biçimi haline
gelmeyece¤ini 2.konferans sonuçlar› ve mücadele biçimlerine iliflkin bölümdeki
görüfl ve elefltirilerimizle ayr›nt›l› bir flekilde ortaya koymufltuk. Dolay›s›yla
mücadele biçimlerine iliflkin ayn› elefltirimiz ve bak›fl aç›m›z Güçlendirme
Konferans›’n›n bu konudaki görüfl ve kararlar›na iliflkin de geçerlidir. Güçlendirme
Konferans› ve Güçlendirilmifl MK da mücadele biçimi ve taktikleri konusunda
do¤ru bir bak›fl aç›s›na sahip de¤ildi. Bu konuda l. MK’dan kopmam›flt›r. Ama
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Güçlendirme Konferans› ve iflbafl›na getirdi¤i MK’n›n Partiyi yönetme ve
yönlendirmedeki politikas› sa¤ bir hatta seyretmifltir. Devrim program›nda MLM
olan 2.Konferans politik-pratik taktiklerde sol bir hat izlerken, güçlendirilmifl MK
ise yine Devrim Program›, Partinin genel çizgisi konusunda esasta MLM’yken,
politik-pratik hatta ve taktiklerde sa¤ oportünisttir. 2.Konferans›n sol-sübjektif
politik-taktik hatt› örgütsel yenilginin ön ad›m›n› oluflturup haz›rlarken,
Güçlendirme Konferans› ve MK’s›n›n sa¤ politik hatt› örgütsel yenilgiyi
tamamlam›flt›r.

Bu konferansta do¤ru politik taktik flu olmal›yd›: Örgütsel geri çekilme karar›
al›nmal›, mevcut kadro ve üyeler korunmal› ve s›k› bir illegalite ile yeni bir döneme,
örgüt, gerilla savafl›n› bafllatmak için her bak›mdan haz›rlanmal›yd›. fiehirlerde
düflman›n eline geçmeyen tüm kadro, üye ve sempatizanlar›n hemen hemen hepsi
k›ra çekilerek (özellikle de Dersim’e) burada yukar›dan afla¤›ya do¤ru örgüt
ideolojik,siyasi,askeri e¤itimden geçirilmeliydi. Parti bu süreci tamamlad›ktan
sonra ve mevcut bölgesel siyasal ortam› da göz önünde bulundurarak gerilla
savafl›n› bafllatmal›yd›. fiehirlerde ve yurt d›fl›nda bütün haz›rl›klar ve örgütsel
faaliyetler çok gizli bir illegalite içerisinde sürdürülerek gerilla faaliyetine her
bak›mdan destek sunar hale getirilmeliydi. ‹llegal yay›nlara daha fazla a¤›rl›k
verilerek bu alanda özel örgütlenmeler gerçeklefltirilmeliydi. Ama 2.MK bu
perspektif do¤rultusunda hareket etmedi¤i gibi örgütü k›rdan flehire tafl›yarak
hemen hemen bütün kadro üye ve di¤er militanlar›n tutuklan›p hapsedilmesine
yol açt›. Buna, ileride ayr›nt›l› de¤inece¤iz.

Güçlendirme Konferans›; MK bileflimi Ve Seçimi Konusunda
Hatal› Bir siyaset izlemifltir:

MK’n›n bileflimini fazla tutmas› hatal›yd›. Mevcut örgütsel durumu ve siyasal
koflullar› göz önünde bulundurdu¤umuzda yeni MK’n›n bileflimini 7 as›l 3 yedek
üye ile s›n›rl› tutma siyaseti izleyebilirdi. 2.Konferanstan kalma 5 MK üyesine ek
olarak 2 as›l ve yedek üyeler mevcut durumdaki örgütsel ihtiyaçlar› karfl›lar
durumdayd›. Ancak Güçlendirme Konferans› bu siyaseti izlemeyerek yedek
üyelerle birlikte toplam 10 kiflinin MK’ya atanma siyasetini izledi. Daha sonra
ise MK bu say›y› bazen azaltt› bazen ise fazlalaflt›rd›. 3.Konferans’a kadar bu
say› toplam (gel-gitli) 15 say›s›n› buldu. Güçlendirme Konferans› bu konuda li-
beral bir örgütsel siyasetle MK’y› oldu¤undan fazla fliflirdi¤i gibi, oldukça niteliksiz
ve yeteneksiz kiflileri MK’ya atamak ve seçtirmek siyasetini izlemekten de geri
durmad›.

Stalin Yoldafl, Lenin yoldafl›n MK’ya seçilecekler için söylediklerini
yorumlarken flunlar› belirtiyor: „Lenin, daha bafl›ndan beri, partinin merkez
organlar›n›n kurulufl sorunu üzerinde dikkatle duruyordu. Lenin Merkez
Komitesi’ne kararl›, cesur ve sonuna dek devrimci olanlar›n seçilmesini zorunlu
görüyordu. Martovcularsa Merkez Komitesinde oportünistlerin, kaypak ve karars›z
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kimselerin üstün gelmelerini sa¤lamak için çal›fl›yorlard›. Bu konuda kongrenin
ço¤unlu¤u Lenin’in arkas›ndan gitti. „(50)

Parti olarak, geçmiflten bugüne kadar kadro politikas›nda olsun, partiye üyelik
al›m›nda olsun, gerçek bir MLM politik hat tutturdu¤umuzu ne yaz›k ki
söyleyemeyiz. Özelliklede daha sonras› y›llara do¤ru bu konuda daha liberal ve
ilkesiz bir politika izlendi¤ini belirtebiliriz. Niteli¤i de¤il niceli¤i öne ç›kar›p üyelik
vas›flar›na sahip olmayan birçok  yoldafl› liberal ve ilkesiz bir politikayla üye ve
kadro olarak partiye ald›k. Bu da yetmiyormufl gibi gerek yetenek gerek birikim
ve örgütsel tecrübe bak›m›ndan önderlik vasf›na sahip olmayan birçok yoldafl›
ola¤anüstü koflullar gerekçesinin ard›na s›¤›narak parti önderli¤ine seçtik. Partinin
tepe noktas›na kadar konumland›rd›k. fiöyle bir geçmifle dönüp bakt›¤›m›zda bir
bildiri dahi kaleme almay› beceremeyen kiflileri MK’ya ve SB’ye kadar getirdik.
Bir bildiri yazmas›n› dahi beceremeyen bir kifli b›rakal›m parti üyelerine önderlik
yapmas›n› bir kenara sempatizanlara dahi önderlik yapamaz, onlar› yönetip
yönlendiremez. Bu durumdaki kifli art›k nas›l siyaset üretsin. Siyaset yönetme
yönlendirme sanat›d›r, bir partiyi yönetip yönlendirme de çok yönlülü¤ü üzerinde
bar›nd›rmay› flart koflar. Yoksa geliflmeler karfl›s›nda bo¤ulur kal›rs›n. Çünkü
gücünün yetmeyece¤i bir ifli insan ne kadar  zorlasa da baflaramaz. Böylesine
yeteneksiz yoldafllar›n MK ve SB üyesi oldu¤u yerde devrimi ve partiyi gerçek
mecras›nda gelifltirmek olanaks›z hale gelir tersine onun geliflmesi önünde engel
oluflturur. Nicel de¤il nitel örgütlenme esas al›nd›¤›nda Maoist bir parti olunur.
Sadece fedakarl›k, çal›flkanl›k ve dürüstlük parti üyesili¤inin yeterli kriterleri
de¤ildir. Parti tüzü¤ünde belirtilen „üyenin görevleri ve haklar›“n› bilinçli bir
flekilde yapacak ve kullanabilecek vas›flara sahip de¤ilse her istek duyan yoldafl›n
partiye üye al›nmas› Maoist komünistlerin irade ve eylem birli¤i olan partiyi s›n›fa
ve halka devrim yolunda öncülük görevinden al›koyacakt›r. Bu menflevik tarzla
hem üyelik vas›flar›n› yerine getirebilecek durumda olmayan kifliye zarar vermifl,
geliflimine ket vurulmufl olunur hem de bu politika flahs›nda partinin devrimin bir
bütün olarak geliflip-güçlenmesi önünde baraj oluflturulmufl olunur.

Nitelik denilince, bundan ideolojik sa¤laml›k, siyasi uyan›kl›k, örgütsel tecrübe
ve birçok alanda çok yönlü yetene¤i üzerinde bar›nd›rmak demektir. Yoksa sadece
birini temel al›r di¤erlerini göz ard› edersen daha iflin bafl›nda kaybetmiflsin
demektir. Kadro yetenektir, fikir üretendir, fikirleri uygulayand›r, kadro siyasettir,
bilinçtir, kadro siyasi uyan›kl›k ve ideolojik sa¤laml›kt›r. Ve kadro yöneten ve
yönlendirendir. K›sacas› kadro örgüttür. Kadrolar›n nitelik ve kapasitesinin zay›f
ve güçsüz oldu¤u durumlarda, özellikle de bu durumlarda nicel de¤il nitel
örgütlenme siyasetinde ›srar etmek gerekir. Çünkü bir kadronun kendi kendisini
örgütleme ve yönetme sorunu varsa, bu durumdaki kadrolardan s›n›f› ve halk›
örgütleme, öncülük etme ve yönetmeyi beklemek ham hayaldir.

Durum böyle olunca, yani MK’n›n bilefliminin birçok bak›mdan yetersiz ve
vas›fs›z oldu¤u durumlarda tabii ki o parti do¤ru bir siyaset ve taktik üretemez,
onun da ötesinde bir dizi ve hatta ço¤u kez yanl›fl politika ve taktik belirleyecektir.
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Bir Maoist komünist partisi do¤ru ve istikrarl›, parti üyelerinin büyük bir
ço¤unlu¤unun güvenine sahip bir önderlik kurumunu oluflturamay›ncaya dek o
komünist partisinin baflar›s›zl›klardan, zaman zaman a¤›r yenilgilerden kendisini
al›koymas› mümkün de¤ildir.

2.Konferans ve devam›ndaki önderlikler MK’n›n bileflimi, önderli¤in niteli¤ini
bu bilinçle ele almad›klar›ndan k›sa süre içerisinde önderli¤e seçti¤i yoldafllardan
yak›nmaktan öte hiçbir politikaya sahip olmam›flt›r.

Güçlendirmede MK’ya yeni seçilen üyelerin seviyesi teorik, siyasi ve örgütsel
bak›mdan 2. Konferansta MK’ya seçilen üyelere oranla daha geri ve düflüktü.
Yeni üyelerin hepsinin s›n›f kökeni küçük burjuva ö¤renci veya memurlardan
gelmekteydi. Ezici ço¤unlu¤unun siyasi polis karfl›s›nda bir tecrübesi yoktu.

Güçlendirme Sonras›ndan 1986‘ya Kadar
Partinin Örgütsel Durumu:

Süleyman Yoldafl›n fiehit düflmesinin ard›ndan, Parti Genel Sekreter yard›mc›s›
olan A. Haydar Akgün Genel Sekreterli¤i üstlenmiflti. Güçlendirme Konferans›nda
yeniden Sekreterli¤e getirildi.  Sekreter yard›mc›l›¤›na ise Kaz›m Çelik yoldafl
getirildi. SB üç kifliden oluflturuldu.

Güçlendirme Konferans› yap›ld›¤› anda Dersim Bölgesine henüz ciddi bir
örgütsel darbe al›nmam›flt›. Örgütsel darbenin boyutlar›n› daha önce aktarm›flt›k.
Güçlendirmeden k›sa bir süre sonras›nda Sivas ve çevresinden bir üye (Bölge
Komitesi üyesi) ve sempatizanlar Bolflevik Partizan saflar›na geçti. Buradaki
faaliyet bu geliflmeyle birlikte neredeyse son buldu. Güçlendirme Konferans›
an›nda ise Malatya ve civar›ndaki silahl› birlik çat›flman›n ard›ndan yakaland›ktan
sonra buradaki faaliyet de son buldu. Güney (Diyarbak›r ve çevresi) bölgesinde
ise ikili iliflkiler temelinde faaliyetler devam etmekteydi. Parti komitesi kalmam›flt›.
Ankara ve ‹zmir’de il komitesi düzeyinde parti örgütlülü¤ü mevcuttu. Adana’da
da il komitesi düzeyinde parti faaliyeti devam etmekteydi. Tüm bu illerin altlar›nda
ise do¤ru dürüst parti komitelerinin oldu¤un söylenemez. ‹stanbul ve çevresinde
tam teflekküllü Bölge Komitesi örgütlenmesine gidilmiflti. ‹lk darbeden sonra yeni
kadrolarla tekrar Bölge Komitesi oluflturuldu. Böylelikle güçlendirme sonras›
sadece iki bölge komitesinden söz edilebilir.

Güçlendirmeden sonra ‹KK’n›n yaz› kurulu ve bas›m› flehirlere tafl›nd›.
Bilindi¤i gibi 2.Konferans sonras› ‹KK k›rsal alanda ç›kart›lmaya bafllanm›flt›.
Ancak büyük örgütsel darbeden sonra bu faaliyet de k›rsal alandan flehirlere
kayd›r›ld›. Merkez Komitesi Sekreteri ve SB’nin tüm üyeleri güçlendirmeden
hemen sonra flehirlere yerleflti. Güçlendirme sonras› ilk örgütsel darbeyi Ankara
il Komitesi  1982 Temmuz-A¤ustosunda ald›. Bu il ve çevre illeri kapsayan il
komitesinin tüm üye ve aday üyelerinin hepsi polis operasyonlar› ve çözülmeler
sonucu düflman›n eline geçti. Geriye hiç bir partili faaliyetçi kalmad›. 1982 y›l›n›n
sonu 1983'ün bafl›nda ‹zmir, Adana ve ‹zmit merkezli parti örgütlülükleri polisin
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operasyonu sonucu çöktü. Bu operasyonda ele geçen baflta kadrolar olmak üzere
hemen hemen tüm partililer çözüldü. 1983 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul’da bafllayan
polis operasyonu sonucu ilk ele geçen MK üyesinin Ankara’da çözülmesinin
arkas›ndan Süleyman Cihan yoldafl›n flehit düflmesinin ard›ndan Parti Genel
Sekreterli¤ini üstlenen A.Haydar AKGÜN yakaland›. ‹ki gün sonra çözülerek
ihanete kadar ifli vard›rmas› ve televizyonda Partiye teslim ol ça¤r›s›nda bulunmas›
moral bak›m›ndan partiye büyük darbe vurdu. Bu çözülme sonucu Ali Uçar
yoldafl›n örgüt evini boflaltmaya çal›fl›rken katledilmesi ve birçok partilinin polisin
eline geçmesi ile birlikte ‹stanbul bölgesindeki örgütsel faaliyet de oldukça a¤›r
bir darbe ald›. Ali Haydar Akgün düflman›n eline geçti¤i dönem Parti Genel
Sekreterli¤inden istifa etmiflti ve bu görevi Aslan K›l›ç sürdürüyordu. Bu kifli
1982 y›l›n›n sonunda hapishanenden ç›kt›ktan sonra yap›lan Merkez Komitesi
toplant›s›nda Parti Genel Sekreterli¤ine getirilmiflti. Bu kifli Ali Haydar Akgün’ün
yakalanmas› sonucu hastanede düflman taraf›ndan sorgulanmaya çal›fl›lm›fl ama
hiçbir örgütsel faaliyeti kabul etmemifltir. Daha sonra ise ne örgütsel görevini
sürdürmüfl ne de Parti ile iliflkiye geçmifltir. Daha sonraki süreçte ise Do¤u
Perinçek’in saflar›na kat›lm›flt›r.

Parti aç›s›ndan her bak›mdan olumsuz bir sürecin daha da ivme kazand›¤› bir
döneme böylece ad›m at›lm›fl oldu. Üstelik daha Güçlendirme Konferans›ndan
bir y›l geçmeden 2.konferans›n seçti¤i MK üyelerinden sadece iki. kifli
yakalanmam›flt›. Güçlendirmede MK’ya seçilen bir k›s›m üyeler de bu ara zaman
diliminde yakaland›,kifli ise MK’dan istifa etti.

Ali Haydar’›n yakalanmas› ve Aslan K›l›c’›n mücadeleyi b›rakmas›, kimi MK
üyelerinin saflar› terketmesi ve bu süreç boyunca Dersim hariç Parti bölge ve il
örgütlerinin tümüyle çökertilmesi, Partimizin ikinci yenilgisi ile sonuçland›..

2.Konferans›n seçti¤i MK üyelerinin ezici ço¤unlu¤unun yakalanmas›, geriye
kalanlardan bir k›sm›n›n  saflar› terketmesi ve Partinin merkezi iradesini temsil
eden MK’n›n iradeyi yitirmifl olmas›; di¤er yandan l.Nolu Bölge hariç bütün bölge
komiteleri ve alt örgütlülüklerin tasfiye olmufl olmas›, kadro ve üyelerin toplam
say›s›n›n yüzde 90'›ndan fazlas›n›n yakalan›p at›l duruma düflmüfl olmalar›ndan
sonra Partinin örgütsel yap›s› esasta tasfiye oldu. Net olarak 2.Örgütsel Yenilginin
tarihi 1983 Nisan ay›d›r.

Bir yenilgiyi örgütsel yenilgi olarak nitelendirmek için sadece MK’n›n iradeyi
yitirmesinden hareketle bir sonuca varmak do¤ru olmaz. Bu önemli bir faktördür,
ama di¤er önemli faktör ise her kongre aras› veya geçmifl haliyle konferanslar
aras› mevcut parti örgütlenmesi ve bu örgütlenme içerisinde yer alan kadro ve
partililerin yakalanmas›, flehit düflmesi, mücadeleyi b›rakmas› sonucu e¤er parti
bilefliminin ezici ço¤unlu¤unu yitirmifl ve örgütsel çöküfl yaflanm›flsa, ancak bu
koflullarda bir örgütsel yenilgiden söz edilebilir

2.Yenilginin nedeni sübjektif nedenlerdir. Siyaset ve taktikteki önce sol sonra
sa¤ oportünist çizgiler ve örgütsel politikadaki tasfiyeci hatt›r.
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2.Konferans sonras›, her örgütsel darbeden sonra oldu¤u gibi 2.örgütsel
yenilgiden sonra da çizgi meseleleri taktik-pratik yönelimler münakafla edilmeden
elde kalan güçler flehirlere aktar›larak çözüm bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu dönemin
önderlikleri adeta birbirlerini tekrarlamaktan öte farkl› birfley yapmad›lar. Sadece
kimileri Partiyi soldan tasfiye ederken kimileri de bu tasfiyecili¤i sa¤dan yapt›lar.
Ama tümünün ortak özelli¤i tasfiyeci olduklar›d›r. Bu tasfiyeci süreç 2.Yenilgi
sonras› da derinlefltirilerek sürdürülmüfltür.

Örne¤in:
„K›rdaki birçok insan partiye ve halka yük olmaktad›r, dolay›s›yla bu insanlar›n

bir k›sm›n› flehirlere faaliyet için göndermek gerekir.“ tesbitinde oldu¤u gibi
geçmifle yönelik bir de¤erlendirme yapmak ve geçmiflin olumsuzluklar›n›
tekrarlamamak çabas› yerine ›srarla tasfiyeci çizgi ve pratik hat sürdürülmeye
devam ettirildi. Bu politikan›n ürünü olarak profesyonel olarak köylük alanlardan
gerillaya kat›lmak isteyen yoldafllar› gerilla birliklerinde  örgütlemek yerine beyaz
orduya askerlik yapmalar› için askere gönderme siyaseti izlenmifltir.Bu dönemde
askere gönderilenler aras›nda komünist önder Baba ERDO⁄AN yoldafl da vard›r.
Örgütsel tasfiyecilik sadece k›r›n flehire aktar›lmas›yla de¤il, flehirden yurtd›fl›na
do¤ru bir seyir izleyerek daha da derinlefltirilmifltir.

Vurgulamak gerekir ki Aslan K›l›ç’›n sekreterli¤i döneminde yap›lan MK
toplant›s›nda bu tasfiyecili¤in ideolojik-politik içeri¤i derinlefltirilmifltir. Nisan
Darbesiyle tamamlanan örgütsel yenilgi sonras› 2.MK 1985‘e kadar bir daha
toplanamam›flt› 5. toplant›s› üzerine elefltiri ve de¤erlendirmelere geçmeden önce
belirtmek gerekir ki Güçlendirme Konferans›nda MK üyeli¤ine seçilen birçok
kadro flehirlerdeki polis operasyonu sonucu düflman eline geçti. 1984'ün Mart
sonlar›nda Adana ve çevresinde yap›lan polis operasyonu sonucu buradaki örgütsel
faaliyet çökmüfl hem de bu örgütsel darbe esnas›nda 2.Konferansta MK yedek
üyeli¤ine seçilen ve daha sonras›nda as›l üyeli¤e gelen MK üyesi de bu
yakalananlar içerisindedir. ‹stanbul ve çevre illerde ise ikili iliflkiler temelinde
iliflkiler toparlanmaya çal›fl›ld› ve bu süreç içerisinde yakalanan Hasan Hakk›
Erdo¤an yoldafl iflkencede katledildi. Bu 1986 y›l›na kadar ‹stanbul ve çevre
illerinin  tamamen iliflkisiz kalmas› anlam›na geliyordu. Buralarda yeniden iliflki
1986 y›l›n›n bafl›nda ‹stanbul Hapishanelerinden ç›kan Ünal Küçükbayrak,Manuel
Demir yoldafllar baflta olmak üzere bir k›s›m üye taraf›ndan sa¤land›. Dersim
Bölge Komitesinin yönetim kademesinde yer alan birçok kadro güçlendirme
sonras› flehir faaliyetlerine atanm›fl ve buradaki faaliyetleri uzun sürmeden hemen
hemen hepsi yakalanm›fl, böylelikle Dersim bölgesi de her geçen gün kan kaybeder
duruma getirilmiflti. 1985‘in ortalar›nda ise Dersim’de Hayrettin Bak›fl yoldafl
düflmanla girdi¤i silahl› çat›flmada iki savaflç›yla birlikte flehit düfltü. Bu tarihten
sonra l Nolu Bölge Komitesi daha bir örgütsel bunal›m ve kaos içerisine girdi.

MK’n›n 5.toplant›s›na kadar güçlendirmede MK’ya seçilen üyelerin ezici
ço¤unlu¤unun engellenmesi ve bir k›sm›n›n saflar› terketmesi ve bir k›sm›n›n da
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flehit düflmesi; mevcut MK’n›n yanl›fl siyaseti ve takti¤i sonucu bir çok partili
kadro ve üyenin Yurt d›fl›na ç›kmas› ve ç›kar›lmas› fleklinde bir mülteci hareketi;
l Nolu bölgenin öndersiz ve sahipsiz b›rak›lmas› örgütü tam bir örgütsel y›k›mla
karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Örgütsel alanda gelifltirilen bu tasfiyeci hareket MK
5.toplant›s›nda  ki yanl›fl ideolojik-siyasi tezler ve taktik anlay›fllarla birleflince
örgütsel bunal›m› dahada derinleflti. Yoldafl Kaypakkaya ortaya koydu¤u 11 temel
ilkeden bir k›sm›n›n taktik, di¤erlerinin ise ilkesel oldu¤u yönünde anlay›fllar ileri
sürerek Partinin genel siyasi çizgisini tart›flt›r›p ideolojik kaosa yol açt›lar. Daha
da ileriye giderek yenilgi ve örgütsel darbe alman›n siyasi nedenlerini partinin
genel çizgisine ba¤layarak  „biz parti çizgisini uygulad›k, ama parti çizgisinin
yanl›fll›¤›ndan dolay› yenilgi ve darbe ald›k“ diyerek partinin genel siyasi çizgisine
karfl› güvensizlik yarat›p ve kendi görüfllerini Partiye yayarak varolan bunal›m›
giderek derinlefltirdiler. Kendi çizgilerini sorgulamak yerine partinin genel siyasi
çizgisine yapt›klar› bu sald›r›larla Partide mevcut olan örgütsel kaosu daha da
artt›rmakla kalmad›lar, l Nolu Bölgede kadro ve üyelerin ezici ço¤unlu¤u ile MK
aras›nda örgütsel kopuflun zeminini daha da h›zland›rd›lar.

Yenilgi ve arkas›ndan bafllayan örgütsel kaos; mevcut MK’n›n kendi sa¤
tasfiyeci önderlik çizgisini sorgulamak yerine parti çizgisine karfl› ideolojik
güvensizlik tohumlar›n› gelifltirmesi; 2. konferans karar› gere¤i kongre
gündemdeyken 3.konferans›n keyfi gerekçelerle ertelenmesi ve bu süre içerisinde
birçok kadro ve üyenin yurtd›fl›na ç›kar›lmas›; silahl› mücadelenin bafllat›lmas›
yerine silahll› mücadele düflmanl›¤› yap›lmas›; k›rda bulunan az say›daki kadro
ve savaflç›n›n silahs›z dolaflt›r›lmas› ve bunun sonucu birçok yoldafl›n silahs›z bir
flekilde düflmanla girdi¤i çat›flmada flehit düflmesi; bütün bunlara ek olarak özellikle
de 1986‘n›n Kas›m›nda 7 delegenin flehit düflmesi ile doruk noktas›na ulaflt›. „Yeni
bir örgütsel ayr›l›¤a“ do¤ru gidifli görmeyerek ve Parti içi dengeleri dikkate 7
delege yoldafl›n flehit düflmesinin hemen ard›ndan MK’n›n konferans› erteleme
karar›; l Nolu Bölgeden konferansa seçilen as›l delegelerin yerine geçen yedek
delege ve bir k›s›m kadro taraf›ndan oluflturulan Geçici Bölge Komitesinin (GBK)
örgütlenme alan›ndaki üyelerin ezici ço¤unlu¤unun ayr›l›k e¤ilimini daha da
güçlendirdi. Bu e¤ilim giderek böyle bir önderlik alt›nda konferans›n
yap›lamayaca¤› düflüncesine vararak KÖK (Konferans Örgütleme Komitesi)
örgütlemesi karar›na dönüfltü.

KÖK örgütlemesi anlay›fl›n› bölgede bulunan Parti Genel Sekreteri Kaz›m
Çelik yoldafl da savunmakta ve içinde yeralmaktayd›. KÖK örgütlenmesi anlay›s›
ve arkas›ndaki sürece iliflkin de¤erlendirmelere tekrar dönülecektir. Çünkü bu
süreç do¤ru bir temelde kavran›p bilince ç›kart›lmad›¤› zaman 1987 ayr›l›¤›n›n
yanl›fll›¤› veya do¤rulu¤u, daha do¤rusu DABK’nin örgütsel ayr›l›¤a giderek
3.konferans’a kat›lmamas› hatal› siyasetini kavramak için KÖK anlay›fl› ve sonras›
süreci do¤ru tahlil etmek ve kavramak gereklidir.1986 yaz aylar›nda 3.Konferans’›n
gerçekleflmesi gerekirken, yurtd›fl›n›n „haz›rlanamad›k“ gerekçesiyle MK
konferans› ileri bir tarihe erteledi. Bu dönemde parti aç›s›ndan hem moral aç›s›ndan
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hem de önderlik aç›s›ndan, daha do¤rusu parti kadro, üye ve hatta taraftarlar›n›n
çok büyük sayg› duydu¤u Partimizin kuruluflunda yer alan teorik, siyasi birikimi
ve tecrübesi bak›m›ndan önder kadro olarak de¤erlendirilen Muzaffer
Oruço¤lu’nun hapishaneden ç›k›p Parti ile iliflkiye geçmesi geçici bir iyimser hava
yaratsa da k›sa süre sonra gerek MK’n›n yanl›fl siyasetinden gerekse de kendisinin
bu misyonu oynamamas›ndan kaynakl› olarak bu iyimser hava tersine döndü.
Ayn› süreç içerisinde ‹stanbul hapishanelerinden tahliye olan geçmiflin orta kademe
kadrolar› yoldafllar da mevcuttu. Bir k›sm› mücadeleyi terk ederken bir k›sm› ise
mücadeleye aktif olarak kat›ld›. Bu durum parti aç›s›ndan olumlu bir geliflme arz
etmekteydi.

1986 Kas›m›nda flehit düflen 7 delegeden üçü (Ünal Küçük BAYRAK, Ali
R›za BOYO⁄LU ve M. Kemal YILMAZ) ‹stanbul hapishanelerinden bu  ve yak›n
tarihlerde ç›kan yoldafllard›.

MK 4.toplant›s›nda (Mart 1983) Aslan K›l›ç gerek ideolojik, gerek siyasi ve
taktik konularda mevcut MK’ne ve MK’nin siyasetteki yönelimine kelimenin tam
anlam›yla, damgas›n› vurdu. Daha önce de iflaret edildi¤i gibi 2.Konferans›n
ideolojik ve siyasi çizgine FÜ’ler damgas›n› vurmuflu. Ayn› etki daha sonra da
varl›¤›n› sürdürdü. Yani Aslan K›l›ç 1983 Nisan›nda Parti ile iliflkisini kestikten
sonra MK 4.toplant› kararlar› ve izlenen sa¤ siyasi hat daha da belirginleflerek
Partiyi daha büyük örgütsel kaos ve darbelere kadar götürdü. Bu dönem içerisinde
yani 1983 yenilgisinden sonra partinin hapishanelerle örgütsel iliflkisi esasta
koptu¤undan hapishanelerdeki kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u iradi olarak Partinin
içinde bulundu¤u duruma müdahale edemiyor, görüfl, elefltiri ve önerilerini
sunam›yorlard›.

2.MK’n›n 4.toplant›s›nda saptanan siyasi, taktik kararlar ilk baflta bütün parti
bünyesine nüfuz etmiflti. 2.MK’n›n 1981‘de ald›¤› büyük örgütsel darbe ile birlikte
daha önce ifade edildi¤i gibi örgütsel bunal›m›n yan›nda siyasi ve taktik konularda
da bir kaos bafllam›flt›. Önder bekleyen bir MK ve Önderlik bekleyen bir parti
Aslan K›l›ç’› kurtar›c› olarak görüp, neredeyse bir dedi¤ini iki etmeyerek ileri
sürdü¤ü tezlerin hepsini MK’da karar haline getirdi.

FÜ’lerin Parti ve MK üzerinde küçümsenmeyecek ideolojik ve siyasi etkileri
vard›. Bu etki Partide körü körüne bir güvene neden oldu. Bundand›r ki FÜ’lerin
söyledi¤i herfley çok da düflünülmeden ve tart›fl›lmadan h›zl› bir flekilde Parti
politikas› haline getiriliyordu ve bu Partide önemli oranda tahribata yol açt› ve
yanl›flt›. Önder konumdaki yoldafllara güvenmek do¤rudur. Ancak bu güven
ideolojik ve siyasi temelde olmal›d›r. Burada bilimsel kuflkuculu¤u, sorgulay›c›l›¤›
asla elden b›rakmamak gerek. Bütün önderler hata yapabilir, bütün önderlerin
hatalar› görüldü¤ü anda elefltirilmelidir. Önderlik hata yapmaz anlay›fl› yanl›flt›r.
Hata yapmayaca¤› düflünülmemelidir. Hatta önderli¤in ihanet edebilece¤i
dönemlerin de yaflanabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Önderli¤i putlaflt›rmak,
onlar› yan›lmaz otorite olarak görmek bilimsel kuflkuculu¤u yads›mak ve kendine
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güvenmemek demektir. Bu yaklafl›m do¤rular›n› kabul etmeyece¤imiz, onlar›n
birikim ve tecrübelerinden yararlanmayaca¤›m›z anlam›na gelmez.

2.Konferans›m›z ve 2.MK’m›z esas itibariyle FÜ’lerin siyasi, ideolojik
etkisindeydi. 2.MK cunta koflullar›nda dahi  FÜ’lere dan›flmadan politika ve taktik
gelifltiremiyordu. Bu durum güçlendirme sonras›nda da devam etti. 1987‘nin ilk
yar›s›na kadar genel olarak olumlu bir hat izleyen FÜ’ler (Aslan K›l›ç önceden
ayr›lm›flt›) daha sonras›nda savrularak olumsuz bir hatta düfltüler.

MK 5.Toplant›s›nda FÜ’lerden biri vard›. Di¤er bir FÜ ise zaten saflar› terk
etmiflti. Toplant›ya kat›lan FÜ, FÜ’ler içerisinde siyasi olarak en geri olan›yd›.
Uzun y›llar hapishanede yatan  kadrolarda kitabi bilgi temelinde teorik bilgi
birikimi olmas›na karfl›n s›n›f mücadelesinin canl› prati¤inden kopuk olduklar›
için dogmatizme rahatl›kla kayabilmektedirler. Bu yoldafllarda dogmatizmin
önemli etkileri vard›. Siyasi gerili¤i bu düflünce yöntemiyle birleflince Partiye
ideolojik ve siyasi olarak önderlik etme vasf›ndan yoksundu. Ayn› kadrolar düflünce
sistemlerinin gere¤i h›zl› bir flekilde programdan savrulmaktad›rlar.

5.Toplant›da al›nan kararlar›n en önemlisi „illegal bar›flç›l mücadele takti¤i“nin
devam ettirilmesidir. Ayn› toplant›da 3.Konferans›n 1985 y›l›nda yap›lmas› karar›
al›nmas›na karfl›n, daha önce belirtilen nedenlerden dolay› konferans 1986 y›l›na
ertelenerek örgütsel kaos daha da derinleflti. Konferans zaman›nda ve belirlenen
yerde yap›lsayd› bu  kaosun pekala önüne geçilebilirdi. Al›nan örgütsel darbeler
ve arkas›ndan gelen örgütsel yenilginin yaratt›¤› sonuçlar dikkate al›narak kongre
yerine konferansa gidilmesi do¤ruydu.  Ancak mevcut önderlik  konferansa teorik
ve siyasi bir haz›rl›k yapacak kapasiteden yoksun oldu¤u gibi, kendilerine olan
güvensizliklerinin yan›s›ra Partinin genel siyasi çizgisine de giderek güvensizlik
duymaya bafllam›fllard›.  MK sözkonusu konferans karar›n› ald›¤› s›rada örgütsel
olarak Partiyi toparlamak yerine, Kaz›m Çelik yoldafl d›fl›nda tamamen yurtd›fl›nda
konumland› ve ulaflabildi¤i her Parti üyesini, hapishaneden ç›kan her Parti üyesini
yurtd›fl›na çekme politikas›n› sürdürdü. Bu politikan›n ürünü olarak da ülkede
yap›lmas› kararlaflt›r›lan konferans›n yurtd›fl›nda yap›lmas› sonucuna gitti. 1986
y›l›nda konferans delegesi yedi  yoldafl›n flehit düflmesi ve MK’n›n Partinin nabz›n›
dikkate almadan böyle bir karara varmas›, hassas olan dengeyi giderek olumsuz
bir hatta itti,  üye, delege ve tüm savaflç›larda bu MK ile yürünemeyece¤i kan›s›
giderek güçlenmeye bafllad›. Bu kan›dan hareketle Parti Genel Sekreterimiz Kaz›m
Çelik yoldafl›n da aralar›nda bulundu¤u üye ve kadrolar Konferans› Örgütleme
Komitesi (KÖK) anlay›fl›n› gelifltirdiler.Bu anlay›fl partide kabul görmedi¤i gibi
bu anlay›fl› savunan yoldafllardaPartide „bölünme olmas›n“diye önerilerinden vaz
geçerek yeniden Konferansa gitmeye karar verdiler. Bu arada Kaz›m Çelik yoldafl
1987 May›s›nda Palu’da 5 yoldaflla birlikte  flehit düfltü.

K›sa bir süre sonra bölge delegelerinden iki yoldafl Bat›  üzerinden konferans
yerine ulaflt›.  Di¤er iki delege yoldafl  da gitme haz›rl›klar› içerisindeydi. Ayn›
dönemde Güney’e faaliyet için gönderilen gerilla birli¤inin faaliyet alan›na
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gitmeyerek geri dönmesinden sonra yapt›klar› „Konferansa gitmeyi do¤ru
görmüyoruz, konferans› tan›mayaca¤›z, konferans bizi ba¤lam›yor“ aç›klamalar›
üzerine  konferansa gitme haz›rl›¤› içerisinde olan di¤er iki delege yoldafl da
konferanstan vazgeçerek bölgedeki di¤er üye ve savaflç›larla birlikte hareket
etmeye bafllad›lar.

1987 A¤ustosunda bafllayan bu isyan hareketi A¤ustos-Eylül aras› alanda
bulunan tüm Parti üye ve savaflç›lar›yla yap›lan ve Parti kamuoyunda „DABK’›n
Ola¤anüstü Bölge Konferans›“ olarak bilinen toplant›y›  gerçeklefltirerek ayr›l›¤›
prati¤e döktüler. Bu arada Bat›’da konferans delegesi olarak seçilen Manuel Demir
yoldafl da ayr›l›¤›n yanl›fll›¤›n› savunmas›na karfl›n Bölgeyle bütünleflti ve bu
toplant›da DABK’›n yönetici organ›na seçildi.

DABK’›n ayr›l›k tavr›n›n Parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesiyle, Demokratik
Merkeziyetçilik ilkesiyle ba¤daflmad›, dolay›s›yla gerici oldu¤u aç›kt›r. Merkez
Komitesi „revizyonist“ olarak de¤erlendirilse bile bunu ayr›l›¤›n gerekçesi yapmak
DABK’›n siyasi gerili¤inden ve Parti içi ideolojik mücadeleye iliflkin yanl›fl
anlay›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r.

2.MK’n›n sa¤ oportünist tasfiyeci niteli¤e sahip oldu¤u önceki bölümlerde
ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konuldu. Sözkonusu önderli¤i revizyonist olarak
de¤erlendirmek do¤ru bir tutum de¤il tersine sekter bir yaklafl›md›. DABK küçük
burjuva isyanc› tutumunu „revizyonist“ nitelemesiyle meflrulaflt›raca¤› beklentisi
ve düflüncesindedir. DABK’›n tutumunun „isyanc›“ olarak de¤erlendirilmesi bir
tepkinin ürünü de¤ildir. Tersine bu, DABK’›n gerek Parti içi meselelerde gerek
savafl meselelerinde gerek örgütsel meselelerdeki tutumuna denk düflen  en do¤ru
nitelemedir. Konferans›n kap›ya dayand›¤›, iki delege hariç tüm delegelerin
konferans yerinde bekledi¤i ve tüm delegelerin ›srarla 1 No’lu bölgenin de
Konferansa tabi olmas›n› istedikleri, hatta „burjuvazinin iktidar› kendi eliyle
proletaryaya vermek istedi¤i, ancak proletaryan›n bunu elinin tersiyle itti¤i
görülmemifltir“ diyerek Parti önderli¤ini bölge delegelerine teslim etmey haz›r
oldu¤unu belirtmelerine karfl›n DABK’›n bunu dikkate almamas› ideolojik ve
siyasi olarak kendilerine güvenmediklerinin en yal›n belirtisidir.  Bunun yerine
„Konferansa gitmek revizyonistlere boyun e¤mektir. Geri dönün“ ça¤r›s›nda
bulunmas› DABK üzerindeki asi çete ruhunun ne kadar da güçlü oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Varsayal›m ki Konferansta „revizyonistler“ hakim oldu. Bu durum
Marksist Leninist Maoistlerin mutlak bir flekilde komünist partisinden ayr›lmalar›n›
m› gerektirir? Bunu mutlaklaflt›r›p her durumda ayr›l›kla noktalamak Marksist
Leninist Maoistlerin tutumu olamaz.. Olsa olsa felsefi idealizmin bata¤›na batm›fl
küçük burjuvalar›n ifli olabilir.

Bilinir ki farkl› görüfllerin çat›flt›¤›, ideolojik mücadelenin en keskin bir flekilde
verildi¤i en yüksek organlar Parti konferans ve kongreleridir. Marksist Leninist
Maoistler ideolojik ve siyasi olarak kendilerine güvendiklerinden durumlarda tek
bir kifli bile kalsalar bu platformlarda çizgilerini yüksek sesle dillendirmeleri
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oturuma kat›lanlar› etkileyip de¤ifltirip dönüfltürmeye çal›flmalar› ve onlar› yanl›fl
ideolojik siyasi hattan al›koymalar› için çaba sarfederler. Pratik olarak bir sonuç
elde etmeseler bile fikirlerini yüksek sesle bir kez daha sistemli bir flekilde ortaya
koymalar›ndan dolay› kaybedecekleri hiçbirfleyleri olamaz. Demokratik
Merkeziyetçilik ilkesinin  iflletildi¤i ve muhalefetin görüfllerinin örgütsel tedbirlerle
bast›r›lmad›¤› müddetçe her Marksist Leninist  Maoist kiflinin izlemesi gereken
yöntem bu tutumdan farkl› olamaz.

3.Konferansa giden delegelerin ezici bir ço¤unlu¤u DABK’la esas olarak ayn›
ideolojik ve siyasi hatta oldu¤unu DABK bilmek durumundad›r. Bu ideolojik ve
siyasi birlikteli¤in tek tek delegelerce çeflitli kereler ifade edildi¤ini DABK da
bilmektedir. Bu avantaj› kullanmay› dahi DABK akl›ndan geçirmemektedir.
Yoldafl Kaypakkaya’n›n  T‹‹KP içinde yürüttü¤ü ideolojik mücadele yöntemini
bilince ç›kard›¤›m›zda Marksist Leninist Maoistlerin parti içi ideolojik mücadelede
hangi yöntemi benimsemeleri gerekti¤ini rahatl›kla kavram›fl oluruz. Yoldafl
Kaypakkaya’n›n yöntemi ile DABK kanad›ndan yoldafllar›n yöntemini k›yas-
lad›¤›m›zda birinin Marksist Leninist Maoist, di¤erinin Hocac› bir yöntem oldu¤u
rahatl›kla anlafl›l›r. Yoldafl Kaypakkaya’n›n, içerisinde iki y›l amans›z bir ideolojik
mücadele yürüttü¤ü T‹‹KP’i revizyonist de¤erlendirdi¤i bilinmektedir. Marksist
Leninist Maoist fikirlerinin  kadrolardan gizlendi¤i,örgütsel tedbirler yoluyla farkl›
fikirlerin parti içinde tart›fl›lmas›n›n engellendi¤i, muhalefetin haks›z bir flekilde
parti içinde teflhir edildi¤i, bütün bunlarla birlikte fiziki komplolar›n dahi  gündeme
geldi¤i bir ortamda Yoldafl Kaypakkaya’n›n kongre yolunu tuttu¤u dikkate al›n›rsa
DABK’›n tavr›n›n bu tavr›n tamamen z›dd›, sekter ve bölücü oldu¤u  kendili¤inden
ortaya ç›kar. Dolay›s›yl „revizyonist“ belirlemesinin bir ayr›l›k için yeterli referans
olarak gören DABK’›n ne kadar derin bir yan›lg› içerisinde oldu¤unu anlamak
zor de¤ildir. Kald› ki 2.MK’n›n çizgisi revizyonist de de¤ildi. 2.MK’n›n mücadele
biçimlerini oportünistçe yorumlamas›, hatta Partinin programatik görüfllerinden
bir k›sm›n› tart›flt›r›p de¤ifltirmek istemesi, bu çizginin  ürünü olarak tasfiyeci bir
konuma düflmesi  onun revizyonist olarak de¤erlendirilmesi için yeterli veriler
de¤ildir. Parti içerisinde ‹ki Çizgi Mücadelesi öyle bir hal al›yor ki  bazen
programatik düzeyde bir çat›flmaya neden olabilir. Her programatik farkl›l›k, her
sistemleflmifl çizgi mutlak bir flekilde hemen örgütsel ayr›l›¤› zorunlu k›lmaz.
Baflkan Mao’nun sistemleflmifl programatik çizgi olarak de¤erlendirdi¤i „3.Sol
Oportünist Çizgi“ye karfl› izledi¤i yöntem  bu konuda Marksist Leninist Maoistlerin
nas›l bir yöntem izlemeleri gerekti¤ini net bir flekilde ortaya koymaktad›r.

fiöyle bir örnekle somutlayal›m: Kiflinin görüflleri genel siyasi çizgi itibar›yla
Partinin genel çizgisiyle tezatl›k teflkil ediyor, hatta farkl› devrim program›n›
savunuyor olsun, ancak bu kifli ve kifliler Parti disiplinine ve örgütlenme ilkelerine
uyarak Parti faaliyeti yürütüyorsa böylesi durumda bu kifli veya kiflileri farkl›
programlar›, sistemleflmifl çizgileri oldu¤u için Partiden atmak do¤ru olur mu?
At›lmas›n› savunmak Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesinin ruhuna göre hareket
etmemek demektir. Sistemleflmifl farkl› çizgiye sahip kifliler örgütsel ilkeleri
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çi¤niyor, parti çizgisi yerine kendi çizgilerini prati¤e geçirmek istiyorsa,
disiplinsizlik yap›yor ve bunu Parti içinde parti, örgüt içinde örgüte dönüfltürmeye
çal›fl›p hizipçi faaliyetlere dönüfltürüyorsa tabii ki bu kifliler Partide bir an dahi
tutulmaz, saf d›fl› edilir.

Di¤er yandan her noktada Partinin ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgisini
bir bütün olarak savunuyor, ancak ifl prati¤e geldi¤inde hiçbirfley yapm›yorsa yani
teoride çizgiyi savunan ama pratikte hiçbir geliflme kaydetmeyen kifli veya kiflileri
düflünelim. Bu kifli ve kiflilerin ideolojik olarak partiye kat›ld›¤›n› söyleyebilir
miyiz? Hay›r söyleyemeyiz. ‹deolojik olarak partilileflmek demek proleterleflmek
demektir. Yani savundu¤u ideolojiye uygun pratikte ad›m atmakt›r. Teoriy ve
prati¤iyle proleterleflmektir partilileflmek. Kifli birçok ciddi hata yap›yor hatalar›n›
kabullenmiyor ve y›llarca da bu durumunu devam ettiriyor. fiimdi böyle bir kifli
parti çizgisini kitlelere nüfuz ettirebilir mi, devrimi gelifltirebilir mi? Hay›r bir
ad›m dahi ileriye götüremez. Peki ne olur? Bu kifliler, özellikle de partinin yönetici
kademelerinde yer al›yorsa iflte o zaman o parti bu kiflilerden ar›nmazsa ileriye
do¤ru bir ad›m dahi atamaz. Çünkü bu kifliler her ne kadar teoride MLM’i savunsa
da ama pratikte oportünisttirler. Çünkü devrimi gelifltiren teoriyle prati¤in
diyalektik birli¤idir. Do¤ru siyaset ve taktiktir. Partili kiflilik de sürekli olarak
geliflen gelifltiren kifliliktir. Ayak ba¤› oluflturanlardan ar›nmayacak m›y›z? Tabii
ki, ar›naca¤›z. ‹flte bu gibi unsurlar da en büyük oportünistlerdir, hem de iflah
olmaz oportünistlerdir. Dolay›s›yla partinin her yönlü geliflmesinin önünde engellik
teflkil eden oportünist bireyler partiden ar›nd›r›larak ancak parti gelifltirilebilir.

Demek ki sadece teoride de olsa parti düflüncelerini savunmayanlar oportünist
de¤il. Parti önderliklerinin kurulufl dönemi hariç hemen hepsi ilk baflta ve bir
k›sm› da tüm yönetim dönemleri boyunca partinin genel ideolojik-siyasi hatt›n›
savunmalar›na karfl›n örgütsel, askeri, politik, taktik çizgide sa¤ veya sol opor-
tünisttirler. Demek ki ifl sadece teorik olarak partinin genel ideolojik-siyasi hatt›n›
savunmakla bitmiyor. Bunu Stalin yoldafl gevezelik olarak tan›ml›yor. Ve do¤ru
bir önderlik için flunlar› söylüyor:

„Baz› kifliler, zaferin sözde kendili¤inden gelmesi için do¤ru bir parti çizgisi
saptaman›n, bunu tepelerden ilan etmenin, genel tezler ve kararlar biçiminde ifade
etmenin ve oya sunup oybirli¤iyle kabul etmenin yeterli oldu¤unu san›yorlar. Bu
tabii ki yanl›fl ve kaba bir yan›lg›d›r. Yaln›z iflah olmaz bürokratlar böyle
düflünebilirler. Asl›nda bu baflar›lar ve zaferler kendili¤inden de¤il, parti çizgisinin
uygulanmas› için çetin bir mücadele sonucunda meydana geldi. Zafer asla kendi
kendine gelmez ço¤unlukla onun elde edilmesi gerekir. Partinin genel çizgisinin
lehindeki iyi kararlar ve bildiriler yaln›z bir bafllang›çt›r. Bunlar sadece zafere
karfl› duyulan arzuyu ifade ederler, zaferin kendisini de¤il. Do¤ru çizgi ortaya
konduktan ve sorunlara do¤ru bir çözüm bulunduktan sonra baflar›, iflin nas›l
örgütlendi¤ine, Parti çizgisinin uygulanmas› için mücadelelerin örgütlenmesine,
görevlilerin uygun seçimine ve yönetici organlar›n kararlar›n›n uygulanmas›n›n
denetiminin sürdürülüfl yoluna ba¤l›d›r. Aksi taktirde, Partinin do¤ru çizgisi ve
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do¤ru çözümler ciddi olarak zarar görme tehlikesindedir. Bundan da öte, do¤ru
siyasal çizgi ortaya konduktan sonra örgütsel çal›flma do¤rudan siyasal çizginin
kaderini, baflar›s› ya da baflar›s›zl›¤› dahil her fleyi belirler.

„Asl›nda zafer, parti çizgisinin gerçeklefltirilmesinin önüne ç›kan her çeflit
zorluklara karfl› amans›z ve sistemli mücadeleyle, zorluklar›n üstesinden gelmekle,
zorluklar›n üstesinden gelmek için mücadeleyi örgütlemekle ve yetersiz görevlileri
uzaklaflt›r›p, yerlerine zorluklara karfl› mücadeleyi yürütmeye yetenekli daha ileri
kadrolar seçilerek kazan›ld›.“(51)

Demek ki ifl ne parti çizgisini onaylamakla bitiyor ne de tek bafl›na do¤ru
kararlar almakla bitiyor. Bunlar sadece bir bafllang›çt›r. Ço¤u önderliklerimize
bakt›¤›m›zda ayn› durumu görebiliriz . Bunu söylerken her dönemde önderliklerin
oportünist çizgilerine karfl› hakk›yla bir MLM muhalefetin hakk›yla yürütüldü¤ü
söylenemez. E¤er öyle olsayd› bafla geçen yeni önderlikler partiyi do¤ru bir hat’ta
yönetip-yönlendirir ve bununla da ne parti bu kadar sanc›l› ve kaoslu süreç yaflard›
ne de s›n›f mücadelesinin boyutu ve partimizin buna önderlik seviyesi bu kadar
düflük olurdu.

GKK Partinin genel siyasal çizgisini savunuyordu. Hem de l. MK’dan daha
ileri düzeyde savunuyordu. Ama bu GKK’nin do¤ru bir siyaset alt›nda l. MK’ya
karfl› muhalefet etti¤ini gösterir mi? Hay›r göstermez. Kald› ki bir hareketin, ya
da bir önderli¤in gerilla savafl›n› bafllatmas› ve bunu sürdürmesi o hareket ve
önderli¤i MLM olarak nitelememiz için tek bafl›na yeterli bir kriter de¤ildir. Bir
hareket ve önderlik ideolojik-siyasi hatt› ile de¤erlendirilir. Partinin bir siyasetini
veya onun önderli¤ini de¤erlendirdi¤imizde önce o hareketin program› sonra
güttü¤ü politika ve taktiklere göre de¤erlendiririz. Aksi anlay›fllar aldat›c› ve yanl›fl
sonuçlara götürür bizleri.

Bu teori ›fl›¤›nda hareket edildi¤inde DABK’›n Konferans› protesto ederek
kat›lmamas›n›n arkas›ndan örgütsel ayr›l›k ilan etmesinin bariz bir hata oldu¤u
ortaya ç›kar. Biz bu hatal› yöntemi görmez ve mahkum etmezsek ne GKK’y›
do¤ru bir ideolojik bak›fl aç›s›yla mahkum etti¤imizden söz edebiliriz ne de GKK
gibi daha bir dizi hizipçi oluflumlar› mahkum edebiliriz.

DABK’›n ayr›l›k noktas›nda izledi¤i yöntem GKK’nin l. MK’ya karfl› izledi¤i
yöntemle oldukça benzerlik arz etmektedir. ‹kisinde de küçük burjuva acelecili¤i
ve sab›rs›zl›¤› hakimdir. Her iki durumda da Konferans ve MK seçimi gündemde
olmas›na ra¤men her ikisi de konferans› beklemeden örgütsel ayr›l›k tavr›na
girmifltir: GKK Parti içinde gizli örgütlenme yaparak ve MK’n›n sa¤ oportünist
çizgisine karfl› oluflan tepkiyi örgütledikten sonra örgütsel ayr›l›¤a giderken, DABK
ise Parti içinde ciddi bir siyasi ideolojik mücadele vermeden aç›ktan aç›¤a bölge
örgütü olarak hareket etmifl ve istemlerini MK’ya kabul ettirmeye çal›flm›flt›r.
Bunu baflaramay›nca örgütsel ayr›l›k yoluna gitmifltir. Her iki durum da Parti içi
‹ki Çizgi Mücadelesinin kavranmad›¤›n› ortaya koyuyor. Parti içi ideolojik
mücadele yöntemi e¤er do¤ru bir ruhla kavranm›fl olsayd› ne GKK hizipsel
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örgütlenmeye giderdi ne de DABK’›n kendisi 3.Konferansa gitmeyi reddedip
örgütsel ayr›l›k ilan ederdi.

O tarihsel koflullarda ve Partinin içinde oldu¤u örgütsel kaos dikkate al›narak
örgütsel ilkeler gere¤i Konferansa gitmekten baflka bir yol denemek do¤ru de¤ildi.

DABK’›n ayr›l›kta temel bir sorun haline getirdi¤i Konferans›n nerede
yap›laca¤› tart›flmas› bir Maoist Komünist Partisinde yap›lmamas› ve gündeme
dahi al›nmamas› gereken bir tart›flmad›r. Örgütlenmesi ve güvenli¤i Merkez
Komitesinn inisiyatifinde olan böyle bir toplant›n›n nerede ve nas›l yap›laca¤›
önderli¤in yetkisindedir. Tüm delegelerin örgütsel ilkeler gere¤i buna uyma
zorunluluklar› vard›r.

1984 MK toplant›s›nda konferans›n k›rda yap›laca¤› yönünde karar al›nm›flt›.
Bu karar içinde 7 Konferans delegesi yoldafl›n bulundu¤u 9 yoldafl›n flehit düfltü¤ü
Hürmek çat›flmas›ndan sonra MK taraf›ndan de¤ifltirilerek yurtd›fl›nda yap›lmas›na
karar verildi. Parti üyelerinin karara itiraz›n›n olmas› do¤ald›. Maoist tutum itiraz
ve elefltirileri MK’ya iletmekle birlikte karar yanl›fl da bulunsa uymakt›. Yanl›fl
olan itiraz ve elefltiriler de¤il bunu pazarl›kç› bir tutumla dayatma noktas›na
vard›rmakt›. Marksist Leninist Maoist örgütlenme ilkelerini bir yana b›rak›p
Partinin gidiflat›ndan sorumlu tutulan MK’ya karfl› isyanc› bir tutumla konferans
yerinin dayat›lmas› savunulamaz. Bu tür Marksizm Leninizm Maoizme yabanc›
düflünce yöntemleri zaman›nda mahkum edilip aç›¤a ç›kar›lmad›¤›nda örgütsel
ilkelere s›k› s›k›ya sar›l›nmad›¤›nda bu tür gerici anlay›fllar gelecekteki gerici
anlay›fllara emsal oluflturmakta ve onlar›n Parti içerisinde yeflerip boy vermesine,
büyümesine hizmet edecektir. O güne kadar Partide ç›kan hiziplerin siyasal,
ideolojik çizgileri yeterince aç›¤a ç›kar›l›p mahkum edilmedi¤inden DABK da
bu geçmifl yanl›fl anlay›fl ve pratiklerden beslenerek böyle bir tutuma girmifltir.
Bütün bunlar›n yan›s›ra DABK’›n sa¤ oportünist tasfiyeci 2.MK çizgisinin Partide
yaratt›¤› güvensizlik ve kaostan fazlas›yla etkilendi¤i, sorunlar›n Parti içerisinde
afl›lmas› noktas›ndaki karamsarl›¤› ne yaz›k ki örgütsel ayr›l›k e¤ilimini daha da
güçlendirmifltir. Bu yan›yla DABK’›n ayr›l›¤› sebepsiz de¤il ancak tutumu anti-
Maoist bir tutumdur.

DABK Partide ç›kan di¤er hiziplerle bir tutulamaz. Ancak DABK’›n örgütsel
ayr›l›kta izledi¤i yöntem nitelik olarak GKK’ya çok yak›nd›r. Ancak DABK’›n
çizgisi ile GKK’ya genel olarak izledi¤i politik-çizgiyi  ayn›laflt›rmak öznelci ve
sekter bir de¤erlendirme olur. Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi buradaki ortak yan
konferansa gitmek yerine konferansa ve mevcut MK’ne cepheden bayrak açmay›
tercih etmektir. DABK’ta GKK gibi gizli temelde bir hizipleflme yoktur . Ayr›l›¤a
kadar her fley MK’n›n bilgisi dahilinde yap›lm›fl ve bu yap›lanlar›n bir k›sm›na
Parti Genel Sekreteri Kaz›m Çelik yoldafl da kat›lm›fl ve genel olarak Parti
disiplinine uyulmufltur. Buradaki temel hata konferansa gitmeyip yeni bir örgütsel
olufluma gidilmesidir. Bu da ayr›l›kç› bir tutumdur.
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Bu noktay› ba¤larken 1986 y›l›nda yine çeflitli örgütsel ve politik farkl›l›klar
noktas›nda dönemin önderli¤ine karfl› güvensizlik belirterek ayr›lan ve
kamuoyunda „Maoist Parti Merkezi“ diye bilinen bir grubun yurt d›fl›nda örgütsel
ayr›l›k ilan etti¤ini belirtelim. Bu grubun bafl›n› çekenlerden birisi de güçlendirilmifl
MK’n›n üyelerindendir.

Askeri Alandaki Durum:
Her zaman iflaret etti¤imiz gibi politik-taktik alandaki çizgi kaç›n›lmaz olarak

askeri alana da yans›r. Dolay›s›yla partinin, özellikle de güçlendirme ile birlikte
girdi¤i politik yönelim sa¤ bir hatta oldu¤undan bu çizginin askeri çizgiye
yans›mas› da kaç›n›lmazd›r. Mücadele biçimini „illegal bar›flç›l mücadele biçimi“
olarak esas almak daha bafl›ndan askeri örgütlenmeye gidilmeyece¤inin somut
iflaretiydi. Daha önce bu mücadele biçimini belirlemesinin yanl›fl oldu¤unu ortaya
koyduk. Ki mevcut koflullarda bar›flç›l diyebilece¤imiz olanaklar›n tümden cunta
taraf›ndan ortadan kald›r›ld›¤› da ortadayd›. Belirlenmesi gereken askeri çizgi,
geri çekilme takti¤i içerisinde gerilla savafl›n› bafllatmak için köylük alanlarda
yo¤unlaflarak ordu örgütlenmesi ve di¤er gerekli haz›rl›klar› yapmakt›.. Di¤er
bütün örgüt ve mücadele biçimlerini bu dönemsel merkezi göreve göre
flekillendirmek ve onun hizmetine sunmakt›.

Ama Güçlendirme MK’s› ne geçmiflin özelefltirisini (sol taktik) yapt›, nede
önündeki somut durumu do¤ru bir politika ve taktikle aflman›n mücadele ve
örgütlenme biçimine iliflkin do¤ru saptama yapt›. Al›nan a¤›r darbelerin de yaratt›¤›
örgütsel demoralizasyon baflta önderli¤e yans›yarak bunal›m daha da geliflti. Somut
durum ve buna uygun mücadele biçimi ve örgütleme biçimi yarat›lmad›¤› için
k›sa süre sonra örgütsel yenilgi al›nd›. Daha sonra ise bu örgütsel kaosla birlikte
örgüt toparlanmak yerine örgüt daha da önderliksiz bir flekilde hareket tarz›
izleyerek gerilla birimlerinin örgütsüz ve öndersiz kalmas›na yol açt›. Öyle ki,
özellikle de 1984 y›l›ndan sonra askeri alandaki, daha do¤rusu l Nolu bölge
komitesi alan›nda pefl pefle hem önder kadrolar hem de onlarca savaflç› düflmanla
girilen çat›flma sonucu flehit düfltü. PKK’nin silahl› mücadeleyi bafllatmas› Partinin
ise hala da gerilla savafl›n› bafllatmak konusundaki eski sa¤ çizgisinde ›srar etmesi
bu bunal›m› daha da art›rd›. Askeri alanda direk devlete yönelmek yerine sadece
ajan ve iflbirlikçilerine yönelmekle eylemler s›n›rl› tutuldu. Ki MK’dan mevcut
politika ve taktik çizgi ile baflka bir çizgiyi örgütlemesini ve gelifltirmesini de
beklemek safdillik olurdu. 1985‘in yaz ortalar›nda Bölge Sekreteri ayn› zamanda
askeri örgütlenmeden sorumlu Hayrettin Bak›fl yoldafl›n flehit düflmesiyle birlikte
askeri alanda örgütlemede daha da zay›flama ve bunal›m bafl gösterdi. Bu tarihten
sonra zaman zaman bu bölgede bulunan bir tek MK üyesi var o da Parti Genel
Sekreteri Kaz›m ÇEL‹K yoldaflt›r. Güçlendirmede MK yedek üyesi olarak seçilen
bir baflka kadro ise çeflitli zaaflar›ndan dolay› Bölge Komitesi taraf›ndan
tan›nmam›fl ve bölgeden uzaklaflt›r›lm›flt›r. Bu dönemde, yani 1983-84 aras›
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flehirlerdeki parti örgütlenmeleri bir bir çöküyor, bir tek ayakta kalan l Nolu
bölgedir.

Gerilla birlikleri sürekli savunmada kald›¤› ve do¤ru bir önderlik çizgisi
izlenmedi¤i için birçok kadro ve savaflç›n›n bir k›sm› silahs›z olarak hem çat›flmada
flehit düflüyor hem de bu savunma durumunun uzamas› insanlar› y›lg›nlaflt›rarak
mücadeleden uzaklaflmas›na yol aç›yordu. Bu arada önderli¤in ve bölge
yönetiminin yanl›fl pratik hatt›na tepki olarak çeteci e¤ilimlerin de art›¤›n› kimi
savaflç›lar›n tek bafl›na ve disiplinsiz bir flekilde askeri eylemlere yöneldi¤ini de
belirtelim. Do¤an KARADA⁄ ve bir k›s›m yoldafl›n 1984 y›l›nda giriflti¤i bu asi
çete eylemlerini dönemin siyasi hatt›ndan ba¤›ms›z olarak ele almak do¤ru olmaz.
Do¤an yoldafl›n giriflti¤i bu pratikleri savunan yok ama onu bu anarflist ve kendi
bafl›na, ba¤›ms›z bir flekilde eylem yapmaya iten prati¤ini de mevcut önderli¤in
çizgisinden ayr› ele almak do¤ru olmasa gerek. 1984 y›l› içerisinde Erzincan-
Tercan’a ba¤l› Yollarüstü Karakoluna bask›n yap›l›p silahlar›n kamulaflt›r›ld›¤›n›
bu arada not düflelim. Eylemin hedefi silahlar› kamulaflt›rmakt›r. Belirtmek gerekir
ki, 1986‘lara gelindi¤inde örgütsel bunal›m bir yandan devam ederken öte yandan
ise k›ra onlarca savaflç› gerek Yurt d›fl›ndan gerekse flehirlerden aktar›ld›. Bu olumlu
bir geliflmedir. Öyle ki, yaz ay›nda Munzurlar’da birlikler bir araya geldi¤inde
yaklafl›k 150 kifliye yak›n savaflç› bölgede konufllanm›fl durumdad›r. Bu süreçten
sonra bir yandan konferans›n gerçekleflmesi beklenirken öte yandan savaflç›
aktar›m›n geliflmesi olumlu iken ancak k›sa süre sonras›nda, yani A¤ustos 1986‘da
9 yoldafl›n düflmanla giriflti¤i çat›flmada flehit düflmesi oldukça büyük bir moral
bozuklu¤u yaratm›flt›r gerilla saflar›nda. fiehit düflenlerin ezici ço¤unlu¤u gerilla
bölgesine yeni gelen savaflç›lar olmas› ve yine bu yoldafllar›n silahs›z bir flekilde
flehit düflmeleri gerilla saflar›ndaki moral bozuklu¤unu daha da art›rm›flt›r. Daha
sonra birçok savaflç›n›n pefl pefle flehit düflmesi, kadrolar›n ve tecrübeli
komutanlar›n flehit düflmesi askeri alandaki savafl kapasitesini daha da düflürdü. 7
delege içerisinde flehit düflen R›za SÖKMEN ve Hüseyin TOSUN yoldafl mevcut
durumda bölgenin askeri olarak en tecrübeli kadrolar›yd›.

1987 A¤ustosuna kadar bölge kapsam›nda (Diyarbak›r ve çevresi de dahil)
partili- partisiz toplam gerilla say›s› 30‘u geçmemektedir. 1986‘da bu say› 150‘yken
aradan bir y›l geçmeden bu say›n›n 30‘un alt›na düflmesi dönemin ordu
örgütlenmesinin ne durumda oldu¤unu gözler önüne sermek için yeterli bir
göstergedir. Neredeyse tüm gerilla birlikleri tasfiye olmakla karfl› karfl›yayd›. Oysa
bir 1982 güçlendirme konferans› döneminde bölgenin kapsam›nda 80‘nin üzerinde
partili partisiz faaliyetçi da¤da profesyonel olarak faaliyet yürütmekteydi.. Hem
de bu dönemdeki kadro, üye ve savaflç›lar›n hemen hemen hepsi oldukça seçme
ve nitelikli unsurlard›. Ama Güçlendirme MK’s› kendi sa¤c› politikas› ve çizgisi
sonucu bu kadrolar› bir bir flehirlere çekerek düflmana kapt›rd›, bir k›sm› ise flehit
düfltü. Daha sonra ise bir k›sm› yurtd›fl›na ç›kar›larak mücadeleden koptu. Öyle
ki, konferans an›na gelene dek yurtd›fl›ndaki parti üyelerinin toplam say›s› ülkedeki
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parti üyelerinin toplam say›s›ndan fazlayd›. Ki bu üye ve kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u
daha sonra partiden koptu ve aktif mücadeleden çekildi. Burada bir noktan›n alt›n›
çizmek gerekir: E¤er bir önderli¤e sa¤c› deniyor, daha do¤rusu söz konusu MK’n›n
askeri alandaki çizgisi sa¤c›d›r diyorsa, burada tutarl›l›kta böyle bir önderli¤in
do¤ru bir savafl çizgisi tutturamayaca¤›n› da kavramak ve bilmek zorunday›z.

Sorunun baflka bir boyutu da var oda fludur: E¤er bir örgüt yenilgi alm›flsa ve
mevcut önderlik, dahas› bununla ba¤›nt›l› olarak örgütlenme esas olarak da¤›lm›fl
ve tasfiyeye u¤ram›flsa, orada kadro ve bütün parti üyelerinin temel merkezi görevi
ilk elden örgütü yeniden infla etmek olmal›d›r. Yani bir yanda örgüt yok diyeceksin,
ama öte yandan ise böyle bir örgüt niye savafl› bafllatm›yor diyeceksin, bu tutum
bilimsel bir de¤erlendirme olamaz. Eldeki mevcut güçleri 1Nolu Bölge Komitesine
aktar›p Partinin hiyerarflik yap›s›n› oluflturduktan sonra Bölge Komitesi
önderli¤inde ordu örgütlenmesine giderek bütün çal›flmalar› silahl› mücadeleyi
bafllatmak için ele almak en do¤ru yönelimdi. Bunu yapmay›p sadece ses getirici
silahl› eylemlere baflvurulmas› ve bunun silahl› mücadele olarak nitelendirilmesi
yanl›flt›..

Partide geçmiflten beri varolan salt askeri bak›fl aç›s›ndan kaynakl› olarak
teorinin küçümsenmesi 2.MK sonras›nda, özellikle de gerilla bölgelerinde daha
da geliflti, 1987‘lere gelindi¤inde ise üst seviyelere ç›kt›. Silahl› eylemlerle partide
herfleyin yoluna girece¤i  anlay›fl› gün geçtikçe siyasetin yerine silahlar›n kumanda
edece¤i görüfl aç›s›n›n güçlenmesini sa¤lad›. ‹leride somut örnekleriyle ortaya
konulaca¤› gibi asi çeteli¤in ortaya ç›kma zeminini oldukça güçlendirdi.Bu tür
anlay›fllar bunal›m dönemlerinde daha çok kendisini gösterir..

K›sacas›, 2.MK’nin askeri alandaki çizgisi önce sol sonra sa¤ tasfiyeci bir
hatta ilerlemifltir. Bu sa¤ tasfiyeci çizginin hüküm sürdü¤ü süreç boyunca sa¤
çizgiye karfl› sol ve ayn› zamanda salt askeri bak›fl aç›fl› geliflip boy vermifltir.
Devrimci teori önemli derecede (ki devrimci teorinin küçümsenmesinin belirgin
tarihi 1975-76‘lara dayanmaktad›r) kücümsenerek her geliflmenin temeline silahl›
eylemler konulmufltur. Bir dönem bu anlay›fllar daha çok flehir eylemliliklerinde
kendisini gösterirken daha sonra ise özellikle de 2.MK sonras› k›rsal kesimde
gerilla birlikleri içerisinde kendisini göstermifl ve zamanla bu e¤ilim kendisini
partide hakim hale getirmifltir. Evet lafta devrimci teori reddedilmemifl fakat
pratikte, özellikle de askeri komiteler içerisinde örgütlenen kadro ve üyeler
taraf›ndan siyaset küçümsenmifltir. Her fleye silahlar›n namlusundan yaklafl›lm›fl
ya da yaklafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu askeri çizgideki yanl›fl anlay›fllar›n geliflmesi
sonucu, Parti askeri örgütlenmeler ve süreç içerisinde de ordu örgütlenmesi
üzerinde ideolojik-siyasi otoritesini kuramam›fl Partinin inisiyatifi kaybolmufltur.
Öyle ki, askeri örgütlenme içerisinde yer alan partili bir kadro kendisini partili
olmaktan çok asker olarak hissetmifl ve prati¤ine bu anlay›flla yönelmifltir.
fiehirlerde bir-iki cezaland›rma eylemi yapan, „en büyük komünist“; di¤er alanlarda
faaliyet yürütenler ise pasifist ve sa¤c› olarak aç›ktan teflhir edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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1981 sonras› k›rda gerilla birliklerinin oluflturulmas›n›n ard›ndan bölgede askeri
örgütlenmeye gidilmesiyle birlikte bu e¤ilim daha da güçlenmifl, askeri eylemlerin
bafl›nda olan komutanlar „en büyük önder“, di¤er parti faaliyetçileri ise „sa¤c› ve
progam düflmanlar›“ olarak teflhir edilmifltir. Parti bu yanl›fl e¤ilime karfl› yeterince
ideolojik mücadele yürütmeyerek bu yanl›fl anlay›fllara prim vermifltir. Parti
geçmiflten beri varola gelen bu salt askeri bak›fl aç›s›n› tehlike olarak görmemifl
ve zaman›nda buna müdahale etmemifltir.

Bu tür anlay›fllar süreç içerisinde MK’y› tan›mayarak örgütsel ayr›l›¤a gidiflin
de ideolojik temelini oluflturdu. 2.MK, 2.Konferans sonras› Parti içerisinde
ideolojik kampanya bafllatt›. Bu olumlu bir ad›md›. Ancak bu olumlu ad›mdan,
gerek cunta koflullar›n›n a¤›rl›¤›n›n gerekse k›sa sürede al›nan önemli örgütsel
darbelerin etkisiyle esasta verim al›namam›flt›r. Önderlik kademesindeki yoldafllar
da dahil Partide ciddi bir ideolojik çürüme vard›.

Güçlendirme MK’s›n›n Siyasal Alandaki Çizgisi Üzerine:
Kavram kargaflal›¤›na yol açmamak için siyasal alanda çizgi denilince ne

anl›yoruz, ne anlamal›y›z, önce bu noktaya aç›kl›k getirmeye çal›flal›m: Bir partinin
veya bir önderli¤in genel siyasi çizgisi denilince, o partinin ve önderli¤in gerek
uluslararas› ideolojik ak›mlar gerekse ülkedeki devrimin yak›n, orta ve nihai
hedefleri noktas›nda genel olarak savundu¤u ilkeler ve bu ilkeler ›fl›¤›nda ülkenin
nesnel gerçekli¤ine, sosyo-ekonomik yap›s›na iliflkin ortaya koydu¤u siyasi
görüfller ve bu görüfller do¤rultusunda izledi¤i  strateji taktik politikalar ifade
edilir.

Baflka deyiflle bir partinin genel çizgisi, ulusal(ülke) ve uluslararas› düzlemde
savundu¤u dünya görüflünü, bu görüfller temelindeki toplumsal projesini yani
program›n› ve bu program› gerçeklefltirme genel ve özel plan› olan strateji ve ona
ba¤l› taktikleri içerir. „Program ve taktikler içerik, örgüt ise biçimdir“ sözü buradan
gelir.

Bir Maoist Komünist Partisi’nin genel siyasal çizgisini belirleyen de herfleyden
önce dünya görüflü, ideolojisi yani Marksizm Leninizm Maoizmdir. Uluslararas›
Komünist Hareket içerisinde dünyaya Marksizm Leninizm Maoizm bilimiyle
bakan ve o ideolojik bak›fl aç›s›yla yorumlayarak dünyay› Proleter Dünya Devrimi
ve Komünizm davas› için de¤ifltirme savafl›m› veren enternasyonal proletaryan›n
di¤er gerçek Marksist Leninist Maoist öncü partileriyle ortak bir uluslararas›
çizginin kendi bulundu¤u siyasal co¤rafyadaki kolu ve temsilcisi olaca¤› aç›kt›r.
Örne¤in bugün Uluslararas› Komünist Hareket içerisinde gelece¤in Komünist
Enternasyonal’inin embriyonik merkezi olan Devrimci Enternasyonalist Hareket’in
çizgisi uluslararas› ideolojik ak›mlar içerisinde Marksist Leninist Maoist ideoloji
ve ilkelerin damgas›n› vurdu¤u bir uluslararas› çizgi olmas› itibar›yla Maoist
Komünist Partisinin uluslararas› çizgisini ifade etmektedir. Maoist Komünist
Partisi, DEH’e damgas›n› vuran MLM ilkeleri kendi partisinin genel çizgisi olarak
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benimsemifl ve  DEH’in temel belgeleri olan Deklarasyon’u ve Yaflas›n Marksizm
Leninizm Maoizm’i baz› elefltirileri olsa da kendi görüflleri olarak benimseyerek
uluslararas› çizgisi olarak ilan etmifltir.

Bir Maoist Komünist Partisinin uluslararas› çizgisini, yani  uluslararas› alanda
benimsedi¤i ideolojik ve siyasi hatt› kendi ülkesinin somut gerçekli¤ine
uygulayarak bir devrim program› haline getirmesi gerekir. Bu program›n
oluflturulmas›, o partiye rengini veren temel ö¤edir. Program oluflturulduktan sonra
geriye o partinin bu program› hayata geçirmek için ortaya koydu¤u genel plan
yani strateji ve bu strateji do¤rultusunda parti önderli¤inin do¤ru politika ve
taktikler belirleyerek stratejik hedefe do¤ru ilerlemesi kal›yor.

Bu durumu flöyle formüle edebiliriz:
1) ‹deoloji;Partinin uluslararas› çizgisi ve varsa içinde yer ald›¤› Uluslararas›

Komünist Hareketin (ak›m) çizgisi

2) Program ;Partinin bulundu¤u siyasal co¤rafyada yak›n, orta ve nihai amac›n›
kapsayan aflamal› ve kesintisiz devrim program› çizgisi

3) Strateji ve Taktik;Partinin program›n› gerçeklefltirmek için temel politika ve
taktik plan› ve buna iliflkin mücadele ve örgütlenme ilkeleri.

Ve bu genel plana yani stratejiye ba¤l› olarak bir parti önderli¤inin ve
kadrolar›n›n  taktik, dönemsel politikalar›n› belirleyen siyasal taktik, örgütsel ve
askeri konularda izledi¤i siyasi çizgi.

fiu ana kadar önceki dönemleri ve önderlikleri de¤erlendirirken yapt›¤›m›z
gibi Güçlendirilmifl MK’n›n çizgisini de bu ideolojik perspektifle de¤erlen-
direce¤iz.

Güçlendirilmifl MK’ya iliflkin farkl› de¤erlendirmeler ideolojik politik ve
örgütsel kaosta tayin edici rol oynam›flt›r. Bilimsel de¤erlendirmelerin
yap›labilmesi için kavramlar›n yerli yerine oturtulmas› gerekti¤i aç›k.  Bu sebeple
yukar›da ortaya koydu¤umuz ideolojik perspektifle de¤erlendirebilmek son derece
önemlidir. Partimizdeki siyasi gerili¤in sonucu olarak ideolojik kavramlara iliflkin
yaflanan kavram kar›fl›kl›¤›n›n yolaçt›¤› ideolojik siyasi ve örgütsel kaostan do¤ru
dersler ç›kararak gelecekte benzeri sorunlar›n önüne geçebilmenin  baflka bir yolu
yoktur.

Güçlendirme sonras› MK’n›n ‹zledi¤i Çizgi
Genelden özele do¤ru inersek
1) Partimizin uluslararas› düzlemde savundu¤u ideoloji Büyük Proleter Kültür

Devrimi ile bilimimizin nitel üçüncü aflamas› olan Maoizmdir. Bugün bu ideoloji
rehberli¤inde, Partimizin de içinde yer ald›¤› Devrimci Enternasyonalist Hareket
(DEH)’in Genel Siyasi Çizgisi, ilk olarak 1984 y›l›nda ortaya konulan
Deklarasyon’la belirlenmifltir. Dönem itibar›yla Partimiz ve önderli¤i de bu
Deklarasyon’u baz› hatal› yanlar›na dikkat çekmekle birlikte temel ilkelerin esas›n›
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„ML“ de¤erlendirdi¤i için alt›na imza atm›fl ve DEH’in üyesi ve örgütleyicileri
içerisinde yer alm›flt›.

DEH ve temel belgeleri „Deklerasyon“ ve „Yaflas›n Marksizm Leninizm
Maoizm“, MLM’dir. Deklerasyon’da elefltirdi¤imiz kimi yönler onun MLM
niteli¤ini de¤ifltirmedi¤i gibi Yaflas›n MLM belgesinde afl›lm›flt›r. 2.MK’n›n flerhli
de olsa Deklarasyon’a imza atmas› olumluyken, ancak Baflkan Mao’nun Stalin
ve Komüntern’e iliflkin elefltirileri temelinde yükselen Deklerasyon’da vurgulanan
elefltirileri paylaflmamas› olumsuzluktu. Çünkü 2.MK, YD Hizibini mahkum
ederken bunu esasta Stalin’in argumanlar›yla mahkum etmeye çal›flm›fl, dolay›s›yla
Baflkan Mao’nun Stalin ve Komüntern’e iliflkin elefltirilerini paylaflmam›fl, esasta
elefltirilen elefltirilerde saf›n› Stalin ve Komüntern’den yana belirlemifltir. Bu
konudaki di¤er bir olumsuzlu¤u ise Parti içinde yükselen anti Maoist itirazlara
gö¤üs germeyerek DEH’ten fiili olarak çekilmesidir. .

2.MK DEH içerisinde birçok komünist kardefl parti ve örgütle sadece
uluslararas› ideolojik-siyasi çizgi bak›m›ndan bir merkezi örgütlemenin
yarat›lmas›nda yer almakla kalmam›fl, ayn› zamanda DEH’in merkezi yay›n organ›
olan „Kazan›lacak Dünya“ya önemli katk›larda bulunmufl, Partimizi temsil etmifltir,
bir k›s›m parti ve örgüte maddi yard›mda bulunmay› da görev bilmifl ve kendi
gücü oran›nda bu yard›m›n› esirgememifltir2.Konferans çizgisi ve yurt d›fl›
çizgisinin etkisinde kalarak Mao Zedung Düflüncesi formulasyonunu reddetmesine
karfl›n 2.MK’n›n, uluslararas› iliflkileri ve do¤ru yönelimleriyle süreç içerisinde,
Maoist temellerde kurulmufl olan ve Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü
olan Partimizin bu gerçekli¤ini kavramas›nda ve önce Mao Zedung Düflüncesi,
sonra da Maoizm’i savunmas›nda önemli katk›lar› ve çabalar› olmufltur.

Fakat mesele sadece Uluslararas› Komünist Hareketin genel siyasi çizgisini
(program›n›) do¤ru bir flekilde ortaya koymakla bitmedi¤i gibi, bu MLM çizgi
do¤rultusunda devrimin programatik görüfllerini ortaya koymakla da bitmez.
‹kisinin baflar›ya ulaflmas› için MLM ilkeler ›fl›¤›nda do¤ru bir ideolojik-politik,
stratejik ve taktik  önderlik çizgisi oluflturmak ve bunu istkrarl› bir flekilde yürütmek
flartt›r. Her alanda do¤ru bir siyasi çizgi olduktan sonra alt edilmeyecek bir engel
ve baflar›lamayacak hiçbir fley yoktur. Çizgi tayin edicidir.

Güçlendirme sonras› 2.MK’n›n Devrimci Enternasyonalist Hareket’in (DEH)
genel siyasi çizgisini savunmas› ve bunu örgütün resmi düflünceleri haline
getirmeye çal›flmas› onun her alanda do¤ru bir çizgi izledi¤i anlam›na gelmez.
Bununla beraber 2.MK bu alanda esasta MLM bir çizgi izlemifltir.

2) Güçlendirme sonras› 2.MK,  Parti Program› ve devrimin genel çizgisi
noktas›nda da esasta MLM bir çizgiye sahiptir.

.Lenin yoldafl›n „program denilince ne anl›yoruz“ sözleri bu meseleyi ele
al›rken bize yol gösterecektir:

„Bildi¤imiz gibi, bir iflçi partisinin program›, iflçi s›n›f›n›n savafl›m›n›n hedef
ve amaçlar›n›n k›sa ve bilimsel bir biçimde ortaya konmas›d›r. Program,
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proletaryan›n devrimci hareketinin nihai hedefini belirledi¤i gibi, partinin bu nihai
hedefe yürürken gerçeklefltirilmesi için savafl›m yürüttü¤ü istekleri de belirler.
Bu nedenle program tasar›s›n› haz›rlama ifli birinci derecede önem tafl›yor.“

Partimizin kongremize kadar haz›rlanm›fl bir program› yoktuysa da, Yoldafl
Kaypakkaya’n›n kaleme ald›¤›  5 temel belgede ortaya konulanlar, Partimizin
bütün Konferanslar›nda onaylanm›fl ve programa denk düflen genel fikirlerini ifade
eden programatik görüfllerimiz olagelmifltir.

Partimizin programatik görüfllerinde nihai hedefimiz belli, bu hedefe yürürken
gerçeklefltirilmesi gereken istekler de genel hatlar›yla konulmufl durumdayd›.
2.MK’n›n Partinin programatik görüflleri noktas›nda tezatl›k teflkil eden stratejik
(ilkesel) bir görüfl ayr›l›¤› yoktu. 2.MK, Yeni Demokratik Halk ‹ktidar›, Sosyalizm
dönemi için iç ve d›fl siyaset, iktidar›n biçimi ve bileflimi, iktidar›n bilefliminde
yer alacak s›n›flara karfl› izlenecek politika,vb tüm temel konularda Yoldafl
Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u temel fikirleri savundu.

K›sacas› 2.MK Yeni Demokratik Halk Devrimi program›n› ve nihai hedef
komünizmi savunma noktas›nda Partinin programatik görüflleriyle tezatl›k teflkil
eden ilkesel bir görüfl ayr›l›¤›na sahip de¤ildi. Devlet, devrim, parti ve gelece¤in
yak›n ve uzak hedefleri ve amaçlar› konusunda MLM bir çizgiye sahipti

3) 2.MK Partimizin stratejisini kavrayamad›¤›ndan Partimizi stratejik bir plan
do¤rultusunda konumland›rmay› önderli¤i süresince baflaramad›. Partimizin temel
belgelerinde stratejik meseleler olarak ele al›nan meselelerden baz›lar›n› taktik
derekesine düflürerek tart›flt›rmaya çal›flmas› aç›k bir oportünizmdir. Buna ba¤l›
olarak da taktik meselelerde genel olarak Marksist Leninist Maoist yöntemlerden
sapm›fl, Partiyi önce sol  sonradan ise sa¤ oportünist hatta çekmifltir. Sa¤ oportünist
çizgisini örgütsel tasfiyecilikle birlefltirmifltir.

2.MK’n›n örgütsel ve askeri alandaki oportünizmini önceki bölümlerde ayr›nt›l›
bir flekilde ortaya koyduk. Ayn› flekilde mücadele biçimlerine iliflkin ileri sürdü¤ü
tezlerin de oportünist oldu¤unu, yani bu konuda da anti-MLM görüfller ileri sürerek
bilinç bulan›kl›¤› yaratt›¤›n› örnekleriyle  ortaya koymufltuk. Güncel siyasal
geliflmeler karfl›s›nda gerek somut durumu tespiti noktas›nda olsun gerekse buna
uygun örgütsel, askeri ve di¤er alanlarda siyaset belirlemede olsun sa¤ bir siyaset
izledi¤ini de ayr›nt›lar›yla ortaya koyduk. Keza çal›flma tarz›nda da kendili¤in-
dencili¤in damgas›n› vurdu¤u menflevik bir tarz izlemifltir ‹llegalite konusunda
ise oldukça dejenerasyona yol açt›lar.  Siyasal oportünizmi örgütsel meselelerde
liberalizm fleklinde yans›m›fl, zaman zaman da darbeci yöntemleri benimsemifltir.

2.MK’n›n ideolojik, örgütsel, siyasal, askeri planlardaki oportünist çizgisine
iliflkin ortaya koyduklar›m›za ek olarak ulusal sorun ve Kürt Ulusal Hareketi’ne
iliflkin çizgisini özel olarak  de¤erlendirmek zorunludur.
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Ulusal Hareket ve Ulusal Sorun
Bu dönemde 2.MK’n›n önemli siyasal hatalar›ndan birisi PKK’yi „karfl›-

devrimci ulusal hareket“ olarak nitelendirmesidir. 2.Konferansta PKK’nin daha
önce l. MK taraf›ndan „karfl›-devrimci“ ilan edilmesi durumu ask›ya al›nm›flt›.
Bu kararla birlikte PKK’nin durumunun araflt›r›lmas› MK’n›n önüne görev olarak
konulmufltu. Sorunu olumlu yönde sonuçland›rmak ve bu konuda Partiyi donatmak
yerine 2.MK çizgisindeki sosyal flovenizm etkisiyle sol sekter bir tutum alarak
PKK’yi karfl›-devrimci olarak de¤erlendirdi.

PKK’nin baz› karfl›-devrimci pratikleri oldu¤u do¤rudur. Partimize karfl› da
yer yer haks›z yere suçlamalar getirdi. Hatta „modern korucular“ diye
nitelendirmeye kadar da ifli vard›rd›. Fakat bu tan›mlamalardan ve pratiklerinden
hareketle PKK’yi karfl›-devrimci de¤erlendirmek nesnel olmayan sol-sekter bir
belirleme oldu¤u da tart›flma götürmez.

2.MK önderlik süresince ezilen ulus milliyetçisi parti ve örgütlerin niteli¤ini
do¤ru ve bilimsel bir flekilde de¤erlendiremedi. Bu konudaki siyasetimiz zaman
zaman sol-sekter bir hat flekline bürünmüfltür. PKK’nin karfl› devrimci pratik-
lerinden kaynakl› olarak Partimizle iliflkilerinin gerginleflmesiyle Partimiz ideolojik
siyasi duruflunda sebat etmeyerek subjektif de¤erlendirmelere ve sekter tutumlara
girdi. Fiili olarak bir yönelime girilmemesine karfl›n bu niteleme sonucu Parti
kitlemiz Kürt Ulusal Hareketine karfl› olumsuz bir flekilde flekillendirildi.

PKK nin hiçbir dönem „karfl›-devrimci“ olarak de¤erlendirilmesini gerektirecek
yeterli siyasal nedenler yoktu. ‹deolojik hatt›n›n milliyetçi olmas› program›n›n
milliyetçi bir program olmas› dolay›s›yla siyaset ve taktiklerinde farkl› yönelimlere
girmesi anlafl›lmaz de¤ildir. Hatta zaman zaman bu yönelimlerin karfl› devrime
hizmet eder nitelikte olmas› bile flafl›rt›c› olmamal›d›r. Bir burjuva hareketten
komünist bir tutum beklemek yanl›flt›r. 2.MK’m›z›n bu beklentisi gerçeklefl-
meyince tepkici ve sekter bir tutuma düflmüfl, ulusal hareketin meflrulu¤unu
sahiplenmek, onun devrimci demokratik yönünü desteklemek, elefltiri ve
önerileriyle hareketin gerici yönünü teflhir edip kitleleri uyarmak,vb görevlerini
yerine getirmeyerek ulusal hareketle aras›na kal›n bir duvar örmüfl, dolay›s›yla
Kürt ulusunun Partimize olan güvenini zedelemifltir. Ezilen ulus milliyetçili¤iyle
ezen ulus milliyetçili¤ini kar›flt›rmamal›y›z. Ezilen ulus milliyetçili¤inin ilerici-
demokratik bir muhtevas› varken,  ezen ulus milliyetçili¤i ayr›mc›l›k, bask›,
asimilasyon, hatta jenosid demektir. ‹lerici-demokratik hiçbir yan› yoktur,olamaz.
Onun ad› flovenizmdir. Sosyalistlik ad›na yap›yorsa bu da sosyal flovenizmdir.

Bir ezilen ulusun ulusal hareketini karfl› devrimci olarak de¤erlendirmek için
o hareketin emperyalizme darbe vurmamas›, onunla iflbirli¤i içerisinde olmas› ve
proletaryan›n (komünistlerin) propaganda/ajitasyon ve örgütlenme faaliyetlerini
engellemesi gerekir. Bir ulusal hareket e¤er emperyalizme darbe vurmuyor ve
proletarya devriminin geliflmesine hizmet etmiyorsa bu gibi ulusal hareketler
reformist olarak de¤erlendirilir. Ve bu durumda bu karakterli ulusal hareketler
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desleklenmez, ancak bu hareketlere karfl› zor da kullan›lmaz. Onlar›n önder-
liklerinin ideolojik olarak teflhiriyle yetinilir. Daha öncede iflaret etti¤imiz gibi
PKK’nin pratik hatt›nda, zaman zaman karfl› devrime hizmet eden politika ve
taktikleri olmufltur, ancak bu PKK’nin genel karakterine ve çizgisine damgas›n›
vuran yan de¤ildir.

Parmak basmakta bir kez daha yarar var. Partimiz teorik-ideolojik düzlemde
programatik siyasi görüfllerimizde her ne kadar ezilen ulus olan Kürt ulusu için
do¤ru bir bak›fl aç›s› ortaya koymuflsa da, bu konuda pratik-politik gereklerinin
yerine getirildi¤i ne yaz›k ki söylenemez. Bu konuda Yoldafl Kapakkaya’n›n do¤ru
bilimsel görüflleri pratikle gelifltirip ne kendi taban›m›za ne de baflta Türk iflçi ve
emekçileri olmak üzere Türk, Kürt ve çeflitli milliyetlerden ezilen halklara yeterli
bir siyasi etkide bulunulamad›. Bu noktada önemli derecede sosyal flovenizmin
etkisi vard›. Bu daha çok da Partimiz içerisindeki Türk kökenli yoldafllar üzerinde
mevcuttu. Kürt kökenli yoldafllar da ezilen ulusun milliyetçili¤ine düflmeme kayg›s›
ve geçmiflten beri üzerinde varolan ulusal bask›n›n yaratm›fl oldu¤u asimilasyonun
da etkisiyle neredeyse ezen ulus milliyetçili¤ine (sosyal flovenizme) düflmekteydi.
Hatta bazen öyle ileri gidiliyordu ki Türk’ten daha çok Türk (fark›nda olmadan)
olmaya çal›flmaktayd›lar. Yani Kürt kökenli olan yoldafllar milliyetçi sosyalizme
karfl› ç›kma ad› alt›nda Türk sosyal flovenizmine düflmekteydiler. Lenin yoldafl
baflka milletlerden olup da sonradan Ruslaflan kimselerden bu Rus zihniyetini
benimsemekte afl›r› davrananlar› Ruskari olarak tan›ml›yor.

Bununla birlikte ezilen ulus milliyetçili¤inin de kimi yoldafllar üzerinde
küçümsenmeyecek bir etkisinin oldu¤u da inkar edilemez. Özellikle de PKK’nin
silahl› mücadeleyi bafllatmas›ndan sonra gerek önderlik kademesinde gerekse parti
taban›nda ezilen ulus milliyetçili¤inin ideolojik siyasi etkisinin daha artt›¤›n›
belirtmek gerekir. „Seksiyon“ „iki asgari bir azami program“ görüfllerinin geliflmesi
ve boy vermesi bu dönemden sonra kendisini göstermifltir. Bu yönlü sa¤-liberal
anlay›fllar daha çok 1984‘lerden sonra geliflmifltir. Buna karfl›l›k ulusal sorunu
noktas›nda Partide hakim tehlike olan, bu görüfller de¤il daha çok sol-sekter
görüfller olmufltur.. Bu yan›yla da sosyal floven etkiyle y›kmak yerine onu kendi
ba¤r›nda korumufltur. Cunta öncesi bu durum Partide daha olumsuz bir flekilde
seyrederken,1984‘ler sonras› özellikle de son y›llara do¤ru sosyal flovenizm siyaset
alan›nda Partide önemli derecede k›r›lsa da tümden k›r›ld›¤› söylenemez.

2.MK bu konuda do¤ru bir siyaset izlememifltir. Do¤ru bir siyaset
izlememesinin nedenlerinden biri de ezilen ulus kökenli olan kadrolar›n, ezilen
ulus milliyetçili¤ine karfl› ç›kma ad› alt›nda Türk kafas›yla (Türkkari) hareket
etmeleridir. Ezilen ulus milliyetçili¤ine karfl› ç›kaca¤›z. Ama o ulusun temel
sorunlar›n› görmezlikten gelerek, küçümseyerek de¤il. Çünkü bu milliyetçili¤in
güçlenmesine hizmet eder. Geçmiflte Kürt ulusal hareketlerini, özellikle de PKK
gibi hareketleri küçümsüyor ve ciddiye alm›yorduk. „Birlikten ayr›lma özgürlü¤ü“
Leninist fliar›na uygun politikalar ve taktikler izlemedi¤imiz için, pek do¤ald›r ki
ezilen ulus milliyetçili¤i ve Türk milliyetçili¤i de geliflecekti. Yaln›z burada bir
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noktan›n alt›n› çizmek gerekir. Ezen ulus milliyetçili¤iyle ezilen ulus milliyet-
çili¤ini birbirine kar›flt›rmamal›y›z. Ezen ulus milliyetçili¤i floven ve gerici iken,
ezilen ulus milliyetçili¤i ise demokratik, ilerici ve devrimci yönler tafl›ya-
bilmektedir. Her halükarda „demokratik“ bir muhteva tafl›maktad›rlar.

Lenin yoldafl›n milliyetçilik üzerine 1922 y›l›nda yapt›¤› flu saptamalar› iyiden
iyiye içsellefltirdi¤imizde ulusal sorun konusundaki yetmezliklerimizi daha iyi
anlar›z.

„Milliyetçilik sorununa genel olarak,  ......... ............. hiçbir yarar› olmad›-
¤›n› milli mesele üzerindeki yaz›lar›mda daha önce de belirtmifltim. Hakim bir
milletin milliyetçili¤i, büyük bir milletin milliyetçili¤i ile küçük bir milletin
milliyetçili¤i aras›nda mutlak bir ayr›m yapmak gerekir.

„Bu ikinci tür milliyetçilik konusunda bizim, bir büyük milletin fertlerinin
tarihi pratikte öteden beri yapmad›¤›m›z zorbal›k kalmam›flt›r. Üstelik biz hiç
fark›nda olmadan zorbal›k yapar ona buna hakaret ederiz. Rus olmayanlara nas›l
davran›ld›¤›na dair Volga an›lar›m; Polonyal›lara nas›l durmadan Polyaçisk
denildi¤ini, Tatar’a nas›l .......  ad›  tak›ld›¤›n›, Ukaynal›lara nas›l hep Hokollar,
ve Gürcüler ve di¤er Kafkasyal›lara Kapkasiler denildi¤ini belirtmek yeter.

„‹flte bunun içindir ki hakim yada denildi¤i gibi ‚büyük‘ milletlerin (yaln›z
zorbal›kta büyük, yaln›z kabaday›lar olarak büyüktürler oysa) enternasyonalcili¤i,
milletlerin eflitli¤i biçiminde gözetmek olmamal› sadece, hatta hakim milletin,
büyük milletin eflitsizli¤i  olmal›d›r. Böylece pratikte varolan eflitsizli¤e karfl› bir
denge sa¤lanm›fl olacakt›r. Kim bunu anlam›yorsa, milli mesele karfl›s›nda gerçek
proleter tutumunu kavramam›fl demektir; hayat görüflü hala esasta küçük
burjuvad›r, ve bu nedenle mutlak burjuva hayat görüflüne kayacakt›r.

„Proleter için önemli olan ne? Proleter için Rus olmayanlar›n proleter s›n›f
mücadelesine mümkün oldu¤u kadar büyük bir güven beslediklerinden emin olmak
yaln›z önemli de¤il, mutlak gereklidir. Bunu sa¤lamak için ne yapmal›? Yaln›z
biçimsel eflitlik yetmez. fiu anda bu yoldan, kiflisel tutumla ya da tavizlerle, Rus
olmayanlara ‚hakim‘ milletin hükümetinden geçmiflte gördükleri güvensizli¤e,
flüpheye ve hakaretlere karfl›l›k bir fleyler verilmelidir.

„Bu noktay› Bolfleviklere, komünistlere daha da ayr›nt›lar›yla anlatman›n
gereksiz oldu¤u kan›s›nday›m. Öyle san›yorum ki bu olayda, Gürcü milletini
ilgilendirdi¤i kadar›yla tipik bir durumla karfl› karfl›yay›z: Gerçekten proleter bir
tutum büyük bir ihtiyat›, sayg›y› ve uzlaflmaya yatk›nl›¤› bizim için zorunlu
k›lmaktad›r. Sorunun bu veçhesini gözden ›rak tutan ya da (kendisini gerçek su
kat›lmad›k ‚milliyetçi-sosyalist‘ hatta adam bir büyük Rus külhanbeyi oldu¤u
halde) her önüne gelene ‚milliyetçi-sosyalizm‘ suçlamalar› yönelten Gürcü, asl›nda
proleter s›n›f dayan›flmas›n›n ç›karlar›na ayk›r› hareket etmektedir. Çünkü milli
haks›zl›k kadar proleter s›n›f dayan›flmas›n›n geliflmesini ve güçlenmesini
geciktiren hiçbir fley yoktur: bir milletin  ‚gocunan‘ fertleri herfleyden .çok eflitlik
konusunda, ve s›rf ihmalden ötürü ya da latife olsun diye dahi  olsa bu eflitli¤in
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çi¤nenmesi, kendi proleter yoldafllar›nca çi¤nenmesi konusunda hassast›rlar. ‹flte
bunun içindir ki, milli az›nl›klara taviz verme ve hoflgörüyle davranma hususunda
yeterli kalmaktansa afl›r› gitmek daha iyidir.  Bunun içindir ki bu olayda proleter
dayan›flmas›n›n, milli mesele karfl›s›nda asla biçimsel bir tutuma ba¤lanmamam›z›,
her zaman ezilen (ya da küçük) millet proleterlerinin  hakim (ya da büyük) millete
karfl› özgül tutumunu gözönünde bulundurmam›z› gerektirir.“ (52)

Lenin Yoldafl, ezilen ulusa karfl› haks›zl›klar› pratik olarak gidermenin dört
temel tedbirini s›ralad›ktan sonra flu noktaya dikkat çekmektedir:

„fiu nokta ak›lda tutulmal›d›r: Halk komiserliklerinin ademi merkezilefltirilmesi
Moskova ve di¤er merkezler aç›s›ndan komiserliklerin çal›flmalar›nda iflbirli¤i
eksikli¤inden do¤an boflluk, yeterli basiret ve tarafs›zl›kla yürütüldü¤ü taktirde
Partinin bu yetkisiyle yeterince doldurulabilir. Milli kadrolarla Rus kadrosu
aras›nda birlik olmamas›ndan devletimize gelebilecek zarar, yaln›z bize de¤il,
bütün enternasyonale ve yak›n gelecekte bizim aram›zdan tarih sahnesine ç›kmalar›
mukadder olan yüzmilyonlarca Asya halk›na gelecek  zarar yan›nda hiçtir.  Tam
Do¤u kendini göstermek üzereyken, tam  uyan›rken, bizim kendi Rus olmayan
az›nl›klar›mza karfl› giriflti¤imiz en ufak bir kabal›k ya da haks›zl›k nedeniyle de
olsa Do¤u’nun halklar› gözünde itibar›m›z› y›pratmam›z ba¤›fllanmayacak bir
oportünizm olur. Kapitalist dünyay› savunan Bat›n›n emperyalistlerine karfl› tek
safta toplanmak ihtiyac› tabiidir. Oras› muhakkak; bunu kay›ts›z flarts›z onayla-
d›¤›m› benim söylememe gerek yok ama biz kendimiz ezilen milliyetlere karfl›
önemsiz konularda da olsa emperyalistçe tutumlara kayarak olanca dürüst içten-
li¤imize, emperyalizme karfl› mücadeleyi savunmada olanca dürüstlü¤ümüze gölge
düflürürsek o apayr› bir fleydir. Ne ki dünya tarihinin yar›n›, uyanmakta olan
emperyalist tahakküm alt›nda halklar›n nihayet harekete geçmeleriyle kurtulufllar›
u¤runda kesin, uzun ve çetin mücadelenin bafllad›¤› gün olacakt›r.“ (53)

Lenin yoldafl›n soruna yaklafl›m› öz olarak böyledir. 2.MK’m›z›n  Kürt ulusal
meselesine ve di¤er az›nl›k milliyetlerin sorunlar›na do¤ru bir flekilde yaklaflmad›¤›,
baflta Kürt ulusu olmak üzere di¤er az›nl›k milliyetlerden  proletarya ve emekçileri
do¤ru bir s›n›f bak›fl aç›s›yla örgütlemedi¤i için onlar›n milliyetçili¤in arkas›ndan
sürüklenmesinde önemli bir pay›  olmufltur.

Parti içerisinde yanl›fl e¤ilimlerden üçüncüsü ise Kürt ulusal sorununa iki asgari
bir azami  program ve bunun için de seksiyon örgütlenmesini savunan oportünist
anlay›flt›. Bu anlay›fl daha çok PKK’nin silahl› mücadeleyi bafllatmas›yla boyverdi.
Ezilen ulus milliyetçili¤inden etkilenerek sözümona do¤ru bir siyaset ortaya
koymaya çal›flanlar, üzerlerinde olan „inceltilmifl milliyetçili¤in“ fark›nda
olamad›lar.

Ezilen ulus burjuvazisi ile  ezen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflkinin bafll›ca
çeliflmeler içerisinde say›lmamas› ve Partinin buna gözünü kapatmas› esas itibariyle
yukar›da  aç›klad›¤›m›z anlay›fllar›n ürünüdür. Kürt ulusal sorunundan s›kça
bahsedip bu çeliflkiyi bafll›ca çeliflkiler kategorisinde saymamak do¤ru de¤ildi.
Proletarya önderli¤inde, Yeni Demokratik Halk Devrimi ile gerçek anlamda
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çözüme kavuflturulacak bu mesele konjöktürel taktik bir sorun de¤il. Dolay›s›yla
ezen ulus burjuvazisiyle ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflme öyle basitçe
üzerinden atlan›lacak, tespit edilse de edilmese de olur türünden yads›nacak veya
bafll›ca olmayan onlarca irili ufakl› çeliflki çerçevesinde izah edilecek bir çeliflme
de¤il, devrimimizin bafll›ca çeliflmelerinden biridir. Egemen güçlerin kendi
aralar›ndaki çeliflmeyi do¤ru olarak bafll›ca çeliflmeler içinde de¤erlendirdik. Peki
ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflki bundan daha
m› önemsizdir?

Partimizde bu sorun çeflitli dönemlerde tart›fl›lm›fl ve halen bir çözüme
kavuflturulmam›flt›. Sorun 1.Konferans›m›zda ele al›nm›fl ve konferans›n ço¤unlu¤u
fluna iflaret etmiflti.

„Konferans milli çeliflmenin önemli bir çeliflme oldu¤u görüflünde birleflmifl,
ancak bunun bafll›ca çeliflmeler içinde yeral›p yeralmayaca¤›n›n araflt›r›lmas›n›
kabul etmifltir.“ (Komünist 1, sf.99)

Çeliflkiler keyfi tespit ve icat edilmez, varsa da reddedilemez. Her karmafl›k
sürecin içinde vard›rlar. Objektif olarak tahlil edilmeli, süreçteki yerleri-rolleri
ortaya konulmal›d›r.Ezilen ulus burjuvazi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›nda
bafll›ca bir çeliflme yoksa, Kürt ulusal sorunundan sözedilebilir mi? Bu bafll›ca
çeliflmeyi yok sayarsak Türk egemenlerinin ezilen ulus ve az›nl›klara uygulad›¤›
milli bask›n›n ayaklar› havada kalmaz m› ?

Bu bafll›ca ve kendine özgü niteli¤i olan çeliflkiyi baflka bir torbaya koyup
yads›mak hem Kürt ulusal meselesine, hem de genel olarak milli meseleye, onu
vareden nedenlere,  bu meselenin kendine özgü ekonomik-sosyal-siyasal niteli¤ine
do¤ru yaklaflmamak olur. Milli hareket ile halk hareketi, s›n›fsal bask› ile milli
bask›, milli mesele ile toprak sorununun kar›flt›r›lmas›, bir ve ayn› fleyler olarak
gösterilmesi, UKKTH’dan savrulmalar›n dayand›¤› önemli hatalardan biridir.

Ezen Ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflmeyi
feodalizmle halk y›¤›nlar› veya emperyalizmle halk ya da burjuvazi- proletarya,
egemen güçlerin kendi aralar›ndaki çeliflkiler içinde göstermek mümkün mü? Farkl›
nitelikteki çeliflkileri diyalektik bir yaklafl›mla birbirleriyle olan iliflkilerinde
kavrayarak, özgüllükleriyle de ay›rdetmek flartt›r. Bunlar „bir torbaya doldurul-
mamal›“ dendi¤inde esas olarak bu kastedilmektedir. Bir torbaya doldurulanlar
mevcut olmufltur ve halen de mevcutturlar, olacaklar da. Bofl yere yak›nman›n da,
k›zman›n da anlam› yoktur. ‹ki çizgi mücadelesini yürütmek, do¤ru ile yanl›fl›
ay›rdetmek, do¤ruda birleflmek, yanl›fl› deflifre etmek ve hatal› yoldafllar›
dönüfltürerek do¤ruya kazanmak, ilerletmek asoland›r.

Örne¤in ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflkiyi
emperyalizmle halk aras›ndaki çeliflki kategorisinde ele alan anlay›fllar vard›.Ezen
ulus burjuvazisiyle ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflki, emperyalizmle çeflitli
milliyetlerden halk›m›z aras›ndaki çeliflki kapsam›nda ele al›nd›¤›nda nelerin
kar›flt›r›l›p çarp›t›ld›¤›n›  flöyle ifade etmek mümkündür.
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Birinci olarak; emperyalizmin deste¤inde ve ona uflakl›k zemininde olsa da
Türk egemen güçleri  hedeften ç›kar›lm›fl olur.  Do¤u Perinçek’in Üç Dünya Teorisi
rehberli¤inde sistematik bir teori olarak bunu nas›l berraklaflt›rd›¤›n› pratik olarak
görmek durumunday›z. Türk devleti ve onun temel dire¤i ordu savunuculu¤unun
biraz da bu teorik belirlemeden geldi¤ini nas›l inkar edebiliriz. Parti saflar›m›zdaki
yanl›fl anlay›fl›n böyle bir pozisyonu olmad›. Ancak bu pozisyona düflmemek demek
bu yanl›fl anlay›fltan köklü bir kopuflun gerekli olmad›¤›, yetersizliklerin
giderilmemesi sonucuna götürülemez.

‹kinci olarak; birbirleriyle iliflkili ancak özgün nitelikleri itibar›yla ayr› ve farkl›
olan bu çeliflmeleri yukar›da ifade edildi¤i gibi ayn› torbada ele almak  Türk
komprador bürokrat burjuvazisinin ve büyük toprak a¤alar›n›n milli bask›n›n esas
uygulay›c›lar› ve flampiyonlar› oldu¤unu  niyet ne olursa olsun gizlemeye hizmet
edece¤i aç›kt›r. PDA revizyonizminin  geçmiflte yapt›¤› buydu.Yoldafl Kaypakkaya
bu katmerli sosyal-flovenizmi o gün mahkum etmiflti. Ancak Yoldafl Kaypak-
kaya’daki bilinç ne yaz›k ki bugüne tafl›nmad›.

Yoldafl Kaypakkaya keskin anti-emperyalist maskeyle örtülmek istenen  Türk
flovenisti yüzü aç›¤a ç›karm›flt›. Bütün yaz›lar›nda, milli bask›n›n esas
uygulay›c›lar› kimdir, kimlere uygulanmaktad›r, özü nedir, konular›n› di¤er temel
görüflleriyle birlikte aç›klam›flt› ve bütün yoldafllar›n bu yaz›lar› tekrar tekrar
incelemesinde yarar vard›r.

Varl›¤› emperyalizme borçlu olan Türk egemen güçlerinin, milli bask›n›n Türk
›rkç›l›¤›n›n as›l sahibi ve uygulay›c› olduklar› ne kadar do¤ruysa, bunlara karfl›
mücadelenin emperyalizmden kopuk ele al›namayaca¤› da o kadar do¤rudur. Zira
ça¤›m›z›n bafl›ndan beri milli mesele siyasi olarak emperyalizme karfl› mücadelenin
bir parças› haline gelmifltir.Gerçek çözüm proletarya devrimi d›fl›nda düflünülemez.
Milli hareketler s›n›f karaketerleri gere¤i ve özellikle de devrimci proletaryan›n
güncel alternatif olmad›¤› koflullarda emperyalizmle uzlaflmaya çok belirgin bir
flekilde meyletmektedirler. fiuras› aç›kt›r ki ulusal kurtulufl mücadelesinin gerçekten
sonuca götürülmesi, çözülmesi meselesi sosyal kurtulufl gibi devrimci proletaryan›n
omuzlar›ndad›r. Ama bu devrimci proletaryan›n ulusal kurtulufl mücadelelerine
ilgisiz kalaca¤› anlam›na gelmez. Bu sorunlar› milliyetçi burjuvaziye havale etmez.
Kendi ba¤›ms›z denenmifl sanca¤›n› yükseltmekle, gerçek çözüm alternatifini
göstermekle yükümlüdür. PKK ve KADEK’in baz› sözde dostlar› Kürt mesele-
sindeki sorumluluklar›ndan kendilerini  azat etmifllerdir.  Bu sorunu milli hareketin
mutlak el at›lamaz sahas› olarak görmek, pratiklerinin baflta gelen özelli¤idir.
Kendilerine biçtikleri rol hiç de pratikte varolmayan hamasi destek söylemidir.
Gerçek ise, egemen ulus devrimcili¤inin kabulüdür.

Halbuki TKP(ML) Kürt ve Türk partisi de¤ildir. Enternasyonal proletaryan›n
bir parças› olan Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da her millet ve milliyetten
proletaryan›n öncü birli¤idir. Amac› komünizmdir. Buna ulaflmak için Marksizm
Leninizm Maoizmi rehber al›r. Bulundu¤u halkada, koflullar aç›s›ndan farkl›l›k
içeren görevleri ele al›rken enternasyonal proletaryan›n görevlerinin özde ortak
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oldu¤u bilinciyle hareket eder. Proletaryan›n mücadelesi her halkan›n farkl›
koflullar› yüzünden içeri¤i de¤iflmese de, biçimde farkl›l›klar gösterecektir. Le-
nin yoldafl›n dedi¤i gibi,  görev, „herkes için ayn› olan uluslararas› sorunu“ her
bir somutta özel olanla birlefltirmektir. Proletarya enternasyonalizmi budur.
Troçkizmin „komünizm“ ad›na bunu atlayan, köylü sorunu, ulusal sorun, vb
sorunlar›  keskin sosyalist tek tip devrim ç›¤›rtkanl›¤›yla burjuvaziye havale eden,
özünde s›rt dönen Çin  Devrimi aleyhtarl›¤›nda gösterdi¤i gibi, Yeni Demokratik
Devrimi yads›yan, burjuva diye damgalayan Avrupa merkezci anlay›fl›n› Maoistler
her zaman kararl›ca reddettiler,  reddedeceklerdir. S›n›rlar mutlak de¤il, ancak
dünyam›z›n flimdiden  reddedilemez objektif bir olgusudur. ‹rademiz d›fl›nda
varolan bu olguyu dikkate alarak  proletarya, örgütlenmesinde bunu yoksayamaz.
Her bir halde de somut koflullar aç›s›ndan farkl›l›¤›  bu aç›dan görevlerinin biçimde
zorunlu olarak alaca¤› somut flekli görmezden gelemez.

Devlet s›n›rlar› aç›s›ndan proletarya meseleye nas›l bakar? Ayr› milletlere göre
ayr› milli örgütlenmeleri reddeder. Her millet ve milliyetten iflçilerin ulusal de¤il
s›n›f örgütü olan partilerde kenetlenmesini savunur. Bunu yaparken de ulusal
eflitsizlikler, bölgesel farkl›l›klar› görmezden gelemez. Her bir yerdeki özgül
görevleri do¤ru saptar. MLM rehberli¤inde onu somutla birlefltirerek güçlenir.
Ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflmenin bafll›ca
çeliflmeler içerisinde görülmesi  bu gerçekli¤in  bilince ç›kar›lmas›n›n ürünüdür.
Görevler aç›s›ndan bu anlams›z m›d›r? Co¤rafyam›z genel olarak Yeni Demokratik
Devrim süreci içinde bulundu¤umuzu göstermektedir. Özgül farkl›l›klar bu temelde
baz› özgül görevler içerse de Yeni Demokratik Devrim  co¤rafyam›z›n asgari
genel program›d›r. De¤iflmeyen bu genel programa ra¤men , her konuda oldu¤u
gibi bu konuda da hem özgül görevler  hem de her bir zamanda gündeme gelecek
de¤iflikliklere ba¤l› olarak özel siyasetlerin gereklili¤i do¤al olarak kendini
dayatacakt›r.

Bir kongre pek tabii ki tek tek somut planlarla u¤raflabilme imkan›na sahip
olamaz.  O genel çizgiyi saptar.  Bunu koflullar›yla birlefltirmeye önderlik etmede
önderli¤in bölge örgütleriyle birleflerek ve kongre iradesini temel alarak somut
politikalarla soruna müdahale edilmesi ve bunun partiye kavrat›lmas›yla yüküm-
lüdür.

1 ve 2. MK da dahil bugüne kadarki önderliklerimiz bu soruna çözüm olmad›¤›
gibi Parti kitlemizin esasta olumsuz flekillenmesine hizmet etmifllerdir. Bu sorunun
Kongremizce afl›lmas› pek tabii ki kolay bir flekilde Parti bünyesinde emdirilece¤i
anlam›na gelmez. Parti ideolojisi ve genel siyasal hatt›yla alakal› olmad›¤› halde
bu sorunun vesile ederek çeflitli itirazlarla karfl›lafl›labilece¤i beklenmeyen bir
fley de¤ildir. Bu yanl›fl anlay›fllar ve cad› kazanlar›n›n Maoizm hakk›yla temsil
edilip uyguland›¤›nda çok rahat bir flekilde bertaraf edilebilecekleri aç›kt›r. Örne¤in
Kürt ulusunun yaflad›¤› co¤rafyay› tasvir etmek için kullan›lan „Kuzey Kürdistan“
tan›mlamas›n› „bunlar Bundçuluk yap›yor, milletlere göre örgütlenmeyi savunuyor,
parti program›n› reddediyor“ gibi göstererek parti kitlesini aldatabileceklerini



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

190

düflünenler pekala ç›kabilir. Egemen güçlerin „vatan ve millet bölücüsü ayr›l›k-
ç›lar“ gibi floven söylemlere komünistler Kaypakkaya ç›k›fl›yla darbe vurdular.
Statükoyu parçalad›lar. Resmi ideolojiyi y›kt›lar. Misak-› Millicilere Kürt ulusu
ve az›nl›lar gerçe¤ini UKKTH’n›, Kuzey Kürdistan’›n zoraki TC Devlet s›n›rlar›
içerisinde tutulamayaca¤›n› belirttiler. Parti içinde veya çevresinde sosyal
flovenizmin etkisindeki yoldafllar „bunlar Kürdistan’› sömürge görüyor, ortak
örgütlenmeyi reddediyor“ söylemleriyle Partinin nesnel olgular› oldu¤u gibi tespit
etme ve bu olgulardan hareketle özgül politikalar gelifltirmesine ket vurmaya
çal›flt›lar. Bu yoldafllar sanki ezilen ba¤›ml› ulus gerçe¤inde herfleyin güllük
gülistanl›k olaca¤›n› sand›lar. Ezilen uluslar ile sömürge uluslar›n esasta ayn›
kategoride uluslar oldu¤u gerçe¤ini atlad›lar. Her meselede oldu¤u gibi, ulusal
sorunda da devrimimizin önder çizigisinin bayra¤› olan Yoldafl Kaypakkaya’y›
gösterifl derekesine düflürme yönündeki bu fuzuli gayret partimize çok zarar verdi.

Ulusal meselenin çözümünde devrimci proletaryan›n ayd›nlat›c›l›¤›n› Türkiye-
Kuzey Kürdistan devrimci hareketinin geleneksel hatalar›n›n düzeyine düflerek ,
onlarla benzeflerek karartmaya çal›flan bu durufllara özellikle Yoldafl Kaypak-
kaya’n›n ›fl›¤›yla meydan okuma cüreti Maoistler için vazgeçilmezdir. Maoistler
milliyetçi burjuvazinin Bundçu federal milletler eksenli projesine de, inkara ve
UKKTH’nin gasp›na dayanan Üniter devletçi flovenizme de karfl›d›rlar.

„Dünyada savafl etmenleri a¤›rl›ktad›r“ tespitinin özelefltirisi daha sonra parti
taraf›ndan yap›ld›¤› için bu konu üzerinde durmayaca¤›z. Ki, DEH’in kendisi da
bu konuda sübjektivizme düflmüfltür. Ve daha sonra bunun özelefltirisini yapm›flt›r.
Dolay›s›yla bu konuda ayr›nt›ya veya bir de¤erlendiremeye girmek yersizdir.

Toparlayacak olursak:
2.MK’n›n genel çizgisini revizyonist olarak de¤erlendirmek hatal› ve sekter

bir de¤erlendirmedir.
2.MK önce sol oportünist bir hattayken güçlendirme sonras› ise sa¤ oportünist

tasfiyeci bir hat izledi.
Partimizin 2.örgütsel yenilgisinin ana sebebi önce izlenen sol-sübjektif

siyasetken, daha sonra ise sa¤ sübjektif siyasettir. Siyasal,örgütsel ve askeri alanda
2.MK’ya damgas›n› vuran siyasi çizgi sa¤ oportünizmdir. Bu dönemde özelliklede
1985‘lerden sonra sa¤a karfl› tepki olarak geliflen yanl›fl düflünce e¤ilimi ise salt
askeri bak›fl aç›s›d›r.

DABK’›n 2.MK’n›n tüm bu sa¤ tasfiyeci çizgisine karfl›n örgütsel ayr›l›¤a
gitmesi kesinlikle do¤ru bir tutum de¤ildi. Bu konuda ciddi bir yöntemsel hata
ifllenmifltir. DABK’›n ayr›l›k için ileri sürdü¤ü gerekçeler örgütsel ayr›l›¤›
gerektirecek ideolojik-siyasi konular de¤ildi. Gelinen süreçte Konferans› protesto
edip örgütsel ayr›l›¤› tercih etmek yerine Konferansa gitmeliydi. Do¤ru olan
yöntem buydu. Bunun d›fl›ndaki yöntemler (KÖK önerisi hariç) yanl›fl ve ayr›l›kç›
yöntemlerdir. Partiyi bir bütünsellik içerisinde ve tarihsel-siyasal koflullar›yla
birlikte de¤erlendirip düflündü¤ümüzde DABK’›n ayr›l›k ilan etmesi Partiye yarar
de¤il zarar getirmifltir, onu daha da zay›flat›p güçsüzlefltirmifltir. Öznelci düflünce
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yönteminin felsefi kayna¤› olan dogmatizm ve dar deneycilik bu dönemde partide
at bafl› gitmifltir. 2.MK’n›n önderlik süresince Partide hakim olan düflünce yöntemi
esasta öznelci dogmatizmdir. Gerilla bölgelerindeki kadro ve üyelerde hakim olan
düflünce yöntemi ise dar deneyciliktir. Her ikisi de öznelcilikten beslenmifltir.

V. BÖLÜM
‹fiKENCEHANELERDE VE

HAP‹SHANELERDE ‹ZLENEN Ç‹ZG‹
Bilindi¤i üzere hapishanelerdeki mücadeleler devrim mücadelelerinde önemli

bir yer tutmaktad›r. Öyle ki, bazen s›n›f mücadelesinin öncü ve devrimci güçleri
yenilgiye u¤rad›klar› dönemlerde bu alandaki direnifller güçlü eylem biçimleri
s›n›f mücadelesinin önemli derecede hareket ettirici gücü olarak varl›¤›n›
göstermektedir. Hapishaneler s›n›f mücadelesinin en zor alanlar›ndan birisidir.
Bundand›r ki, bu alanlardaki mücadelenin do¤ru bir bak›fl aç›s› ve do¤ru bir politika
ile ele al›nmas› hem zorunlu, hem de gereklidir. E¤er bu alanlar›n komünistlere
yükledi¤i görev ve sorumluluk do¤ru bir ideolojik ve politik hat alt›nda ele al›n›p
kavranmazsa buralarda somut taktik politikalar üretemez ve buralar› devrim için
kullanamay›z. Bu bilinçledir ki, bu alanlar› ve bu alanlar›n bize yükledi¤i görevleri
ve sorumluluklar› do¤ru ele almak için önce do¤ru bir bak›fl aç›s›na sahip olmam›z
gerekir. Bunun için de dünden bugüne (cunta sonras›ndan 1987‘lere kadar) kadar
yaklafl›k 7 y›ll›k süre içerisinde partimiz ve onun kadro ve üyelerinin hapisha-
nelerde izledikleri politika ve taktikleri düflmana karfl› genel siyasi durufllar›n›
tarihi koflullar› içerisinde ele al›p de¤erlendirmemiz gerekir. Yani bugün ve
gelecekte bu alanlarda daha do¤ru bir politika üretmek ve bu alanlar› devrimin
hizmetine do¤ru bir temelde sokmak için bu dönemi bilmemiz ve sorgulamam›z
gerekir. Devletin komünist ve devrimcilere yönelik politikalar› karfl›s›nda do¤ru
devrimci bir siyasi durufl sergilenip sergilenmedi¤ini ve bunlar›n neden-niçinlerini,
siyasi ve örgütsel kaynaklar›n› aç›¤a ç›kartmaya çal›flaca¤›z.

Hapishaneler sürecini de¤erlendirmeden önce partimizin cunta sonras› polis
karfl›s›nda siyasi tutumunu genel hatlar›yla ortaya koyaca¤›z.

Bu bafll›k alt›nda üç temel konuyu irdeleyece¤iz:
Birincisi, ‹flkencehanelerde (cunta döneminde) kadro ve üyelerimizin do¤ru

bir pratik durufl sergileyip sergilemedi¤i;
‹kincisi, hapishanelerdeki durufl;
Üçüncüsü ise, burjuva mahkemelerindeki durufl.
S›n›f mücadelesinin bu üç zorlu alan›n› bir birinden ba¤›ms›z olarak ele al›p

de¤erlendirmek do¤ru olmaz. Bunlar hem ayr› hem de ayn›d›r. 12 Eylül Askeri
Faflist Cunta koflullar›nda bu üç sacaya¤›n› birbirinden kopuk ele alarak ele al›p
de¤erlendirmek oldukça yanl›fl ve yan›lg›l› bir yöntem olacakt›r. Bugün bu sorunlar›
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burada ele almam›z›n as›l nedeni daha önce bu konuda yani cunta sonras› iflkence,
hapishaneler ve mahkemelerdeki duruflumuzun, olumlu ve olumsuz yanlar›yla
genel bir de¤erlendirmesini yap›p sonuçlar›n› aç›¤a ç›kartmay›fl›m›zd›r. Parça parça
de¤erlendirmeler olmuflsa da ancak bu de¤erlendirmeler yeterli ve doyurucu bir
sonuç vermemifl, Partimizin geçmifl ve gelece¤ine yönelik do¤ru ve kelimenin
gerçek anlam›nda e¤itici bir ifllev görmesi sa¤lanamam›flt›r. Öyle ki baz› hatal›
pratiklerimizin, aradan neredeyse 20 y›l geçmesine karfl›n, hala da bilimsel bir
flekilde tahlili ve özelefltirisi yap›lmam›flt›r.

1) 12 Eylül sonras› iflkencehanelerde komünist bir s›nav verdik mi?
‹lk baflta kadrolar›n polisteki durufllar›n› ve buradan hareketle partinin bu

süreçteki bütünlüklü prati¤ini ve sonuçlar›n› ortaya koyal›m. Daha önceki
bölümlerde yer yer polis tav›rlar›na de¤inmifl ve MK düzeyinde Süleyman Cihan
yoldafl hariç herkesin flu veya bu flekilde çözüldü¤ünü belirtmifltik. 1.Konferansta
parti genel sekreterli¤ine seçilen yoldafl ile bir baflka yoldafl çözüldükleri halde
MK’ya seçilmifllerdi.

Partide ilk olarak merkezi düzeyde çözülme -1.yenilgi dönemindeki
çözülmeleri saymazsak- cuntan›n öngünlerinde Dersim’de düflman›n eline geçen
l. MK üyesi bir yoldafl ile bafllam›flt›. Bu yoldafl  iki ay poliste direndikten sonra
çözüldü. Daha sonra ise 2.konferans haz›rl›klar› yap›ld›¤› dönemde bir baflka MK
üyesi Erzincan’da yakalanarak poliste çözüldü. Her ikisi de örgütsel bilgileri deflifre
etti ve örgütün yukar›dan afla¤›ya do¤ru örgütlenme flemas›n› ve bu örgütlenme
içerisinde kimlerin yer ald›¤›n› (birço¤unu isim ve kod adlar›yla) polise bilgi olarak
verdiler.

2.Konferansta MK’ya seçilen MK üyelerinin polisteki tutumu ise flöyledir:
Daha önce de sözünü etti¤imiz gibi 2.Konferans›n hemen arkas›ndan, yani aradan
daha 6 ayl›k zaman bile geçmeden pefl pefle flehirlerde al›nan örgütsel darbeler
ayn› zamanda Partinin MK düzeyinde bilefliminin kritik say›ya düfltü¤ü dönemdir.
2.Konferansta FÜ’ler ve yedeklerle birlikte toplan 15 yoldafl MK’ya seçilmiflti.
Bunlardan FÜ’ler hapishanede olduklar›ndan dolay› fiili olarak MK’da görev
yapam›yor ve al›nan kararlarda oy haklar› bulunmuyordu. Faaliyet içerisinde olan
toplam 12 üyeden 7‘si yaklafl›k 4 ayl›k polis operasyonu ve operasyonda ele geçen
kadrolar›n çözülmeleri sonucu düflman›n eline geçti. Bunlardan Süleyman Cihan
yoldafl Parti genel sekreteri (l. MK içerisinde yer almakta idi) baflta olmak üzere 3
SB üyesi polisin eline geçti. Süleyman C‹HAN yoldafl iflkencede katledildi.

Burada bir noktaya dikkatleri çekmek istiyoruz: Baz› belgelerde veya baz›
yoldafllar›n kiflisel de¤erlendirmelerinde bu dönemde, 2.MK üyelerinden Süleyman
yoldaflla birlikte toplam 4 (dört) yoldafl›n „çözülmedi¤i“ noktas›nda vurgular
yap›lmaktad›r. Bu de¤erlendirme ve vurgular do¤ru de¤ildir. Bu yaklafl›m tarz›
yan›lt›c›d›r ve geçmiflin hatalar›na karfl› ciddi ve samimi bir yaklafl›m olarak
de¤erlendirilemez. Kimi yoldafllar›n örgütsel bilgi verirken veya bilinen örgütsel
bilgileri kabul ederken bu bilgileri s›n›rl› tuttuklar› do¤rudur. Ancak çözülme
sadece deflifre olmayan örgütsel bilgileri polise deflifre etmek veya kiflileri
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yakalatmak olarak anlafl›l›rsa, bu büyük bir yan›lg› ve yanl›fl saptama olur. Bu
bak›fl aç›s› komünist bir bak›fl aç›fl› de¤ildir. „Polis nas›l olsa biliyor, o halde
bunlar› kabullenmek veya onaylamak çözülme olarak de¤erlendirilemez“ anlay›fl›
komünist direnme perspektifi ve ruhuna denk düflmez. Bunu teorilefltirmek
ideolojik zay›fl›¤› teorilefltirmektir. Bir baflkas›n›n verdi¤i bilgileri kabullenmek
ve onaylamak ayn› zamanda gerek yakalanm›fl gerekse yakalanmam›fl kifliler
üzerinde hem iflkencenin daha bir a¤›rlaflt›r›lmas›na sebep olacak hem de hukuki
durumlar›n› daha da zora sokacakt›r.

„‹flkencelerde k›z›l direnme ruhu“ denilince ne anl›yoruz? Bu konuda
Partimizin perspektifi aç›kt›r. ‹ki biçimde direnme vard›r. Birisi aktif direnifl; di¤eri
pasif direnifltir. Aktif direnifl polisin bildi¤i çok aç›k örgütsel bilgiler de olsa bunlar›
kabul etmemek ama savundu¤u siyasi görüflleri aç›ktan dile getirerek Yoldafl
Kaypakkaya’n›n direnme tavr›n› sergilemektir: „Ben komunistim, ben TKP(ML)’
nin siyasi görüfllerini benimsiyorum ama sizlere örgütsel konuda ve bildi¤iniz
örgütsel konularda bilgi vermeyece¤im“ diyerek aktif siyasi direnifl göstermektir.
Pasif direnifl ise, ne polisin bildi¤i örgütsel bilgileri ne de baflka örgütsel bilgileri
polise vermemek, susmakt›r.

fiu konuda kafam›z aç›k ve net olmal›d›r: Kendi örgütsel evimize, üzerimizde
yakalanan örgütsel dokümanlara vd. konulara dair polise en ufak bir bilgi vermek,
çözülmenin kendisidir. Kendi aile evimizi vermekle dahi örgütsel yakalanmalar›n
ön ad›m›n› bafllatm›fl olabilece¤imizi düflünmeli ve bilince ç›kartmal›y›z. Aile
evimdir deyip ifli küçümsersek burada her an bir örgütsel darbeye yol açabiliriz.
Burada niyet ne olursa olsun, böyle bir prati¤i sergilemek hem örgütsel darbeye
yol açabilir hem de yeni bir yakalanmayla direnen kiflinin kendisinin moralman
y›k›lmas›na neden olur. Önceden kendimizi bu konularda ideolojik ve siyasi olarak
haz›rlarsak, iflkence an›nda, sars›lmay›z. S›radan bir karamsarl›k ve sallant›l›
durumun veya aç›¤›n düflman taraf›ndan çok iyi kullan›laca¤›n› kavramak zorun-
day›z. ‹flkencede komünistlerin iradesiyle burjuvazinin iradesi çarp›flmaktad›r.
Komünistlerin iflkence tezgahlar›nda iradesinden baflka bir silah› yoktur. Burada
görev ölümüne direnifle kilitlenmek, komünist bilinç, irade, kararl›l›k, fedakarl›k
ve cesaretle düflman›n iradesini ve zulüm araçlar›n› yenilgiye u¤ratmakt›r.

Çözülmeden çözülmeye fark›n oldu¤u do¤rudur. ‹hanete varan çözülmeyle,
s›n›rl› çözülmenin özünde farkl› olmad›¤›n› bilmek, kavramak ve bu perspektifi
savunmak hem zorunlu hem de gereklidir. En ufak bir taviz ideolojik zafiyetin
kendisi olarak kavranmal›d›r. ‹lkelerde taviz verilmeyece¤ini her komünist bilir.
‹flkencede k›z›l direnme ruhunu göstermek bir ilke oldu¤una göre buna ters düflen
bir duruflun da söz konusu ilkeyi dejenere etmek oldu¤u tart›flma götürmez.
Politikada taviz ve uzlaflma ad›na ilkelerde tavize kalk›fl›rsak ve taktik politika ile
ilkeleri birbirine kar›flt›r›rsak, bunun kendisi ideolojik k›r›lmaya yol açar. Aktif
direnme d›fl›nda geriye kalan komünist tutumdan poliste susmaktan baflka bir fley
anlafl›lmamal›d›r. Yani hiçbir bilgiyi polise vermemek ve polisin bildi¤i hiçbir
bilgiyi kabullenmeyerek susma tavr›n› göstermektir. ‹flkencede direnmenin temel
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ilkesi ve iki ana biçimi bunlard›r. Bunun d›fl›nda gösterilecek herhangi bir durufl
çözülmedir.

Güçlendirme sonras› MK düzeyinde ilk yakalanma 1983 Mart›’nda oldu. Polis
operasyonu sonucu ele geçen 3(üç) MK üyesinden daha yeni hapishanenden ç›km›fl
olan biri hariç di¤er ikisi çözülmüfltü. Bunlardan biri daha önceki bölümlerde de
de¤indi¤imiz gibi l. MK üyesi, 2. Konferansta Parti genel Sekreter yard›mc›l›¤›na
seçilmifl, Süleyman C‹HAN yoldafl düflman›n eline geçtikten sonra ve güçlendirme
sonras›ndan MK 4.toplant›s›na kadar Parti genel sekreteri olarak görevini
sürdürmekte. Yakaland›¤› zaman ise parti genel sekreter yard›mc›s› konumundayd›.
Bu kifli ilk iki gün direndi daha sonra çözülmeye bafllad›, süreç içerisinde ise
poliste ihanete kadar ifli götürerek yaz›l› ve görsel bas›n arac›l›¤› ile Partiye
kendisini feshetmesi ve gerillalar›n gelip düflmana teslim olmas› ça¤r›s›n› yapt›.
Bu tavr›n› Savc›l›kta ve tutuklan›p hapishaneye konuluncaya dek sürdürdü.
Hapishanede bir süre itirafç›lar›n ko¤uflunda kald›ktan sonra burada ihanetinden
vazgeçerek ba¤›ms›zlar ko¤ufluna geçti. Daha sonra ise, yani gerek hapishanede
gerekse d›flar›da parti çevresinde kalmaya çal›flan demokrat bir kifli olarak yaflam›n›
sürdürmektedir. Bu kifli hakk›nda önce ölüm karar› ç›kt›¤›n› daha sonra ise Partinin
bu ölüm karar›n›n kald›rd›¤›n› da belirtmek isteriz.

Di¤er MK üyesi ise, güçlendirmede MK’ya al›nan ama daha sonra olumsuz
tav›r ve davran›fllar›ndan dolay› MK taraf›ndan MK üyeli¤i düflürülen kiflidir. Bu
kifli yakaland›¤› zaman MK üyesi de¤ildir. Çözülmesi oldukça detayl›d›r.
‹stanbul’da iki MK üyesi ve bir k›s›m kadro ve aktivistin yakalanmas›nda rol
oynam›flt›r.

 ‹stanbul’daki yakalanmalarda Ali Uçar yoldafl örgüt evini boflaltmaya çal›fl›r-
ken eve kurulan polis karakoluna düfltü ve çat›flarak flehit düfltü.

Bu tarihten sonra MK üyesi olma s›fat›yla yakalan›p çözülen iki kifli daha
vard›r. Biri güçlendirmeden yaklafl›k bir y›l sonras›nda MK’ya tercihen
seçilenlerdendir. Daha önce hapishanende yaklafl›k 3 y›l yatm›fl ve firar etmifltir.
Bu yakalanmas›nda (cunta öncesi) polisteki tavr› komünistdir konumu ise
kadroydu. Ayn› süreçte Adana’da yakalanan bir baflka MK üyesi de çözülmüfltür.
Bu yakalanmalardan sonra üç MK üyesi faaliyet içerisinde  kald›. Bu üç kifliden
biri 1984 y›l›nda saflar› terkederek yurtd›fl›na yerleflti. . Böylelikle 2.Konferansta
FÜ’lerle birlikte MK’ya seçilen 15 kifliden 12‘si yakalanm›fl durumdayd›.
Güçlendirme sonras› MK’ya seçilen tüm üyeler çözülmüfltür ve bu kiflilerden
hiçbirisi hapishaneden ç›kt›ktan sonra, aktif mücadeleye kat›lmam›flt›r.

Merkez Komitesi düzeyindeki bu olumsuz geliflmeleri aktard›ktan sonra flimdi
de ayn› süreç boyunca Partinin alt kademelerinde daha do¤rusu parti genelindeki
durumu aktaral›m. Bilindi¤i gibi cuntan›n gelifliyle birlikte partimiz flehirlerde
pefl pefle a¤›r örgütsel darbeler yedi. ‹lk büyük darbeyi ‹stanbul, Ankara, Diyarbak›r,
Adana, Kars, Erzincan, Bursa, ‹zmit, ‹zmir gibi illerdeki parti örgütleri yemifltir.
Buralarda al›nan ilk örgütsel darbelerde bölge komitesi düzeyinde görevli olan
kadrolar›n bir k›sm› direnirken bir k›sm› ise çözülmüfltür. ‹lk al›nan darbelerde
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‹stanbul ve Diyarbak›r merkezli kadrolar›n, özellikle de Diyarbak›r’da bir kifli
hariç (Ali Sar›bal) bütün kadro ve üyeler poliste direnmifltir. Malatya’da alt
konferans döneminde Kaz›m Çelik basta olmak üzere polisin eline geçen kadrolar
direnmifltir. ‹stanbul’da kadro düzeyinde bir kad›n yoldafl baflta olmak üzere yine
ayn› konumda kadro ve üyelerden önemli bölümü direnifl tavr› sergiledi. Ankara’da
yakalanan tüm kadro ve üyelerin hemen hemen hepsi çözülmüfltür. Adana’da da
direnifl tavr› segileyen parti üyeleri mevcuttur. Kars-Erzincan alt bölgesinde bir
kad›n yoldafl hariç di¤er partili faaliyetçiler çözülmüfltür. Keza Bursa ve ‹zmit’teki
kadro ve üyelerin önemli bir bölümü de çözülmüfltür.

Genel bir de¤erlendirme yapt›¤›m›zda cunta ile 2.Konferansa kadar olan dönem
içerisinde direnme oran› 2.Konferans sonras› döneme göre oldukça yüksektir.
Orta ve alt kademe kadro ve üyelerin çözülme oran› 2.Konferans ve devam eden
y›llarda oldukça fazlad›r. Abart›s›z diyebiliriz ki, güçlendirme sonras›ndan 1987‘ye
kadar olan kesitte ne MK düzeyinde ne de di¤er alt düzeylerde örgütlü olan kadro
ve üyelerden (bir elin parmaklar›n› geçmeyecek kadar insan hariç) hemen hemen
hepsi çözülmüfltür. Ayn› süreçte k›z›l direnme ruhunu yaflatarak flehit düflen
yoldafllar›m›z›n say›s› da az de¤ildir.

Burada yeri gelmiflken bir noktan›n alt›n› çizmek istiyoruz: Cunta ile birlikte
Diyarbak›r-Urfa çevresinde düflman›n eline geçip de poliste direnen kadro ve
üyelerin hepsi hapishanedeyken tekrar (82‘ye do¤ru) polis sorgusuna al›nd›klar›nda
çözülmüfllerdir. Geçmiflte birkaç kez poliste direnip serbest kalan kadrolar 1981-
82 ve onu takip eden y›llarda faaliyet içerisindeyken polis taraf›ndan ele geçen
kadrolar›n hepsi bu kez çözülmüfltür. Diyarbak›r’daki kadro ve üyeler içerisinde
bir kifli (Hüseyin YA⁄MUR)1983 ortalar›nda olmufltur.

‹stanbul ve di¤er hapishanelerdeki ise kadrolar›m›z ve parti üyelerimizden
hiçbiri çözülmelerini ihanete vard›r›p itirafç›laflmam›fllard›r. Tüm hapishanelerde
toplam on civar›nda sempatizan itirafç› konumuna düflmüfltür.

Bu 7 y›ll›k dönem itibar›yla iflkencede direnerek katledilen partili partisiz
yoldafllar›n isimleri ve katledildikleri yerler afla¤›daki gibidir:

l) Süleyman C‹HAN: Parti Genel Sekreteri, 1981 Temmuz-A¤ustos’unda
‹stanbul Gayrettepe iflkence merkezinde katledildi,

2) Behzat F‹R‹K: Milis, 1981 Eylül’ünde Dersim’de gerçeklefltirilen 1.
Komando Operasyonu’nda köyünden al›n›p ormanda a¤›r iflkencelere maruz
b›rak›ld›ktan sonra ailesinin gözleri önünde yak›larak katledildi.

3) ‹brahim K›r: ‹leri Sempatizan, 1980 Aral›k ay› içerisinde ‹stanbul’da iflkence
sonucu katledildi.

4) Mehmet BEYHAN: ‹leri Sempatizan, Urfa-Siverek’te 1981‘in Nisan’›nda
polis iflkencesi sonucu katledildi.

5) Haydar SÖNMEZ: ‹leri sempatizan. 1982‘de Dersim’de iflkencede katledildi.
6) Niyazi GÜNDO⁄DU: ‹leri sempatizan. 1983 Mart ay› içerisinde Sivas

iflkence merkezinde polis taraf›ndan katledildi.
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7) Veysel YILDIZ:  ‹leri sempatizan. 1981 Eylül-Ekim’inde Malatya’da polis
tarafindan yap›lan iflkence sonucu katledildi.

8) Ali UÇAR: Parti kadrosu, merkezi düzeyde oluflturulan ilk Askeri Komisyon
üyesi ve Bölge Komitesi üyesi. 1983 y›l›n›n 6 Nisan’›nda bir MK üyesinin çözülüp
kendi örgütsel evini vermesi sonucu evde, evi boflaltma faaliyeti içerisindeyken,
polis tarafindan yap›lan infaz sonucu katledildi. Evde sorguya çekilen yoldafl,
kendisini baflka bir MK üyesi olarak sorgulamaya çal›flan polise ne kendisi
hakk›nda ne de benzettikleri MK üyesi konusunda bilgi vermedi¤i için an›nda
polis tarafindan katledildi.

9) Hasan Hakk› ERDO⁄AN: Parti kadrosu, Bölge Komitesi üyesi. 30 Eylül
1984 y›l›nda ‹stanbul polisi taraf›ndan Gayrettepe ‹flkence merkezinde yap›lan
iflkence sonucu katledildi.

10) Hüseyin KILI⁄: ‹leri Sempatizan. 21 A¤ustos 1983 y›l›nda Dersim
Merkezinde Polis iflkencesi sonucu katledildi.

11) Raci YILMAZ: Parti kadrosu. 1980 y›l›n›n 6 Aral›k’›nda, bir çözülme
sonucu evinin yak›n›ndaki bir iflyerine at›lan pusuda ‹stanbul polisi taraf›ndan
kurflunlanarak katledildi. Çeflitli belgelerde iflkenceyle katledildi¤i geçse de
do¤rusu, kurflunlanarak an›nda katledildi¤idir.

12) Mehmet KALKAN: ‹leri sempatizan. 1987 y›l›n›n Temmuz-A¤ustos’unda
Diyarbak›r Özel Tip hapishanesinden al›narak iflkence merkezinde katledildi.

Bu geliflmeleri aktard›ktan sonra flimdi ise partideki hem de özelikle de üst
düzeydeki çözülmelerin bu kadar fazla olmas›n›n ideolojik-siyasi nedenlerini
ortaya koyal›m:

Her fleyi tarihi koflullar›yla ele ald›¤›m›zda do¤ru bir sonuca varabiliriz kuram›
partimiz içerisindeki çözülmeler için de geçerlidir. Bir siyasal olay› irdelerken,
daha do¤rusu gerek do¤a gerekse toplumsal (siyasal) olaylar› irdelerken bunlar›
iç-d›fl, neden ve sonuç iliflkisi içerisinde ele al›p tahlil etmedi¤imiz zaman do¤ru
sonuçlara varmayaca¤›m›z dolay›s›yla geçmiflin olumsuzluklar›ndan do¤ru dersler
edinemeyece¤imiz aç›kt›r.

Partinin bu dönem içerisinde iflkencehanelerde komünist bir s›nav vermedi¤i
çok aç›k ve net bir flekilde ortadad›r. Bu bir sonuçtur. Herkes bu rakamlara bakarak
Partimizin cunta sonras› iflkence hanelerde komünist bir çizgi tutturamad›¤›n›
görebilir. Bir partinin Merkez Komitesi (MK sekreteri hariç) tümden çözülüyorsa,
o kademedeki kadro ve üyelerin direnifl tavr›n› abartarak o partinin bu dönem
boyunca iflkencehanelerde komünist tutum gelifltirdi¤ini söylemek,  o dönem
boyunca gösterilen ideolojik zaaf› teorilefltirmekten baflka bir anlama gelmez.
Önderlik ve çizgisi bir direnifl sergilemiyorsa sorgulanmas› gereken bunun
nedenleridir.

Bir partinin dönemsel siyaset ve takti¤inin belirleyici mekanizmas›n›n bu
merkezi önderlik oldu¤u gerçekli¤inden hareketle o partinin do¤ru siyaset ve taktik
izleyip izlememesi de tamam›yla bu merkezle ilintilidir. Yani genel çizgi do¤ru
ama e¤er bu genel siyasi çizgi do¤rultusunda siyaset izlenmiyorsa bunun sorumlusu
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dönemin Merkez Komitesi’dir. Çözülen Merkez Komitesi üyeleri de dahil
iflkencede direnmenin bir ilke sorunu oldu¤unu bilmelerine karfl›n direnifl tavr›n›
sergilememeleri onlar›n bilgisizli¤ine yorulamaz. Partimiz aç›s›ndan bunun bilip
bilmeme meselesi olmad›¤› aç›kt›r. Yoldafl Kaypakkaya’n›n flanl› direnifli en somut
örnektir. Bir Parti MK’s› baflta olmak üzere her partili iflkencede direnmeyi bir
ilke olarak savunuyor ama ifl prati¤e (uygulamaya) geldi mi bunu yerine getir-
miyorsa, o zaman burada ideolojik bir dejenerasyon var demektir. Demek ki
buradaki siyasi duruflumuza yön veren ideolojik hatt›m›z küçük burjuvazinin
bireyci-bencil ideolojisidir. Yani bireyin kendi iç diyalekti¤indeki proleter yanlarla
K. burjuva yanlar›n çarp›flmas› sonucunda K. burjuva yanlar esas hale gelmifltir
çözülmeyle birlikte.

fiimdi parti olarak cunta koflullar›nda iflkencehanelerde neden bu kadar kötü
s›nav verdi¤imizi ana hatlar›yla ortaya koyal›m:

1)Kiflinin kendi iç çeliflkileri sonucu küçük burjuva yanlar›n a¤›r basmas›yla
çözülme bafllam›flt›r. Bu kiflinin kendi bencil ve bireyci ç›karlar›n› partisinin,
s›n›f›n,halk›n ç›karlar›n›n üzerinde tutmas›d›r. Bu, bir yan›yla MLM’ye karfl›
güvensizli¤in ve onun maddi zeminini oluflturan proletarya baflta olmak üzere
ezilen halk y›¤›nlar›na karfl› inançs›zl›k ve güvensizli¤in o süreçte hakim olmas›
iken, di¤er yan›yla ise yine MLM ideoloji ile ba¤›nt›l› olarak kendi parti ve devrim
çizgisine karfl› inançs›zl›k ve güvensizli¤in o süreçte hakim olmas› demektir.

Belirleyici olan iç çeliflmedir diyoruz. D›fl faktörler nicel birikimler haz›rlar,
çeliflki içtedir. Dolay›s›yla polisteki iflkence ne kadar a¤›r olursa olsun kiflinin
kendi üzerinde bar›nd›rd›¤› proleter ve küçük burjuva yanlar›n çat›flmas›nda küçük
burjuva bencil-bireyci yanlar a¤›r bast›¤› için kifli çözülmüfltür. Tabii ki burada
bunu söylemek kiflinin her bak›mdan partiye, MLM’e ve devrime karfl› olan inanç
ve güveninin tümden ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmez. Ya da iflkencede her
direnen kiflinin her bak›mdan komünistçe düflündü¤ü ve davrand›¤› söylenemez.
Komünistlik çok yönlü özellikleri bar›nd›r›r. ‹deolojik, siyasi, kültürel ve örgütsel
alanlarda MLM ilkeleri savunmak ve bunu uygulamakt›r. Yani MLM teoriyle
prati¤in diyalektik birli¤ini kendi üzerinde tafl›makt›r.

‹ç çeliflki belirleyicidir derken, bununla iç çeliflkinin tek bafl›na oldu¤unu yani
iç çeliflkinin d›fl koflullardan ba¤›ms›z olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ünü söylemek ya
da iddia etmek felsefi olarak idealizmdir. Her ikisi de birbiriyle diyalektik iliflki
içerisindedir. Ancak bir fleyin kendisine damgas›n› vuran yan,yani bir fleyi
belirleyen yan o fleyin kendi içindeki özgül çeliflkisidir. Daha aç›kças› iç çeliflki
esas d›fl faktörler ise bu iç dönüflüm üzerinde etkileyici bir faktör olarak ikincildir
ana yönü oluflturmaz. Bu do¤a, toplum ve siyasal olaylarda oldu¤u gibi hayat›n
her alan›nda böyledir.

Bu teorik belirlemeden hareketle flunu belirtmek yanl›fl olmaz. Bir komünist
hangi koflul içerisinde olursa olsun iradi olarak kendi karfl›s›ndaki gücü yenebilir.
Bunun sonucunda ölüm de olsa bu böyledir. Poliste direnmek MLM’lerin ilkesel
bir siyaseti ise o zaman poliste direnmeyen bir komünist partisi üyesi komünist
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niteli¤ini o pratik durufluyla yitirmifl demektir. Çünkü bu kifli o özgülde MLM
ilkelerden taviz vermifl ve bu alanda burjuvazinin hakimiyetini sa¤lam›flt›r.
Örgütsel ilkelerini ayaklar alt›na alm›fl ve örgütüne darbe vurmufltur. Savundu¤u
dava ve temsil etti¤i s›n›fa karfl› görev ve sorumlulu¤unu yerine getiremeyerek
düflman›n karfl›s›nda diz çökmüfl teslim olmufltur. Bu teslim olmay› politik-taktik
baflar›s›zl›k ve yenilgilerle kar›flt›rmamal›y›z. Politik-taktik yenilgi ve bafla-
r›s›zl›klar olur. Politikada karfl›l›kl› tavizler temelinde uzlaflma olur. Bu politikada
esnekli¤in kendisidir. Ama ilkelerde esneklik olmaz/olamaz. Kifli poliste çözül-
mesine karfl›n polisle yapt›¤› tart›flmada partiyi, devrimi ve MLM’i de savunabilir,
ama bu o kiflinin ideolojik olarak k›r›lma yaflamad›¤›, siyasi olarak yenilgiye
u¤ramad›¤› bireysel olarak komünist niteli¤ini yitirmedi¤i anlam›na gelmez.
Burada yenilgiye u¤rayan MLM de¤il. Burada yenilgiye u¤rayan MLM’i siyasi
alanda temsil eden komünist partisinin kendisidir. Küçük burjuva ideolojisi bireyde
ve o özgülde parti kadrolar›nda hakim oldu¤u için polis karfl›s›nda yenilgiye
u¤ram›fllard›r.

Bir komünistin görevi iflkencehanelerde ölüm de dahil her fleyi iradi olarak
gö¤üslemektir. ‹radi olarak ölümü yenmek tabii ki, ölümü fiziki olarak durdurmak
de¤ildir, Burada belirtilen ideolojik ve siyasi bir tutumdur. Bunu göze almayan
s›n›f mücadelesinin hiçbir alan›nda baflar›l› olamaz.

Sorunun ideolojik ve birey boyutuyla belirleyici olan faktörünü ortaya
koyduktan sonra, flimdi de kiflilerin bu ideolojik zaaflar›n›n ve yenilgilerinin
ard›ndaki d›fl faktörleri ana bafll›klar›yla ortaya koyal›m:

2) D›fl faktörlerden birinci derecede belirleyici olan etmen kuflkusuz ki cunta
sonras› yap›lan iflkencelerin oldukça a¤›r olmas›d›r. Bir cunta öncesi iflkence
yöntemlerinin a¤›rl›¤› ve süresi ile cunta sonras›n›n yöntemlerini k›yaslad›¤›m›zda
önemli derecede fark vard›r.

3) Partinin içinde bulundu¤u örgütsel durum. Yani örgütün örgütsel olarak
darbe al›fl›ndan tutal›m da mevcut süreci (cuntay›) siyasi-taktik alanda haz›rl›kl›
bir flekilde karfl›layamamas›na kadar bir dizi olumsuz faktör. Örne¤in örgütsel
darbe hatta yenilgi al›nmadan önce çözülme oran›yla (özellikle alt kademelerde),
1981 a¤›r örgütsel darbesi ve arkas›ndan 1983 yenilgisinden sonra çözülme
oranlar›n› göz önüne getirdi¤imizde, örgütsel demoralizasyonun çözülmelerde
ne kadar etkili bir faktör oldu¤u ortaya ç›kar. Yukar›da cuntan›n gelifliyle birlikte
birçok bölgede direnen kadrolardan söz etmifltik. Bunlar›n say›s› da öyle
küçümsenecek düzeyde de¤ildi. Ancak ileriki tarihlere bakt›¤›m›zda, bu oran
oldukça düflüyor ve özellikle yenilgi sonras›, direnme oran› neredeyse s›f›rlan›yor.

4) Merkez Komitesi ve kadro düzeyinde çözülme oran›n›n fazla olmas› parti
taban›nda  çözülmeleri daha da art›rm›flt›r. Bu parti taban› için çok önemli bir
faktördür. Bir parti önderli¤inin çözüldü¤ü hatta partiye teslim ol ça¤r›s›n›n
yap›ld›¤› bir partide moralin yüksek oldu¤unu söylemek gerçeklere gözleri
kapamak olur. Hele ki, bu önderlik kademesindeki kiflilerin çözülmesi sonucu
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örgütsel darbe al›nm›fl oluyorsa  bu  durum yakalanan kiflilerin  ideolojik, siyasi
ve  psikolojik  duruflunu  daha  da  olumsuz yönde etkilemektedir.

5) Yukar›da sayd›¤›m›z faktörlere ba¤l› olarak, yani cuntan›n gelifliyle birlikte
parti iflkencede direnme konusunda ideolojik, siyasi olarak haz›rl›kl› hale
getirilmemifl, daha do¤rusu bu konuda özel olarak ideolojik, siyasi e¤itim
verilmemifltir. ‹llegal yay›n organlar›nda ve di¤er çal›flma alanlar›nda bu konu
üzerinde özel bir e¤itim ve tecrübe aktar›m›  sa¤lanmam›flt›r. Baflta MK üyeleri
olmak üzere kadro ve partililer esasta proleterlefltirilememifltir. Büyük bir
bölümünün s›n›f kökeninin küçük burjuva oldu¤u, yine büyük bölümünün polis
tecrübesinin olmad›¤› dikkate al›n›rsa, ideolojik ve siyasi e¤itimin ne kadar yak›c›
oldu¤u kendili¤inden ortaya ç›kar.

6)  Askeri Faflist Cuntan›n devrimci hareket taraf›ndan aktif direnifl çizgisiyle
karfl›lanmamas› k›sa süre içerisinde devrimci durumun gerilemesi, devrimci politik
örgüt ve partilerin bir bir yenilgiye u¤ramas›, parti kadrolar›m›z›n ve üyelerimizin
ruh halini olumsuz yönde etkilemifltir.

Bunlarla birlikte baflta önderlik olmak üzere parti kitlesinin ideolojik-siyasi
olarak iflkenceye karfl› do¤ru bir siyaset izlemede yetersiz kalmas›d›r.

Halbuki Yoldafl Kaypakkaya’n›n parlak miras›na sahip bir partiyiz. Bunu
yaflatmad›ysak ve devam ettiremediysek demek ki burada sorgulanmas› gereken
bir durum vard›r. O da bu konuda do¤ru bir politikaya sahip olmad›¤›m›z
gerçekli¤idir. ‹flkencede direnmenin ilkedir oldu¤unu söylüyoruz. Bunu teorik
olarak ortaya koyuyoruz. Ama Partiyi zaman›nda ve yerinde gerek komite
toplant›lar›nda, gerek legal ve illegal yay›n organlar›nda tecrübeleri de aktararak
e¤itmiyor ve bunu dönemin önemli politik görevleri aras›nda görüp bu sorun
üzerine do¤ru yöntemlerle gitmiyorsak, bu, sorunu yeterince önemsemedi¤imizi
ve bilince ç›karmad›¤›m›z› gösterir. Burada aslolan pratikte zaaflar›m›z› aflmak
için bu teori ›fl›¤›nda, do¤ru yöntem ve araçlarla partiyi e¤itmektir.

Cunta öncesi birçok insan (partili-partisiz) polise düflmesine karfl›n o dönemin
gerek örgütsel morali, gerek devrimci hareket ve devrimci durumun insanlarda
devrime, partiye ve s›n›fa ba¤l›l›¤›n› daha güçlü k›ld›¤›ndan çözülmede daha alt
düzeydeyken cunta sonras› öyle de¤il. Özellikle de siyasi ve ideolojik donan›m›n
zay›f oldu¤u bu gibi dönemlerde (ki çözülmeler daha çok önderlik düzeyinde bafl
gösteriyorsa) iflkence dozunun daha a¤›r olmas›n›n yan›nda devrimci hareketin
yenilgi almas› devrimci durumun gerilemesi ile çözülmelerin daha fazla say›da
oldu¤u/olaca¤› tart›flma götürmez bir gerçekliktir. ‹flte bu gibi dönemlerde
çözülmeleri asgari düzeye indirmenin en temel anahtar› parti önderli¤inin di¤er
alanlarda (siyasi, örgütsel, askeri, ideolojik) do¤ru bir siyaset izlemesi ve iflkence
konusunda da özel bir siyasete sahip olmas›d›r. Demek ki burada da tayin edici
olan do¤ru bir siyaset ve önderli¤in izleyece¤i do¤ru bir yönelim ve durufl partiyi
daha bir olumlu mecraya yöneltebilirdi.
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Daha önceki bölümlerde, yani gerek l. MK gerekse 2.MK ve sonras› bölge
önderlikleri ve mevcut siyasi çizgileri do¤ru tespit edilip, hatal› yanlar›n ideolojik
kaynaklar›na MLM yöntemle gidilmifl olsayd› pekala cunta sonras› ve devam›nda
bafl gösteren bu olumsuz s›nav engellenmifl olacakt›. Yani bu alandaki hatal› duruflu
sadece getirip cunta sonras› kesitle ve önderliklerle s›n›rlamak do¤ru olmaz. Bunun
eskiye dayanan tarihsel, siyasal kökleri var. Geçmifl ideolojik zaaflar›m›zdan ve
hatal› çizgilerimizden köklü bir kopuflu sa¤layamad›¤›m›z için, üstelik de bu hatal›
çizgiler sonucu yenilginin al›nd›¤› koflullarda bir partinin iflkence tezgahlar›na
düflen kadrolar›n›n komünist ve devrimci bir durufl göstermesini beklemek gerçekçi
bir yaklafl›m ve anlay›fl olmasa gerek.

Bir militan›n, bir partilinin kendi önderli¤ine karfl› güvenin üst seviyede oldu¤u,
veya örgütünün örgütsel olarak daha moralli oldu¤u koflullarda mücadeleye
as›lmas›, savaflma kapasitesiyle partisinin ve önderli¤inin baflar›s›z ve darbeler
ald›¤› dönemdeki ruh hali oldukça farkl›d›r. Yenilgileri bir kenara b›rakal›m,
hizipleflmelerin ve ayr›l›klar›n oldu¤u koflullarda dahi partili insanlar›n nas›lda
y›lg›nlaflt›¤› ve mücadeleyi b›rakt›¤›n› göz önüne getirirsek, burada kiflinin tek
bafl›na kalmas› durumunda nas›l bir siyasi durufl tav›r tak›naca¤›n› vurgulamaya
gerek görmüyoruz. Sorunun özü do¤ru bir siyaset etraf›nda örgütün ve bireylerin
ideolojik-siyasi e¤itimini vermek ve yön göstermektir. Mevcut çeliflkileri bilimsel
bir flekilde aç›¤a ç›kart›p bu çeliflkileri çözmek için ideolojik olarak do¤ru bir
pratik yönelim ortaya koymakt›r. Yani parti içerisindeki ideolojik hastal›klar› do¤ru
tespit edemez ve bunlar›n köklerini kurutmak için do¤ru yöntemler gelifltirmezsek,
direnmenin ilke oldu¤unu binlerce kez söylesek de bu alanda genel bir MLM hat
tutturulamaz. Kadro seçiminde, partili seçiminde do¤ru bir politika izlemen-
memiflse bu durum daha da olumsuz bir seyirde kendisini tekrarlayacakt›r.

Çok çarp›c› örnek olmas› ve üzerinde düflünülmesi aç›s›ndan Diyarbak›r ve
çevre illerde cunta sonras› yakalanan partili yoldafllar›n (bir kifli hariç) poliste
direndi¤ini ve komünistçe tav›r tak›nd›¤›n›, ancak yaklafl›k iki y›l sonras›nda ise
1982-83‘lerde ayn› yoldafllar›n hapishaneden polis soruflturmas›na al›nd›klar›nda
çözülmüfl olmalar›n› göz önüne getirelim. Bunu hapishanenin zulüm koflullar›ndan
ayr› düflünmeyece¤imiz gibi partinin bu süreç içerisinde a¤›r darbe ve arkas›ndan
yenilgi almas›n›n da bu çözülmede pay› oldu¤unu görmezlikten gelebilir miyiz?
Hay›r gelemeyiz. Tabii ki, kiflinin bu süreç içerisinde hapishanedeki a¤›r koflullara
gö¤üs geremeyerek devletin siyasi yapt›r›mlar›na uymas› ve bu süreç içerisinde
y›lg›nl›k/teslimiyet göstermesi bunda esas pay› oluflturur. Yani kifli düflmana siyasi
olarak yenilmifl ve teslim olmuflsa ve bunun arkas›ndan da partisinin örgütsel
yenilgisi ve baflka olumsuz geliflmeler olmuflsa, bu gibi durumlar›n kiflilerin polis
tavr›n› daha da olumsuz yönde etkileyece¤ini görmek ve bilince ç›kartmak
zorunday›z. Oysa ayn› yoldafllar bilindi¤i üzere cuntan›n ilk günlerinde çok a¤›r
iflkenceler görmesine ra¤men komünistçe direnmifllerdi. Bu dönem aç›s›ndan
örgütsel moral olarak daha iyi olduklar›n› ve bunun iflkencede direnmede olumlu
pay›n›n oldu¤u görmezlikten gelinemez.
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Her zaman belirtiyoruz ve savunuyoruz. MLM teorinin emretti¤i iç çeliflkiler
belirleyicidir. Buna kimsenin itiraz› yok. Ama bu iç çeliflkilerin bir nitel patlamaya
dönüflmesinde onu çevreleyen d›fl faktörlerin nicel birikimi haz›rlad›¤›n› ve iç
çeliflkilerin tek bafl›na ele al›nmayaca¤›n› bilimsel bir bak›fl aç›s›yla kavrad›¤›m›z
ve bunlar aras›ndaki diyalektik ba¤›nt›y› MLM bir tarzda kurdu¤umuz zaman
ancak o sorunlar› ve çeliflkileri çözmüfl oluruz. Yorumlamada MLM olmam›z
yetmiyor. Yöntemde de Diyalektik yöntemi kullanmam›z zorunlu ve gereklidir.
Bu da do¤ru bir siyaset izlemekten baflka bir anlama gelmez. Gerek genel gerekse
özgül durum tespitlerinde bu iki ilkeyi ve onun emretti¤i prensipleri gözden
kaç›rmamal›y›z asla. Birinden birisi gözden kaç›r›ld› m› orada siyasette sa¤a sola
savrulma kaç›n›lmaz olur.

Do¤ru ve sa¤lam bir ideolojik donan›m do¤ru bir siyaset izlemekten geçer.
Bu ilkeyi asla unutmamal›y›z. Bir anl›k bile gözden ›rak tuttu¤umuz ve küçümse-
di¤imizde oportünizm bafllam›fl demektir. Do¤ru bir önderlik demek do¤ru bir
ideolojik, siyasi örgütsel önderlik demektir. Bunun anahtar› da do¤ru fikirler
üretmek ve bu fikirleri uygulay›p/uygulatmakt›r. Marksizm Leninizm Maoizm
teoriyle prati¤i,nesnel olanla öznel olan›, bilme ile yapmay› birlefltirmektir. Bunlara
ayk›r›l›k oldu¤u yerde MLM’den o somut durum karfl›s›nda sap›lm›fl demektir.
Kiflinin iflkence üzerine binlerce sayfal›k teorik tespitler yapmas› onun ideolojik
olarak çok sa¤lam oldu¤u anlam›na gelmeyebilece¤i gibi, y›llarca hep pratikte
koflturmas› da onun ideolojik olarak sa¤lam oldu¤u anlam›na gelmez.

Komünistlik teori ile prati¤in birlefltirilmesi ve her alanda MLM ilkeler ›fl›¤›nda
hareket etmek ve onun emretti¤i özellikleri üzerinde tafl›makt›r. ‹flkencede olumlu
tav›r tak›n›r ama baflka alanlarda oldukça Küçük burjuva siyaset ve davran›fl/
düflünüfl tarzlar›na sahip olur; direnir ama zafer sarhofllu¤una kap›l›r ve arkas›ndan
bu direniflini di¤er yoldafllar› üzerinde ayr›cal›k olarak kullan›r, örgütsel yetki ve
imtiyaz haline getirirse bu direnifl bofl bir direnifltir. Direnir ama polisten ç›kt›ktan
sonra partiye devrime küfür eder, arkas›ndan ise mücadeleyi b›rak›r veya
çevresindeki çözülmeler flahs›nda partiye karfl› ideolojik-siyasi sald›r›ya geçerek
güvensizlik yaymaya çal›fl›r, bu yöntemle etraf›ndakilerin mücadeleden kopmas›na
neden oluyorsa bu direnifl bofl bir direnifltir.

Yani ne tek bafl›na direnme komünistli¤in kriteridir, ne de poliste çözülmeler
art›k bir daha o kiflinin veya siyasetin komünist hatt› tutturamayaca¤› için tek
kriterdir. Komünistlik MLM dünya görüflünü savunmak, bunu ülkenin somut
gerçekli¤ine uygulamak ve bu ilkeler ›fl›¤›nda s›n›f mücadelesinin her alan›nda
dünyay› de¤ifltirmek için mücadele yürütmek, Demokratik Halk Devrimi ve
kesintisiz bir flekil de Sosyalizme geçifli savunmak oradan da Komünizme kadar
devrimi götürmek ve savunmakt›r.

O nedenle kendimizi tek bir olumluluk ve olumsuzluk üzerinde s›n›rland›r-
mamal›y›z. Bu, dar bak›fl aç›s› olur. Dar bak›fl aç›s› MLM’lerin düflünce yöntemi
de¤il. Meselenin bir yan›n› görüp di¤er yan›n› görmemek öznelci ve tek yanl› bir
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bak›fl aç›s›d›r. Bu da Marksizm’den etkilenmifl küçük  burjuvazinin düflünce
yöntemidir.

Sonuç olarak, partimiz cunta sonras›ndan 87‘ye kadar iflkence tezgahlar›nda
Komünist bir durufl de¤il küçük burjuva sa¤-liberal bir durufl sergilemifltir...

Partimizin Hapishanelerde ‹zledi¤i Çizgi Üzerine:
12 Eylül Askeri Faflist Cuntan›n iflbafl›na gelmesiyle birlikte devlet, sald›r›

merkezlerinden biri olan hapishanelerdeki devrimci, komünist ve yurtsever siyasi
tutuklular› siyasi olarak teslim almay› amaçlad›. Faflist diktatörlü¤ün politik
sald›r›s›ndaki tek bir hedef vard›; o da s›n›f mücadelesinin bu zor alanlar›ndaki
komünist, devrimci ve yurtsever tutuklular› kendi siyasi kimliklerinden uzaklafl-
t›rmak için depolitize ederek düzeniçilefltirmekti. Bunu yaparken her türlü bask›
ve zulüm makinesini iflletti. Fiziksel bask›n›n had safhada uygulanmas›n›n yan›nda
hapishane, mahkeme ve polis üçgenini birlikte iflletti. Her s›radan er bile kendisini
siyasi tutuklular› üzerinde birer general gibi hissederek hapishane politikas›n›n
en barbar emirlerini yerine getirdiler. Öyle ki, her bir komünisti ve devrimciyi
„birer Türk askeri olarak“ yetifltirmek ve „her Türk asker do¤ar“ floven-›rkç›
fliarlarla ideolojik hegemonyay› sa¤lamak için ideolojik, siyasi, psikolojik ve her
türlü teslim alma arac›na baflvuruldu. Hapishanelerde devletin resmi politikas› bir
tek kiflinin dahi askere, askeri kurallara karfl› gelmeyecek flekilde siyasi kimli¤inden
uzaklaflt›r›l›p onursuzlaflt›r›lmas› ve siyasi olarak teslim al›nmas›yd›. Bu amaca
ulaflmak için kaç kiflinin öldü¤ü devlet aç›s›ndan önemli de¤ildi. Hapishanelerdeki
sald›r›larla d›flar›daki devrimci harekete ve halk y›¤›nlar›na sald›r›lar at bafl›
gidiyordu. Devlet ilk bir y›l içerisinde hem d›flar›da hem de içeride sald›r›lar›n›
daha da pervas›zlaflt›rarak devam ettirdi.

Halk hareketlili¤inin bast›r›lmas› ve zay›flamas›yla orant›l› olarak hapishane-
lere sald›r›lar daha da pervas›zlaflarak artt›. D›flar›y› yenilgiye u¤ratan faflist
diktatörlük hapishanelerdeki devrimci direnifl odaklar›n› da teslim almak için her
türlü hile, entrikalara baflvuruyor bu direnifl odaklar›n› susturmak ve düzenin „uysal
köleleri“ yapmak için önce siyasi teslimiyeti sonra ideolojik olarak hegomonya
sa¤lamak için „itirafç›l›k“ ve „piflmanl›k“ gösterenleri hapishaneden tahliye etmek
için özel kanunlar ç›kart›yor ve insanlar› teflvik etmeye çal›fl›yordu. D›flar›da dev-
rimci hareketin yenilgisini sa¤layan cunta hapishanelerde bu baflar›y› sa¤layamad›.
Evet kimi hapishanelerde komünist devrimci ve yurtsever tutuklular› mevcut
hapishane kurallar›na ve askeri disiplin yasalar›na uydurmay› baflard› yani baz›
hapishanelerde devrimci bir direnifl gösteremeyerek cuntan›n hemen ilk aylar›nda
düflman karfl›s›nda yenilgi almakla yetinmedi, ayn› zamanda onlar›n siyasi ve
askeri dayatmalar›na boyun e¤erek bir teslimiyet sürecine girdiler. Baz›
hapishanelerdeki komünistler, devrimciler ve yurtseverler bu teslimiyet sürecini
direnerek k›rmalar›na ra¤men baz›lar›nda ise bu teslimiyet k›r›lmad›¤› gibi, kimi
küçük burjuva parti ve örgütler ideolojik ve siyasi olarak k›r›lma yaflayarak tasfiye
sürecine girdiler.
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Baz› hapishanelerde direnifl çizgisi yerine teslimiyet çizgisi hakimken birçok
hapishanede ise, direnifl çizgisi hakimdi. ‹stanbul hapishaneleri baflta olmak üzere
ülkenin birçok hapishanesine direnifl hakimdi. Partimiz baflta olmak üzere birçok
devrimci yurtsever örgüt ve parti hapishane dayatmalar›na ve siyasi teslimiyet
boyunduru¤una karfl› koyarak direnifl sergilediler. Bu bak›mdan cunta sonras›
hapishanelerde genel olarak teslimiyet de¤il direnifl çizgisi hakimdi.

Hangi hapishanede nas›l bir teslimiyet ve nas›l bir direnifl çizgisi izlendi¤ini
ortaya koymaya çal›flaca¤›z.

Gerek izledikleri çizgi bak›m›ndan gerekse genel hapishane kitlesinin önemli
bir bölümünü bünyesinde bar›nd›rmas›ndan dolay› Diyarbak›r, Mamak ve ‹stanbul
Hapishanelerini ayr› bafll›klar alt›nda inceleyece¤iz. Devletin bu üç merkeze özel
bir politikayla yüklenmesinden dolay› da buralar› incelemek gereklidir. Devletin
bu üç merkeze özel olarak yönelmesinin iki temel nedeni vard›. Birincisi komünist
ve devrimci örgütlerin ald›klar› örgütsel darbeler ve yenilgiler sonucu önder-
liklerinin ve kadrolar›n›n önemli bir bölümünün bu merkezlerde olmas› iken;
ikincisi ise komünist ve devrimci tutuklular›n ezici bir ço¤unlu¤unun bu
merkezlerde olmas›ndan dolay›d›r. Faflist diktatörlük bu nedenlerden dolay› bu
merkezleri bir laboratuvar olarak ele al›yordu. Bu merkezlerde yaflanacak bir
teslimiyetin bir bütün olarak bütün hapishanelerin teslimiyeti anlam›na gelece¤ini
hesapl›yordu.

Bilinmelidir ki her pratik, politik hata zamanla düzeltilmez ve bu hatalara
kaynakl›k edan ideolojik dokudan köklü bir flekilde kopufl sa¤lanmazsa, hem
ideolojik olarak yozlaflma yaflan›r hem de siyasi amaçlardan uzaklafl›l›r. Bu durum
örgüt boyutuyla oldu¤u kadar birey boyutuyla da böyledir. Parti çizgisi nerede
olursan ol diren, parti ruhuyla hareket et ve en zor koflullarda bile olsan partinin
emretti¤i temel ilkelerden taviz verme diyor. Bu, iflkencehanelerde, hapishanelerde
ve faflist mahkemelerde böyledir. ‹deolojimizin yukar›dan afla¤›ya do¤ru her
partiliye emretti¤i direktif ve ilke budur. Tabii burada herkes için direnmek temel
ilkedir.Her kim ki bu zorlu anlarda direnmifl ve partinin k›z›l bayra¤›n› yere
düflürmemiflse o özgülde o kifli parti çizgisini temsil etmifl demektir. Bunun bir
sempatizan taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olmas› bu gerçe¤i de¤ifltirmez.
Muhasebenin üzerinde durdu¤u ana konu, Parti kadrolar›n›n ve partililerin daha
do¤rusu partili kiflilerin hapishanelerde direnme noktas›nda parti çizgisini hayata
geçirip geçirmedi¤i gerçekli¤idir. Hareket noktam›z partili kesim olacakt›r.

Hapishanelerde Partinin siyasi  duruflunu irdelerken bununla ba¤›nt›l› olarak
buradaki yönetim birimlerinin izledikleri örgütsel siyasetlerine de de¤inece¤iz.
Yani ifl sadece direnmekle bitmiyor, yoluna girmiyor. Daha do¤rusu bir yerde
direnilmifl ama örgütsel iliflkiler ve baz› taktik politikalarda hatal› çizgi izlemiflsen
burada parti bir yönüyle kazan›rken di¤er yönüyle kaybetmifl demektir.
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Diyarbak›r Hapishanesi:
Bu hapishane Cuntaya yak›n günlerde devrimci siyasi tutuklular›n doldurul-

du¤u ve bu tutuklular tarafindan „5 Nolu Hapishane“ diye tan›mlanan bir
hapishanedir. Mimari yap›s› „E tipi“dir. Hala yurtsever tutuklular ve bölgedeki
itirafç› tutuklular bu hapishanede tutulmaktad›r. PKK’li vd. siyasi tutuklular›n
bulundu¤u bu „E Tipi hapishanenin’’ cunta öncesinden bafllay›p 1987‘lere kadar
devam eden sürecini ana hatlar›yla aktaracak olursak, durumu özet olarak flöyledir:

Bu hapishanedeki tutuklular›n bilefliminin ezici ço¤unlu¤u PKK’li yurtsever
tutuklulard›. PKK d›fl›nda bu hapishanede yine ezilen ulusun devrimci ve reformist
hareketlerine mensup kadro, üye ve yüzlerce sempatizan tutuklu durumdayd›.
Belirtmemiz gerekir ki, cunta sonras› baflka bölgelerde tutuklanan yurtsever Kürt
tutuklular›n hemen hemen hepsi (özellikle de Kürdistan d›fl›nda tutuklananlar) bu
hapishaneye getirildi.

PKK d›fl›nda dönem itibar›yla söz konusu hapishanede ezilen ulusa mensup
örgüt ve partiler de mevcuttu:

PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi): Önderli¤ini Kemal Burkay yapmaktad›r.
Hala varl›¤›n› devam ettirmektedir. Reformist milliyetçi bir harekettir.

KUK (Kürdistan Ulusal Kurtuluflçular›): Bu örgüt 1978 y›l›nda Türkiye
Kürdistan Demokrat Partisi’nden ayr›ld›. fiu an varl›¤› yoklu¤u tart›fl›l›r
durumdad›r. Daha do¤rusu böyle bir örgüt süreç içerisinde yeniden kendi içinde
ayr›l›klar› yaflayarak atomize oldu. fiu an ise bu isim ad› alt›nda bir örgütten söz
edilemez.

R›zgari: Bu örgüt legal bir dergi etrafinda kendisini ifade etmekteydi. Bu
örgütün kurucu kadrolar›n›n hemen hemen hepsi bu hapishanende tutukluydu.
Bu örgüt flimdi kendisini PRK-R›zgari olarak adland›rmaktad›r ve varl›¤›n› devam
ettirmektedir. ‹deolojik olarak Troçkizme daha yak›nd›r. Bu örgüt saflar›nda daha
sonra birçok örgüt ve grup ortaya ç›kt›. Örgüt her geçen gün daha fazla güç
kaybederek oldukça marjinalleflti.

Ala-R›zgari: Bu örgüt R›zgari saflar›nda yer alan kadrolar›n bir k›sm›n›n
ayr›larak Ala R›zgari ad› alt›nda bir dergi ç›kartmakla siyasi faaliyetlerini sürdürdü.
1979‘lar sonras› devrimci milliyetçi hareket olarak varl›¤›n› duyurmaya bafllad›.
Cunta ile birlikte önemli güç kaybetti. Önderli¤indeki kadrolar›n ço¤unlu¤u
Avrupa’ya kapa¤› atarak aktif mücadeleden çekildi. Küçük gruplar oluflturdular
ama bunu da sürdüremediler. fiu an Ala-R›zgari diye bir örgütten söz edilemez.

DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Dernekleri): Bu dernekler alt›nda
örgütlenen örgütün ad› önce K‹P (Kürdistan ‹flçi Partisi), PKK’nin 1978‘de
kurulmas›ndan sonra ise kendisini PPKP Kürdistan Öncü ‹flçi Partisi olarak
adland›rd›. Ancak bu örgütün illegal haliyle kamuoyunda bilindi¤i pek söylene-
mez..

KAWA: Bu örgüt kuruldu¤u dönem itibar›yla ve varl›¤›n› sürdürdü¤ü süreç
boyunca Kürdistan’da ezilen ulus hareketi olarak örgütlenen örgütler içerisinde
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Marksizm’den en çok etkilenen ve Komünist-Sosyalist düflüncelere en yatk›n ulusal
devrimci hareketti. Cunta sonras›ndan günümüze kadar çeflitli adlar alt›nda varl›¤›n›
sürdüren bu örgütün siyasi gücü oldukça zay›f ve Kürdistan’daki örgütlenmesi de
PKK’nin silahl› mücadeleyi bafllatmas›yla birlikte oldukça dibe vurdu. Daha çok
Irak Kürdistan›’ndan ç›k›fl yapmak istediler. Ama bunda da baflar›l› olamad›lar.
Daha sonra Kürdistan Devrim Partisi/KAWA ad›yla kendilerini ifadelendirdiler.
Kadrolar›n›n ço¤unlu¤unu Avrupa’dad›r. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da do¤ru
dürüst bir örgütlenmeleri yoktur.

Tüm bu örgütlerin Diyarbak›r hapishanesinde önemli diyebilece¤imiz kadro
ve militanlar› tutukluydu. Kimilerinin önderli¤i de tutukluydu. PKK d›fl›nda kalan
bu milliyetçi devrimci ve reformist örgütlerin en az 200'ün üzerinde yarg›lanan
dava tutuklusu vard›. Ama tüm örgütlerden tutuklular›n toplam say›s› PKK
davas›ndan yarg›lanan tutuklu say›s›n›n yar›s› kadar bile yoktu.

Devrimci, komünist, sosyalist parti ve örgütlerden ise flu örgütlerden tutuklular
vard›:

TKP(ML): Partimizin bu hapishanedeki tutuklu say›s›, daha do¤rusu karfl›
devrimin mahkemelerinde yarg›lananlar›n say›s› dava dosyas› itibar›yla yaklafl›k
160 kifliydi. Yarg›lananlar›n 12‘si kadro ve parti üyesiydi. Geri kalanlar ise
sempatizan ve taraftar iliflkisi düzeyindeydi De¤iflik zamanlarda olmak kayd›yla
ama ayn› dosya kapsam›nda 3 MK üyesi (yakaland›¤› an statüsü MK üyesi olanlar›
kastediyoruz bununla) de bu hapishanede tutuklu bulunmaktayd›

Partimiz d›fl›nda söz konusu süreçte ayn› hapishaneda tutuklu tutulan di¤er
devrimci örgütlerden belli bafll›lar› ise flunlard›: TDKP, DEVRIMCI YOL,
Kurtulufl (TKKKÖ) Ve TKP’den s›n›rl› say›da insan bu hapishanede tutukluydu.

Bu hapishanedaki geliflmeleri k›saca aktaracak olursak, durum özet olarak
flöyleydi:

PKK d›fl›nda kalan di¤er devrimci örgüt ve partiler, ezilen ulusun milliyetçisi
devrimci ve reformist örgütler, PKK’li tutuklulardan önce düflman›n dayatt›¤›
hapishane kurallar›n› kabul ederek siyasi olarak hem yenilgi hem de bu yenilgi ile
kalmay›p teslimiyet sürecine girmifllerdi. PKK’li kadrolar ve baz› örgütlerden tek
tek kifliler ise 1981 Nisan’›nda direnifllerine son vererek teslimiyeti kabul ettiler.
Zora dayal› askeri e¤itimden tutal›m da, askere komutan›m demeye oradan da
‹stiklal marfl› ve yaklafl›k 50 kadar Türk ›rkç›l›¤› ve flovenizmini temsil eden
marfllar›n söylemesine kadar, herfley beyaz ordunun askeri inisiyatifinde
gelifliyordu. Siyasi tutuklular asker olarak kabul ediliyor ve bu ›rkç› ve floven
marfllar eflli¤inde askeri e¤itime tabi tutuluyorlard›.

Bütün parti ve örgütlerden herkes bu siyasi teslimiyet sürecine boyun e¤mifl
durumda ve cuntan›n dayatt›¤› „özel“ uygulamal› zulüm kurallar›na uyuyordu.
Burada yap›lan zulmü ayr›nt›l› olarak anlatmaya gerek görmüyoruz. Bu konuda
oldukça ayr›nt›l› belgeler ortaya konuldu, kitaplar yaz›ld›. Bizim üzerinde durmak
istedi¤imiz as›l konu bu hapishane sürecinde partili kadro ve partililerin parti
çizgisine uygun bir direnifl hatt› oluflturup oluflturmad›klar›d›r.
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Direniflte en son kalan PKK´di. Partimizin kadro ve taban kitlesi daha önce
direnifle son vererek hapishane kurallar›na uymay› kabul etmifllerdi. Hapishanede
teslimiyetin yafland›¤› bu dönem koflullar›nda orada Partimizden merkez komitesi
üyesi kadro olmasa da bir k›s›m önemli kadro ve üye tutukluydu. Bu üye ve
kadrolardan bir kifli hariç hepsinin polisteki tavr› komünistçeydi. Teslimiyet
dönemini yaflayan yoldafllar›n yapt›klar› de¤erlendirmelerde teslimiyete iten en
önemli iki faktör flöyle s›ralanmaktad›r: Birincisi.“direnmeleri durumunda tahliye
edilmeyecekleri“ kayg›s›yken; ikinci faktör ise „hapishane tecrübelerinin
olmamas›“d›r.

Birçok yoldafl „tahliye edilmem, daha fazla hapishanende kal›r ve ceza al›r›m“
kayg›s› ve hesab›yla direniflten vazgeçmifltir. Bu durum daha bir çok hapishanedeki
yoldafllar için de geçerlidir. Yani  küçük burjuva bencilce hesap ve kayg›lar -
kimileri iyi niyetiyle ve devrim mücadelesine tekrardan kat›lmak hesab›yla bunu
yapsalar da-  yanl›flt› ve birçok yoldafl›n direnifllerden uzaklaflmas›na neden oldu
ve teslimiyet yolunu açt›. Bu dar bencilce hesaplar›n özelefltirisi zaman›nda
verilmedi¤i ve kifliler kendilerini komünist bir temelde sorgulamad›klar› için daha
sonraki y›llarda, hem partiden hem de devrimci mücadeleden kopmufllard›r.

Hapishane tecrübesinin olamamas›n›n da bu tür yenilgi ve teslimiyetlerde pay›
oldu¤u inkar edilemez. Ancak flunun alt›n› çizerek belirtelim ki, özellikle de
düflman›n her cepheden hem d›flar›da hem de içerideki devrimci kesimi teslim
almaya kalk›flt›¤› koflullarda bir komünistin „tahliye“ hesab› yaparak direnifle son
vermesi s›radan bir hata de¤il parti suçu olarak de¤erlendirilmelidir. Buradaki
kadro ve üyelerin ezici ço¤unlu¤unun (cunta öncesi ve cuntan›n ilk aylar›nda
tutuklu düflenleri kastediyoruz bununla) iflkencede komünist bir tutum sergilemeleri
sayg›yla karfl›lanmas› gereken bir tutumdur. Komünist görevlerini bu alanda yerine
getirmifllerdir. Ama bilinir ki, komünistçe direnmek sadece iflkencede direnmekle
s›n›rl› de¤ildir. Bunun bir de hapishane aya¤› vard›r. ‹flkencede komünist tav›r
tak›n ama hapishanede önce k›sa bir süre diren sonra teslim ol. Hem de siyasi
olarak teslimiyet çizgisini sergile. Bunun ba¤›fllanacak bir yan› olamaz. Bu durumu
görmezlikten germek liberalizme düflmektir, komünist direnme ilkesi yerine
teslimiyetçili¤i politika olarak teorize etmektir.

Hapishanede komünist tutum göstermek de en az iflkencede direnmek kadar
önemlidir.  ‹flkencede aylarca, ama hapishanede y›llarca direnmek gerekir. Her
ikisi de ölümüne direnifl çizgisini zorunlu k›lar.

K›sacas› bu iki faktörün teslim olmada önemli pay› vard›r ve bu görmezlikten
gelinemez. Ancak siyasi olarak teslimiyet bayra¤›n› çekmenin esas nedeni küçük
burjuva bireycili¤i ve bencilli¤idir. Sald›r› politikas›n›n ana amac›n›n siyasi
tutuklular› teslim almak oldu¤u aç›kt›r. Di¤er önemli bir neden de burada siyasi
kimlikle direkt ba¤lant›l› bir flekilde, bask›lar›n bu kadar vahfli olmas›n›n nedeni
bu hapishanedeki tutuklular›n ezici ço¤unlu¤unun Kürt ulusal hareketlerine mensup
olmalar› gerçekli¤idir. Hapishanedeki tutuklulara Kürtlüklerini unutturmak için
de ayr›ca bir zulüm ve özel yöntemler gelifltirilmifltir. Bu milli zulmün hapis-
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hanelerdeki biçimidir. ‹flkence ve hapishanelerdeki mücadele s›n›f mücadelesinin
en zor alanlar›n› oluflturmaktad›r. Özellikle de Askeri Faflist Cuntalar›n iflbafl›nda
oldu¤u dönemlerde hapishanelerde zulüm daha üst seviyede olur. Devrimci durum
gerilemifl ve devrimci hareket yenilmiflse, böylesi dönemlerde hapishanelere karfl›
devletin daha bir pervas›z sald›rd›¤›na bu ülkenin hapishane tarihi çok çarp›c› bir
flekilde tan›kl›k etmektedir.

Bu iki etmenin direniflin k›r›lmas›nda ve teslimiyetin yaflanmas›nda önemli
bir pay› oldu¤unu vurgulam›flt›k. Keza esas faktörün küçük burjuva bencilli¤i
oldu¤unu da vurgulam›flt›k. Bu küçük burjuva bencilli¤i sonraki süreçlerde kendini
farkl› biçimlerde ortaya koydu. fiöyle ki daha önce poliste komünistçe direnen
yoldafllar 1981‘in sonlar›na do¤ru yeni yakalanmalar ve yakalananlar›n çözülmesi
sonucu polis soruflturmas›na tekrar al›nd›lar. Bu yoldafllar›n hemen hemen hepsi
bu kez komünist tutumlar›n› gösteremeyerek çözülmüfllerdir. Demek ki buradaki
teslimiyetin tek nedeni tahliye olma kayg›s› de¤ildir. Böyle bir kayg› temel olsayd›,
poliste eylemler üstlenilmez ve ayr›nt›l› beyanlarda bulunulmazd›. Kiflilerin
teslimiyet sürecini yaflamas› ve a¤›r bask› koflullar› süreç içerisinde y›lg›nl›k ve
karamsarl›k geliflmifltir. Dahas› bu tutumun alt›nda yatan esas faktör ideolojik
zaafiyettir. Bu süreçte ideolojik k›r›lma yaflanm›flt›r. Nas›l ki, bir kifli iflkenceyi
ve ölümü göze alamay›p çözülüyorsa ve orada komünist direnme ilkesi yerine
teslimiyeti geçiriyorsa, burada da teslimiyetin temel faktörü yine ölümü ve a¤›r
bask› koflullar›n› göze almamakt›r. Bunun aksini savunmak geçmifl hatal›
yanlar›m›z›n ideolojik-siyasi yanlar›n› do¤ru ve bilimsel bir flekilde belirlemekten
kaç›nmakt›r. Komünistler dürüst olmak zorundad›r. Komünistli¤in temel kriteri
dürüstlüktür. Kendi hatalar›na karfl› dürüst ve ciddi yaklaflanlar ancak yeni baflar›lar
elde edebilir. Biz yaflam› severiz. Ama bu yaflam› ideolojimizin emretti¤i flekilde
yönlendirirsek ancak o zaman bu yaflamdan komünist bir yaflam olarak söz
edebiliriz. Bizim bencilli¤imizin sonucu olarak hem de y›llarca kendi bencilli¤imizi
öne ç›kartarak düflmana siyasi olarak teslim olaca¤›z, ama öte yandan kalk›p bunu
bencillik olarak de¤il „tecrübesizlik“ ve „tahliyemiz engellenir“ düflüncesine
ba¤layaca¤›z. Bu dürüst ve ciddi bir yaklafl›m olur mu? Bunu herkes için
mutlaklaflt›rm›yoruz. Ama dönemin mevcut kadrolar›n›n ve partililerinin de
hepsinin bu iyi niyetle hareket etti¤ini/edece¤ini de söylemiyoruz. Neresinden
bak›l›rsa bak›ls›n bu teslimiyetçi bir çizgidir, teslimiyetçi bir siyaset belirlenmifltir
ve arkas›ndan bu teslimiyetçilik uzun y›llar sürdürülmüfltür. Biz teslimiyet
göstermiflsek, ancak bunun ad›n› ve bu teslimiyetin ard›ndaki ideolojik kökeni
do¤ru bir flekilde ortaya koyarsak o dönemi bilimsel bir flekilde de¤erlendirdi-
¤imizden söz edebiliriz. Direnifl çizgisinden teslimiyet çizgisine evrilen ayn›
yoldafllar›n ço¤unlu¤u 1983'ün Eylül’ünde bafllayan ölüm orucu örgütlenmesinin
bafl›n› çekip bizzat içinde yer alarak Partimizin direnifl çizgisini temsil etm›fllerdir.
Gene Ocak 1984‘te bafllay›p 2 Mart’ta biten ölüm orucunun örgütlenmesinde de
yeralm›fl ve ikinci kez ölüm orucuna kat›lm›fllard›r.
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Bu hapishanede önce direnifl, sonra teslimiyet, sonra tekrar direnifl fleklinde
bir siyasi hat izlenmifltir. Bu süreci yaflayan yoldafllar›n hemen hepsi mahkemelerde
siyasi savunma da yapm›fllard›r. Dahas›, teslimiyet sürecini yaflayan partili
yoldafllar›n ezici ço¤unlu¤u d›flar› ç›kar ç›kmaz mücadeleden kopmak yerine daha
aktif bir flekilde parti faaliyeti yürütmüfllerdir.

Siyasi olarak teslimiyet ve ideolojik k›r›lma yaflam›fl olan yoldafllar daha sonra
gerek teslimiyeti k›rmak için aktif olarak ölüm orucu direniflleri içerisinde, gerek
d›flar›ya ç›kt›klar›nda aktif mücadeleleriyle bu hatalar›ndan ar›nmaya çal›flm›fllar-
d›r. Bunu, teslimiyet sürecine iradi olarak müdahalede bulunmak ve teslimiyeti
direnifle dönüfltürmek olarak alg›lamak ve yorumlamak gerekir. Devrimin mant›¤›
da hatalardan dersler ç›kartarak ilerlemek de¤il midir? Diyelim ki bir yer direnmifl,
ama daha sonraki süreçte bu direnifle damgas›n› vuran kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u
(hem de bir dönem söz konusu hapishanelerin yönetim kademesinde yer alan
kadrolar) d›flar›ya ad›m›n› atar atmaz partili faaliyete kat›lmayarak mücadeleden
çekilmifllerse, demek ki bu kifliler bu direnifllerden do¤ru devrimci dersler
ç›kartmam›flt›r. Demek istedi¤imiz o ki, tek bir alanda direnifl komünistlik için
önemlidir, ama kesinlikle yeterli bir ölçüt de¤ildir.

S›n›f mücadelesinde kimsenin kimseye garanti vermeyece¤ine vurgu yapmaya
gerek görmüyoruz. Görüyor ve yafl›yoruz : Dün çok iyi direnen bir kifli bir baflka
zaman ihanete kadar gidebiliyorken, dün çok kötü çözülen bir kifli kendisini
komünist bir temelde sorgulayarak, partiye önderlik eder niteli¤e ve yetene¤e
eriflebiliyor. Mesele, sorunun özünü do¤ru koymak ve buna uygun teorik, pratik
çözümlemeler getirmektir. Yoksa sorunu götürüp „ben direndim sen direnmedin“
yönlü tart›flmalara çekmek, sorunun özünü kavramak de¤il siyasal özünden
kopartarak kiflisellefltirmektir. Komünist bir bak›fl aç›s› sorunlar›n arka plan›nda
yatan siyasal nedenlerini ve bunlar›n ideolojik kayna¤›n› do¤ru bir flekilde tahlil
etmek ve bu tahlil ›fl›¤›nda pratikte ad›m atmakt›r.

Bu hapishanedeki tutuklular›n siyasi ve ulusal kimli¤e yönelik yapt›r›mlar
karfl›s›nda devrimci direniflleri var. Bu direnifllerde onlarca komünist, devrimci
ve yurtsever flehit düflmüfltür. Düflmana tümden ideolojik ve siyasi olarak teslim
olmad›klar› için yaklafl›k 60 kifli vahflice iflkence ve bask›lar (açl›kta buna dahil)
sonucu katledilmifltir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklar›ndaki hapishanelerde
ilk ölüm orucu direnifli hapishanede 1982 y›l›nda PKK’li kadrolar taraf›ndan
gerçeklefltirilmifl ve ilk ölüm orucu flehidi burada verilmifltir. Partimiz ise bu ölüm
orucu direnifline destekçi bir güç olarak kat›lm›flt›r. Daha sonra gerçeklefltirilen
(1983 Eylül ve 1984 Ocak) ölüm oruçlar›n›n ise örgütleyicilerindendir. Hapis-
hanede bask›lara karfl› yakma ve intihar olay› da ilk kez bu hapishanede gerçeklefl-
mifltir.

Burada bir siyasi teslimiyet, düflman›n siyasi yapt›r›mlar›na gö¤üs gerememe
ve bu yapt›r›mlara boyun e¤me vard›r. Di¤er yandan yapt›r›ma uyan ayn› tutuk-
lular›n direniflleri vard›r. 1982 y›l›n›n 21 Mart›’nda Mazlum Do¤an’›n intihar
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eylemi ile direnifl k›v›lc›m çak›lm›fl, 1982 May›s’›nda Dörtlerin kendisini
yakmas›yla daha da yükselen direnifl çizgisi, 1982 ölüm orucu ile daha bir üst
seviyeye ç›km›flt›r. 1983 ölüm orucunda ise siyasi ve askeri yapt›r›mlar›n tümü
ortadan kald›r›lmasa da hapishane zulmünün üç y›ll›k vahfleti ve yapt›r›mlar› hemen
hemen kald›r›lm›fl gibiydi. Bu hapishanedaki gerek siyasi gerek askeri yapt›r›mlar›n
bir bütün olarak ortadan kald›r›lmas› 1986 y›l›n›n bafl›nda baflar›lm›flt›r. 1987
y›l›nda ise tek tip elbiseler ç›kart›l›p at›lm›flt›r. Denilebilir ki bu hapishanede
teslimiyetle direnifl iç içe yaflanm›fl ama sonuçta kazanan ve sürece damgas›n›
vuran direnifl çizgisi olmufltur. Partimiz bu direnifllerde örgütleyici  bir güç olarak
yer alm›fl, kimi direnifllerde hapishane kitlesinin %5‘ini oluflturmas›na karfl›n
direniflçi kitlenin %28‘ini oluflturmufltur. Ancak Partimiz buradaki direniflleri
sahiplenmede yetersiz kalm›fl, bu direnifl çizgisini Partiye ve kitlelere maledeme-
mifltir.

Diyarbak›r hapishanesinde tutuklu olan partililer uzun y›llar parti ile iliflkisiz
kald›. Partinin örgütsel kaos içerisindeki durumu ve faflist diktatörlü¤ün bu
hapishanedeki özel tecrit uygulamalar› bu iliflkisizlikteki temel iki faktördür.
Yaklafl›k sekiz y›l parti ile direkt olarak örgütsel bir iliflki içerisinde olamam›flt›r.
1986 sonras› bu hapishanedeki yoldafllarla iliflkiye geçme koflullar› oldu¤u halde
Parti örgütü bunu baflaramam›flt›r.

Bu hapishanede yap›lan a¤›r iflkenceler sonucu üç yoldafl flehit düflmüfltür:
Bunlardan Ali Sar›bal, hapishaneye düflmeden önce parti üyesi ve ayn› zamanda
kadrosuydu. Medet Özbadem ve Mehmet Kalkan yoldafllar ise partimizin ileri
sempatizanlar›yd›lar.

Diyarbak›r hapishanesinden ç›kan Partili yoldafllar›n büyük ço¤unlu¤unun aktif
mücadeleye devam etmesini, örgütlülüklerin bafl›nda bulunan yönetim kade-
melerinin izledi¤i örgütsel çizgiden ayr› düflünemeyiz. Genel olarak bu hapis-
hanedeki örgütsel çizgi olumluydu. 1987 ayr›l›¤›nda bile farkl› farkl› fikirlerine
karfl›n Parti birli¤i korunmufl, uzun süre DABK veya Konferans kanad›nda saf
tutulmam›fl, Parti güçlerinin birlefltirilmesi için özgün politikalar ortaya konularak
sonuç alnmaya çal›fl›lm›flt›r.

Mamak Askeri Hapishanesi:
Bu hapishanedeki teslimiyet cuntan›n öngünlerinde bafll›yor. Yani daha cunta

gelmeden A¤ustos sonlar›nda bu hapishanedaki devrimci durufl yerini teslimiyete
b›rakarak cuntan›n gelifliyle birlikte daha da üst seviyeye s›çr›yor.

Bu hapishanede partimize mensup üye, kadro ve sempatizanlar›n toplam say›s›
yaklafl›k 200'ü bulmaktad›r. Bu, hapishanedeki devrimci tutuklular›n yar›s›ndan
fazlas›n› Devrimci Yol’a mensup tutuklular oluflturuyordu. DEVRIMCI YOL’un
merkezi önderli¤inden tutal›m da orta ve alt düzey kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤u
bu hapishanede tutulmaktayd›.
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Di¤er örgüt ve partilerin bafll›calar› flunlard›:
Kurtulufl (TKKKÖ), TDKP, THKO-TDY, TKP, TKP/‹flçinin Sesi, DEVRIMCI

SOL, T‹KB,  PKK, HDÖ, AC‹L, KAWA, vd. irili ufakl› parti ve örgütlere mensup
devrimci ve yurtsever tutuklular „Mamak Özel Askeri Hapishanesinde“ bulun-
maktayd›. Binlerce insan hapishanelere doldurulmufltu. Bu hapishanede devrimci
direnifl yerine teslimiyetin geçmesiyle birlikte, daha do¤rusu cuntan›n ifl bafl›na
geçmesiyle birlikte bu hapishanedeki devrimci siyasi tutuklularla sivil faflistler
ayn› ko¤ufl ve hücrelere konularak, esasta ayn› uygulamalara tabi tutulmufltur.
„Kar›flt›r-bar›flt›r“ politikas› pratik olarak gerçekleflmiflti bu hapishanede. Ve bu
durum y›llarca da devam etti.

Bu hapishanede teslimiyete karfl› ilk büyük direnifl Partimiz kadrolar›n›n da
bir fiil olarak örgütleyicisi oldu¤u 1981 Haziran-Temmuz’unda sürdürülen yaklafl›k
35 günlük açl›k grevi direniflidir. Ama bu direnifl düflman›n zulüm uygulamalar›n›n
dozunu azaltsa da esasta baflar›s›z olmufltur. Çünkü devletin siyasi ve askeri
yapt›r›mlar› kald›r›lmam›fl (‹stiklal Marfl›n› söylemekten tutal›m da zora dayal›
asker denetiminde yap›lan askeri e¤itim ve kurallara ve „kar›flt›r-bar›flt›r“ uygula-
malar›na kadar, hiçbir yapt›r›m ve uygulama kald›r›lmam›flt›r) ve ayn› uygulamalar
ve bu uygulamalara boyun e¤me devam etmifltir.

Bu hapishanedeki uygulamalar da t›pk› Diyarbak›r hapishanesinde uygulan-
maya çal›fl›lan politikalar›n ayn›s› idi. Buradaki tek fark iflkence dozunun Diyar-
bak›r’a göre çok alt düzeyde seyretmifl olmas› ve etnik kimli¤e yönelik sald›r›n›n
olmamas›d›r. Amaçlanan fleyler ve politikan›n özü ayn›yd. Bu ilk büyük açl›k
grevine DEVRIMCI YOL gibi örgütler kat›lmam›flt›r. Bu da direniflin baflar›s›z
kalmas›nda önemli etkendir. Hapishanedeki tutuklular›n ezici ço¤unlu¤unu
direnmeyen bir hareketin oluflturmas›, direnmemenin gerekçesi olamaz. Teslimiyet
çizgisini bu gerekçeyle hakl› ç›kartmaya çabalamak hiçbir zaman komünistlerin
bak›fl aç›s› olamaz. Komünistler siyasetlerini pazarl›klar üzerine flekillendiremez.
Bir hapishanede tek bir partinin veya niceliksel gücü zay›f olan parti ve örgütlerin
bir direnifl hatt› gelifltirmesi ve bunun sonucunda elde edece¤i etki gücüyle, o
hapishane tutuklu bulunan tüm devrimcilerin ortak bir flekilde ortaya koyaca¤›
direniflin etki gücü bir olamaz.

Ço¤unlu¤un kat›lmad›¤› bir direniflin kazanma flans›n›n olmayaca¤› ve
dolay›s›yla direnmeme anlay›fl›n›n teorisinin yap›lmas› yanl›flt›r. Bu anlay›fl bizi
iflkencede „baflkalar› çözülmüfl, önderler çözülmüfl, ben niye direneyim“ küçük
burjuva savunusu ve prati¤ine götürür. Hapishanede direnifl, ‹flkencede direnifl
gibi bir ilke sorunudur. Elbette biz hem kendi kitlemizi hem de d›fl›m›zdaki
devrimci politik yap›lar›n kitlesini eyleme katmak ve kat›lmas›n› isteriz. Politi-
kam›z› olufltururken bu olguya özel bir önem veririz. Bunun koflullar›n›n
yarat›lmad›¤› yerde, tek bafl›na olsa direnifl ilkeseldir. Kifli iflkencedeki gibi tek
de kalsa,bu durum ölümüne de neden olsa, burada komünist durufl ölümüne direnifl
ilkesini hayata geçirmektir. Aksi tutum önce ideolojik k›r›lmay› ve siyasi teslimiyeti
getirirken, arkas›ndan bunu direnifle çevirmeyip süreklilefltirmek ve bunu politika
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haline getirmek kifliyi ihanete kadar götürebilir. Di¤er yandan teslimiyet
koflullar›n›n k›r›lmamas›, hem genel siyasi çizgide bir de¤iflikli¤i hem de ideolojik
de¤iflimi getirir ki, bu durum reformizme ve hatta karfl› devrime kadar da
götürebilir.

Bu hapishanede DEVRIMCI YOL’un da içinde yer ald›¤› en kitlesel ve örgütlü
ve ayn› zamanda büyük eylemsel direnifl 1984 y›l›n›n Mart ay›nda bafllayan ve
yaklafl›k 45 gün süren açl›k grevi eylemidir. Ki bu eylemle k›smi baflar›lar elde
edilmifl olsa da esasta baflar› sa¤lanamam›flt›r. Siyasi yapt›r›mlar ve askeri uygula-
malar esasta devam etmifltir. Tek Tip Elbise giymeye devam edilmifltir. Bu
hapishane kapan›ncaya kadar da buradaki yapt›r›mlar ve bu yapt›r›mlara boyun
e¤meler ortadan kalkmam›flt›r. Yani hapishanedaki teslimiyet çizgisi direnifle
dönüfltürülerek direniflle alt edilmeden varl›¤›n› sonuna kadar devam ettirmifltir.

Bu teslimiyet çizgisini aflamayan kitlesel örgütler siyasi ve ideolojik olarak
reformizme ve tasfiyecili¤e savrulmufllard›r. Bu hapishane teslimiyetçili¤inin de
önemli pay› olmakla birlikte Mamak’tan d›flar›ya ç›kan parti ve örgüt militanlar›n›n
neredeyse % 100‘e yak›n bölümü devrimci mücadeleden kopmufltur. Partimiz
kadro ve militanlar›ndan ise, hapishane öncesi aktif mücadelede yer alanlar›n
hemen hemen hepsi aktif mücadeleden çekilmifl ve Parti ile iliflki kurmam›fllard›r.
Partiyle iliflkiye geçip mücadeleye devam eden yoldafllar sempatizan yoldafllard›r.
Nazimiye çat›flmas›nda flehit düflen Erdo¤an KARATAfi yoldafl bunlardan birisidir.

Bu hapishanedeki devrimci kad›nlar›n daha direngen ve devrimci bir hat
izledi¤ini ve bu noktada erkek tutuklulardan daha tutarl› ve devrimci tutum
sergilediklerini vurgulamak gerekir. Partimiz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda gerek
iflkencehanelerde gerek hapishanede direnenlerin esas›n› kad›n yoldafllar
oluflturmaktad›r. Bu yoldafllardan kadro niteli¤indeki bir yoldafl›n kad›nlar
bölümünü örgütleyerek direnifl çizgisinde tutumaya çal›flmas› bunda önemli bir
etmendir.

Özet olarak; Mamak süreci Türkiye-Kuzey Kürdistan Devrimci Hareketi
aç›s›ndan tam bir tasfiyecili¤in geliflim merkezi olmufltur. Bu Partimiz aç›s›ndan
da esasta böyledir. Az önce de sözünü etti¤imiz gibi bu hapishaneden ç›kan
geçmiflin kadrolar›ndan bir tek kifli bile aktif mücadeleye kat›lmam›flt›r. Aktif
mücadeleye kat›lanlardan flehit olanlar hariç geri kalanlar ise k›sa bir süre
sonras›nda mücadeleyi terk etmifltir. Kuflkusuz ki, bunda partinin içinde bulundu¤u
durumun da pay› vard›r. Yani kiflilerin mücadeleye kat›lmas› ve daha sonras›nda
terk etmesinin sadece kiflinin iç diyalekti¤ine ba¤lamak, tek yanl› bir anlay›flt›r.
Bilinir ki, bu tür dönemlerde e¤er kiflinin üyesi oldu¤u veya savundu¤u partisi
örgütsel olarak birçok cephede iyi bir durumda ise, dahas› kendi kitlesini
etkileyecek bir örgütsel morale sahip ise o zaman aktif mücadeleye kat›l›m oran›
daha yüksek olur. Tersi durumda ise az olur,ya da hiç olmaz. Bilindi¤i gibi parti
bu dönem itibar›yla örgütsel olarak önce darbe sonra yenilgi ald›¤›, arkas›ndan
ise derin örgütsel kaos ve örgütsel ayr›l›klar yaflad›¤› olumsuz bir dönem
içerisindeydi. Dolay›s›yla bu gibi ortamlarda y›lg›nl›k, karamsarl›k ve dökülmeler
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de oldukça fazla olur. Hele ki, bir hapishanedaki yönetim kendi geçmiflini komünist
temelde sorgulam›yor, hatalar›ndan dersler ç›kartm›yor ve çevresindeki parti
kitlesine karfl› kazan›c› bir politika izlemiyorsa ve örgütle organik ba¤› yoksa o
zaman parti saflar›ndan uzaklaflmalar daha da artar. Mamak hapishanesindeki
yoldafllar›n Diyarbak›r hapishanesindeki yoldafllar kadar olmasa da ancak onlar›n
durumuna yak›n bir biçimde uzun y›llar parti ile organik/örgütsel iletiflim koflullar›
yarat›lamam›flt›.

Mamak hapishanesinde teslimiyet çizgisinin hakim olmas›nda DEVR‹MC‹
YOL örgütünün tayin edici rolü vard›r. E¤er DEVRIMCI YOL örgütü merkezi
olarak direnifl çizgisi gelifltirmifl olsayd› ve bu çizgide kararl› ve ›srarc› bir durufl
sergileseydi, bu hapishanede hakim olan teslimiyet de¤il direnifl hatt› olacakt›.
Bununla Partimiz kadro ve militanlar›n›n direnifl yerine teslimiyete boyun
e¤melerinin hakl› oldu¤u sonucu ç›kar›lamaz.

Ne olursa olsun,yani kifli veya kurum en zor anlarda kendi özgücüne güveni
yitirmemeli, as›l dayanmas› gereken güç kendi gücü olmal›d›r. Kendi öz
kuvvetlerine dayan›p çetin bir flekilde savaflmakt›r komünist ilke ve tutum.
Afl›lamayacak zorluk yoktur. Engeller insan›n kafas›ndad›r. Komünist bir bilinç
›fl›¤›nda engelleri aflmak için cüret edildi¤inde baflar›lamayacak birfley yoktur.
Ölümün kendisi istenilen bir fley de¤ildir. Ancak zaferin mayas› ve kendisi burada
dokunup besleniyorsa, ölümü tercih etmede ikircikli¤e düflmeyeceksin. ‹kircikli¤e
düfltü¤ün an orada, gerçek nihai amac›ndan sapm›fls›n demektir. Sonras›nda bunu
düzeltmedi¤in zaman ise art›k yozlaflmaya ve çürümeye do¤ru gitmiflsin demektir.
Bu nedenledir ki, ister tek olal›m, ister örgüt olarak tek kalal›m bir siyaset ve bir
pratik hat belirlerken önce kendimize ve kendi kuvvetlerimize güvenmeliyiz. Buna
güvenmeyenler amac›na. ulaflamaz, yar› yolda kal›r. Zorluklara gö¤üs germeyenler/
geremeyenler devrimin önündeki engelleri bir bir kald›rmay› baflaramaz, baflarma
kudretine eremez. Baflkan Mao flöyle söylüyor:

„Bütün Parti yoldafllar› bütün zorluklar› tam olarak göz önünde bulundurmal›
ve sars›lmaz bir iradeyle ve planl› bir flekilde bunlar›n üstesinden gelmeye haz›r
olmal›d›rlar. Gerici kuvvetlerin kendi zorluklar› vard›r, bizim de zorluklar›m›z
kendimize göredir. Ama gerici kuvvetlerin zorluklar› afl›lmas› imkans›z
zorluklard›r, çünkü bunlar gelece¤i olmayan ve ölüme do¤ru ilerleyen kuvvetlerdir.
Bizim zorluklar›m›z afl›labilir. Çünkü bizler parlak bir gelece¤e sahip genç ve
geliflen kuvvetleriz.“ (54)

Mamak’ta komünist ve devrimci irade yerine küçük burjuvazinin uzlaflmac›
ve teslimiyetçi ruhu hakim olmufltur. Bu çizgi sahipleri kendi geçmifl hatalar› ve
olumsuzluklar›n› komünist ve devrimci temelde sorgulamad›klar› için de partiden,
partili yaflamdan koparak sistemin bencil sular›na gömülmüfllerdir. Burada devrim
de¤il karfl›-devrim kazanm›flt›r.
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‹stanbul Hapishaneleri:
‹stanbul’daki hapishane mücadelesi üzerine bugüne kadar çokça fley yaz›ld›

ve her siyaset kendi görüfl aç›s›yla bu süreci de¤erlendirmeye çal›flt›. Ama do¤ru
ama yanl›fl, herkes bir fleyler söyledi. Bu hapishanelerde tutuklu olan partili
yoldafllar›m›z da hapishane direnifllerini de¤erlendirdi. Ancak flunu hemence
belirtmekte fayda görüyoruz ki, partimiz herhangi bir konferansta hapishaneler
üzerine,yani partimizin hapishane prati¤i üzerine bugüne kadar resmi bir
de¤erlendirme yapm›fl de¤ildi. Yap›lan de¤erlendirmeler daha çok bu süreci bir
fiil yaflayan partililerle s›n›rl› kalm›flt›. Bu durum bütün hapishaneler için geçerlidir.
‹stanbul hapishanelerindeki direnifller üzerine kimi siyasetlerle ideolojik polemikler
yürütülmüfltür. Ancak flunun alt›n› çizerek belirtelim ki bu sürecin de¤erlen-
dirilmesi hem resmi hale getirilmemifl olmas› bak›m›ndan hem de yetersiz ve
baz› hatal› anlay›fllar›n özelefltirisinin verilmemesi bak›m›ndan yetersiz yap›lm›flt›r.
Hele ki, hapishane direnifli d›fl›ndaki örgütsel çizginin do¤rusuyla yanl›fl›yla aç›¤a
ç›kart›l›p yanl›fllar›n mahkum edilememesi ise partide yanl›fl görüfl aç›lar› ve
çizgilere kaynakl›k etmekteydi. Biz buradaki parti yetkili yönetim komitelerinin
izledi¤i örgütsel çizginin de¤erlendirmesine geçmeden önce hapishanelerdeki
direnifl çizgisi ve sonuçlar›n› genel hatlar›yla de¤erlendirelim:

‹stanbul hapishanelerinde ‹stanbul hapishanelerine iliflkin merkezi politikan›n
belirlendi¤i hapishane Metris Hapishanesindeki yetkili birimimiz oldu¤undan
dolay› esas olarak Metris hapishanesinde izlenen çizginin de¤erlendirilmesi
üzerinde durulacakt›r. Partimizin önemli kadrolar› dahil tutuklu yoldafllar›m›z›n
büyük bölümü bu hapishaneye hapsedilmiflti.

Bu hapishanelerde Partimiz d›fl›nda kendisine „Türkiye solu“ diyen bütün parti
ve örgütlerden tutal›m da ezilen ulusun devrimci örgütlerinden tutuklular›na kadar,
dahas› TKP ve Bar›fl Derne¤i davas›ndan tutuklananlar da bulunmaktayd›. Bu
örgütlerin ve partilerin belli bafll›lar› flunlard›r: TKP(ML), DEVRIMCI SOL,
TDKP, DEVRIMCI YOL, T‹KB, KURTULUfi, MLSPB, EYLEM B‹RL‹⁄‹, TKP,
TKP/ML HAREKET‹, RIZGAR‹, KAWA, THKP/C-HDÖ, AC‹L, TKEP, TKIH
vb, irili-ufakl› siyasi örgütler.

Hapishanelerdeki toplam tutuklu bilefliminde nicel olarak en fazla say›y›
DEVRIMCI SOL oluflturmaktayd›. Daha sonra ise partimiz dava tutuklular›
oluflturmaktayd›. Partimiz dava dosyalar›ndan yarg›lananlar›n toplam say›s›
yaklafl›k 2 bin kifli kadard›. Cuntan›n iflbas›na gelmesiyle birlikte tutuklular›n
dolduruldu¤u hapishanelerin belli bafll›lar› flunlard›: Sultanahmet, Davutpafla,
Selimiye (gözalt› yeri olarak kullan›yordu), Kabakoz, Alemda¤, Hasdal, Metris,
Sa¤malc›lar özel tip, Gölcük Askeri Hapishanesi ve daha birçok askeri hapishaneye
binlerce devrimci siyasi tutuklu doldurulmufltu. Süreç içerisinde bu hapishane-
lerden tahliyeler sonucu çeflitli hapishanelerin kapat›lmas›yla birlikte tutuklu
kitlesinin esas› Metris ve Sa¤malc›lar Özel Tip Hapishanesinde hapsedildi.
Düflmanla direniflçiler aras›nda k›yas›ya mücadele önce tüm hapishanelerde sürmüfl
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ancak bu hapishanelerin boflalt›larak Metrise tafl›nmas› sonucu mücadelenin
merkezi do¤al olarak Metris olmufltur.

‹stanbul hapishanelerinde tutuklu bulunan partili partisiz kadro ve sempa-
tizanlar›n ço¤unlu¤unun partinin direnifl hatt›na ba¤l› kald›¤›n› belirtmek gerekir.
Düflman›n dayatt›¤› siyasi teslim alma politikas› gerek partimiz taraf›ndan gerekse
di¤er devrimci parti ve örgütler taraf›ndan geri püskürtülmüfl, teslimiyet de¤il
direnifl çizgisi hakim hale gelmifltir. Partinin direnifl hatt›n› gölgeleyecek flekilde
dökülmeler yaflanmam›flt›r. Bu hapishanelerde yenilen komünistler de¤il düflman
olmufltur. Teslimiyet de¤il direnifl çizgisi sürece damgas›n› vurmufltur.

Partimizin daha önce önderlikte yer alan kadrolar›n›n ço¤unlu¤u yanl›fl siyaset
ve taktikler sonucu ‹stanbul ve çevre illerde yap›lan polis operasyonlar›nda ele
geçirilmifl ve esas olarak ‹stanbul hapishanelerinde tutulmufltur. MK düzeyindeki
kadrolar›n hepsi flu veya bu flekilde poliste çözülmüfl ve komünist durufl
sergilememifllerdir. Cunta ve cuntay› takip eden ilk aylarda parti kadro ve üyelerinin
önemli bir k›sm› poliste direnirken, özellikle de 1981‘de bafllayan a¤›r darbeler
sonucu ele geçen kadro ve üyelerin hemen hemen hepsi ise çözülmüfltür. Bu
çözülme oran› güçlendirme sonras› daha da artarak ilerlemifltir. Hatta elimizdeki
belgeler ve veriler ›fl›¤›nda hareket etti¤imizde güçlendirme sonras› düflman›n
eline geçip de (flehit olanlar› saymazsak) çözülmeyen yok gibidir. Bu durumun
nedenlerine daha önce de¤indik, dolay›s›yla ayn› fleyleri tekrar etmeyece¤iz.

Hapishanelere önderlik çözülmeyen orta kademe kadrolar taraf›ndan
yap›lmaktayd›. Bilindi¤i gibi parti tüzü¤ü ve örgütsel ilkesi gere¤i poliste komünist
tav›r sergilemeyenlerin üyeli¤i düfler. Bu ifllem örgütsel hukuk içerisinde resmi
hale getirilir. Daha da açarsak: Konumu ne olursa olsun polise düflüp arkas›ndan
tutuklananlar›n önce üyeli¤i dondurulur. Arkas›ndan partinin ilgili ve yetkili
organlar›n›n yapt›klar› soruflturma ve de¤erlendirme sonucunda e¤er kiflinin poliste
direndi¤i netleflirse parti üyeli¤i korunur. Tersi durumda ise parti üyelikleri
düflürülür. Buna resmiyet kazand›ran yetkili organlar Bölge Komiteleri ve MK’d›r.
Hapishane Parti organlar›na özel bir yetki verilmemiflse bu ifllem bu organlar›n
karar›yla resmi hale gelmez. Mutlaka üst organlar›n onay›n› gerektirir. MK
üyelerinin soruflturulup durumlar›n›n netlefltirilmesi sadece ve sadece MK’n›n
görevi ve sorumlulu¤undad›r.  Merkez Komitesinin herhangi bir üyesi çözülmüfl
de olsa MK d›fl›nda hiçbir organ bu kiflinin durumu hakk›nda sonuca gidemez. Bu
konuda resmi sonuç elde edilinceye kadar MK üyelerinin de konumu ve yetkisi
dondurulur.

Cunta sonras›, özellikle de 1981 a¤›r örgütsel darbe sonras› ‹stanbul hapisha-
neleri hariç di¤er hapishanelerdeki partili tutuklularla partinin istisnalar hariç
örgütsel iliflkisinin sürdü¤ü söylenemez. Ama ‹stanbul hapishaneleri için ayn›
fleyi söyleyemeyiz. Bu hapishanelerle iliflkiler zaman zaman kesintiye u¤rasa ve
yeterli bir düzeyde örgütsel iliflki olmasa da genel olarak örgütsel iliflkinin
sürdü¤ünü söylemek mümkün. Bu durumun yaflanmas› ‹stanbul’daki parti
faaliyetlerinin bölgesel düzeyde de olsa 1984 sonlar›na kadar devam etmesi ve
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buradaki koflullar›n bir Diyarbak›r gibi hiçbir zaman ortadan kalkmad›¤›
gerçekli¤inden kaynakl›d›r. Bunda direnmenin ve bu alandaki kitlenin (d›flar›y›
kastediyoruz) parti ile flu veya bu flekilde iliflkisinin de büyük pay› vard›r.

Belirtmek gerekir ki, ‹stanbul hapishanelerindeki bask› ve zulüm bir Diyarbak›r
hapishanesindeki kadar yüksek dozda de¤ildi, özellikle de kaba iflkenceler
konusunda hiçbir hapishanede Diyarbak›r’da yap›lan vahflet sergilenmemifltir.

‹stanbul hapishanelerinde ölüm orucu d›fl›nda da bask› ve zulüm koflullar›
sonucu birçok devrimci flehit düflmüfltür. Buna karfl›n Diyarbak›r ve Mamak’›n
tersine ‹stanbul hapishanelerinde ilkelerden taviz verilmemifltir. Ne kadar zor
durumda olunursa olunsun ilkelere ba¤l› yürütülen politika ve pratik durufl biricik
do¤ru politika ve durufltur. Bu nedenle partili kadrolar ve özellikle de önderlerin
sadece kolay günlerde de¤il en zorlu anlarda dahi ilkelerden taviz vermesi diye
bir prati¤i ve politikay› savunmas› veya bu ilkelere ters bir hareket etmesi demek
tafl›d›¤› siyasi kimlik ve savundu¤u dünya görüflünü ayaklar alt›na almas› demektir.
Bu iflkencede oldu¤u kadar hapishanelerde de böyledir. ‹lkelere ba¤l›l›k konusunda
Stalin yoldafl 28 Ocak 1924 y›l›nda Lenin yoldafl için Kremlin Askeri Okulu
Ö¤rencilerinin düzenledikleri gecedeki söylevinde flunlar› söylüyor:

„Parti liderleri, parti ço¤unlu¤unun görüfllerine hakim olma durumundad›r.
Ço¤unluk, parti liderinin göz önüne almak zorunda oldu¤u bir güçtür. Lenin, di¤er
parti liderlerinde oldu¤u gibi bu gerçe¤i anlam›flt›r. Fakat Lenin, hiçbir zaman
ço¤unlu¤un esiri olmad›, ço¤unluk temel ilkelere dayanmad›¤›nda ona karfl› ç›kt›.
Parti tarihimizde, ço¤unlu¤un görüflü ya da partinin belli bir süre için ç›karlar›n›n
proletaryan›n ç›karlar›yla çeliflti¤i görülmüfltür. Bu tür durumlarda Lenin hiç
tereddüt etmeden ilkelerden yana ç›k›p ço¤unlu¤u karfl›s›na alm›flt›r. Tek bafl›na
da olsa, ço¤unlu¤a karfl› yürümekten hiçbir zaman çekinmemifltir. Çünkü onun
her firsatta tekrarlad›¤› görüfl fludur:

‚‹lkelere ba¤l› politika biricik do¤ru politikad›r!‘
„Anlataca¤›m›z iki olay bu görüflü kan›tlar niteliktedir.
„Birinci olay:1909-1911 aras›nda Parti, karfl›-devrimci güçler taraf›ndan ezilmifl

ve parçalanmaya yüz tutmufltu. Bu öyle bir devirdi ki partiye olan inanç
kaybedilmiflti. Sadece ayd›nlar de¤il, ama iflçiler de y›¤›nlar halinde terk
ediyorlard›. Gizli eylemlerin reddedildi¤i, y›k›m ve tasfiyenin h›zla ilerledi¤i bir
devirdi bu. Sadece Menflevikler aras›nda de¤il, ama Bolflevikler aras›nda da bir
sürü ayr›l›k belirmifl, eylem fraksiyonlara bölünerek iflçi hareketinden kopmufltu.
Bilindi¤i gibi, bu devirlerde partinin gizli eylemlerine son vererek iflçileri organize
edip legal bir parti oluflturma fikri geliflmiflti. Bu parti liberal Stolipin (Stolipin
Partisi: 1905 yenilgisinin ertesinde oluflan reaksiyoner kurulufl. 1905 sonras›
Menflevikler Devrimci Hareketi tasfiyeye giriflerek Bakanlar Kurulu Baflkan›
Stolipin’in ad›n›n verildi¤i legal bir parti kurmaya çal›flt›lar partisi olacakt›. ‹flte o
s›rada bu bulafl›c› hastal›¤a kap›lmadan partinin da¤›lm›fl ve bölünmelere u¤ram›fl
güçlerini bir araya getiren, parti içindeki burjuvaziyle uzlaflmaya yatk›n güçleri
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cesaretle ezen ve iflçi hareketini kendi temel ilkelerine dayal› bir biçimde yönlen-
diren Lenin olmufltur.

„‹kinci olay:1914-1917 aras›nda emperyalist savafl tüm fliddetiyle sürüp
giderken tüm partiler ve hemen hemen tüm sosyal-demokrat partiler vatansever
duygularla yüklüydüler. Ve bütün bu partiler ülke emperyalizminin emrine
girmifllerdi. Bu devirlerde 2.Enternasyonal kapitale karfl› beyaz bayrak çekmifl ve
Plehanov, Kautsky, Guesde ve di¤erleri flovenizme boyun e¤mifllerdi. ‹flte o
s›ralarda, sosyal-flovenizme, sosyal-pasifizme tek bafl›na karfl› gelen ve Kautsky’
lerin, Guesde’lerin dönekli¤ini cesaretle savunan Lenin olmufltur. Bu mücadeleyi
sürdürürken Lenin, kendisini destekleyenlerin çok az›nl›kta oldu¤unu biliyor fakat
bunu kesin bir durum olarak ele alm›yor ve önemsemiyordu. Çünkü onun için tek
do¤ru politika enternasyonalist politikayd›. Çünkü ilkelere ba¤l› politika biricik
do¤ru politikayd›.

„Bilindi¤i gibi, Lenin bu mücadeleden de galip ayr›ld› ve yeni enternasyonal
kuruldu.

‚ ‹lkelere ba¤l› politika biricik do¤ru politikad›r.‘
„Bu ilkeye ba¤l› kalan Lenin afl›lmaz san›lan zorluklar›n üstesinden gelerek

devrimci Marksizm’e proletaryan›n en iyi elemanlar›n› kazand›rd›.“(55)
Partide geçmiflte oldu¤u gibi bugün de ilkeler denilince ne anl›yoruz, hangi

konular ilkelere denk düfler noktas›nda hayli kafa kar›fl›kl›¤› mevcuttur. Bu kafa
kar›fl›kl›¤› da gerek politika üretmede gerekse pratik-taktik durufllarda olumsuz
hatta çok ciddi hatalara yol açmaktad›r.

Lenin gerek uluslararas› enternasyonalist ilkelere ba¤l›l›k noktas›nda olsun
gerekse ülkede partinin en zor durumlarda devrimin ve partinin emretti¤i.daha
do¤rusu Marksizm’in emretti¤i temel ilkelere her zorlu durumda ba¤l› kalarak
engelleri aflm›flt›r. Hem de az›nl›kta kalmas›na karfl›n. Politika veya taktikler
belirlenirken ço¤unluk görüflleri her zaman do¤rudur anlay›fl› idealist ve gerici
bir düflüncedir. Biz her durumda stratejik düflünmek zorunday›z. Stratejik
düflünmek günceli reddetmez. Stratejik düflünmek ilkesel düflünmektir, ilkelerden
taviz verememek demektir, ilkelerden taviz vermemek politikada esnekli¤i ve
somut duruma uygun taktik politikalar belirlemeyi reddetmez. Tam tersine bu
MLM ilkelerin emretti¤i mücadele ve örgütleme biçimidir. Her durumda
ço¤unlu¤un görüflleri do¤rudur demek kuyrukçuluktur. Parti öncüdür ve
ço¤unlu¤un görüfllerine hakim olmak durumundad›r. Parti önderli¤i partili kitlenin
nabz›n› elinde tutmal› ve ona hakim olmal›d›r. Önderlik nerede olursa olsun
ço¤unlu¤u göz önünde bulundurmal›d›r. Ama bu ço¤unlu¤un esiri de olmamal›d›r.
Onun esiri oldu¤u zaman kitle kuyrukçusu ve artç› olur. Ço¤unluk temel ilkelere
ba¤l› kalmad›¤› zaman önderlik ona karfl› ç›kmal›d›r. Yani söz konusu ço¤unluk
(bu proletarya da olabilir, parti kitlesi de olabilir fark etmez) partinin temel
ilkelerine ba¤l› kalmad›¤› zaman önder kifliler tek bafl›na da kalsa bu ço¤unlu¤a
karfl› yürümelidir. Onun dedikleri ve dayatmak istedi¤i yanl›fl ilkeleri hiçbir zaman
kabul etmemeli ve yapmamal›d›r. Burada sorun, taktik sorun ve politikalar de¤il.
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Burada tart›fl›lan ilkelerdir. Taktik sorunlarda tabii ki örgütsel ilkeler neyi emre-
diyorsa bunun disiplinine uygun hareket etmek zorundas›n. Ama söz konusu olan
MLM ilkesel konular olunca, özellikle de o özgül durumda hayati bir önem
tafl›yorsa bu durumda b›rakal›m önderlerin bu ilkelere ba¤l› kalmas›n› bir kenara
her partili de bunu uymak ve uygulamak ve de savunmakla görevlidir.

‹flte bu teorik belirleme ›fl›¤›nda hareket etti¤imizde bunun emretti¤i ilke, poliste
olsun hapishanede olsun direnmektir, direnmekten taviz vermemektir. O halde
hapishanede ilkesel diyebilece¤iniz konular denilince ne anl›yoruz, önce bunu
aç›klayal›m.

Düflman›n, komünistlerin siyasi kimli¤ine yönelik her türlü yapt›r›m›n› (bu,
istiklal marfl›n› söylemekten tutal›m da haz›rola geçmeye, oradan da subaylara ve
askerlere komutan›m demeye kadar, gerek parça halinde olsun gerekse bir bütün
olarak kabul etmek fleklinde olsun fark etmez) kabul etmek, direnmek ilkesinden
sapmakt›r, ideolojik olarak k›r›lmaya u¤ramakt›r, siyasi durufl olarak teslimiyettir.
Direnmek, düflman›n siyasi onurumuza yönelik dayatmak istedi¤i yapt›r›mlara
iradi olarak karfl› ç›kmak ve bunlara uymamakt›r.

Bu komünist bir partinin direnme noktas›ndaki temel perspektifi ve
politikas›d›r. Hapishanelere düflen her kadro, her partili ve her sempatizan bu
temel ilke ›fl›¤›nda hareket etti¤inde ve buna uygun pratik-politikalar üretip
uygulad›¤›nda, ilkelere ba¤l› kald›¤›ndan ve do¤ru bir politika güttü¤ünden söz
edebilir. Aksi durumda ilkesizlik yapm›fl ve ideolojik olarak zaafa düflmüfl
demektir.

Burada flöyle bir ikirciklik içerisinde olmamal›y›z. „Kitle kurallara uymak
istiyor, siyasi yapt›r›mlara uymak istiyor o halde birey olarak bende uyay›m“ gibi
bir anlay›fl› savunmak ve bunu prati¤e geçirmek kitle kuyrukçusu ve artç› bir
politikadan baflka bir prati¤e hizmet etmez. Bu sa¤c›-liberalizmdir, teslimiyetçili¤i
teorize edip politika haline getirmektir.

Amac›m›z kitleyi kay›ps›z bir flekilde söz konusu zorlu direnifllere katmak ve
sonuna kadar direnifl hatt›nda tutmakt›r. Fakat kitle bu durumu kald›racak durumda
de¤ilse ve de bu „hatal› ço¤unluk“ kendi politikas›n› dayat›yorsa, iflte bu durumda
gerek oradaki önderlik olsun gerekse tek tek bireyler olsun bunlar›n ana görevi bu
yanl›fl ço¤unlu¤un istemlerini kabul etmeyerek direnme çizgisinde kararl› ve ›srarc›
olmakt›r. Diyelim ki mevcut önderlik bu hatal› ço¤unluk yönünde karar k›ld›,
yani direnme ilkesinden vazgeçerek siyasi kimli¤imize ve insani onurumuza
yönelik yapt›r›mlara, e¤itimlere boyun e¤ip bunun teorisini yap›yorsa, bu durumda
partili olsun veya olmas›n  herkesin temel görevi bu önderli¤i ve onun ilkelere
ba¤l› olmayan politikas›n› bir kenara atarak; tek bafl›na da kalsa direnmektir.
Direniflte ›srar eden ve bu çizgiyi kararl› bir flekilde sürdüren kifli o özgül durum
ve süreçte partiyi temsil eder. ‹flkencede de böyledir. ‹flkencede direnen partili,
partisiz yoldafllar ilkelere ba¤l› bir durufl sergilerken, çözülenler (isterse parti genel
sekreteri olsun) partiyi temsil edemez. Çünkü o kifli iflkencede direnme ilkesine
ba¤l› kalmayarak derin bir ideolojik zaaf içerisine girmifl, siyasi-örgütsel olarak
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partiye darbe vurarak suç ifllemifltir. Ayn› durum hapishaneler için de geçerlidir.
Direnen, partinin emretti¤i politikalara ba¤l› kal›rken direnmeyen t›pk› iflkencedeki
gibi partinin ilkelerini ayaklar alt›na alm›flt›r.

Siyasi kimli¤e yönelik teslim alma politikalar›na boyun e¤en parti komitesi
veya komite yoksa yetkili Parti kadrosunun ilkelere denk düflen politikalar
noktas›nda kendi astlar›na yapt›r›m gücü ve yetkisi olamaz. Kitlenin de bu
teslimiyet politikas›na uyma diye bir görev ve sorumlulu¤u yoktur/olamaz. Yani
sorunun buradaki özü „disiplin“ olarak de¤il partinin bu alandaki ve alanlardaki
temel ilkesi (direnme) olarak kavranmal› ve bu da örgütsel alandaki görevin yerine
getirilmesi olarak anlafl›lmal›d›r. Temel ilkeden vazgeçmek ve bunun ›fl›¤›nda bir
siyasi durufl sergilememek ideolojik k›r›lmadan baflka bir manada yorumlanamaz.
Bu pratik-politik tarz›n kayna¤› olan ideolojik k›r›lman›n özelefltirisi yap›lmaz ve
zaman›nda düzeltilmezse bu durum daha da büyük olumsuzluklara yol açacakt›r.
Bu pratik-politik tarz›n teorilefltirilmesi durumunda ise MLM direnme ilkesinden
sap›larak uzlaflma ve yozlaflman›n kulvar›na girilmifl olur. Biz komünistler
uzlaflmay› de¤il direnmeyi, yozlaflmay› de¤il sürekli olarak ar›nma ilkesini temel
ald›¤›m›zda ve pratikte bunun ruhuna uygun ad›m att›¤›m›zda, küçükten büyü¤e
do¤ru büyük baflar›lar elde ederiz. Tersi durumda mevcut sistemi ad›m ad›m
y›kamaz ve süreç içerisinde ona yedeklenmifl oluruz. Çünkü uzlaflma ve yozlaflma
direnme ve ar›nman›n karfl› kutbunu oluflturur ve onu engelleyici temel ideolojik
ve siyasi durufltur.

Bu perspektif ve siyasi hatta kararl› ve ›srarc› bir flekilde ilerledi¤imizde, bir
süre için hapishane koflullar›nda nicelik olarak biz kaybedebiliriz, ama stratejik
olarak bizim kazanaca¤›n›z kesindir. Daha aç›kças› hapishane koflullar›nda
düflman›n pervas›z sald›r›lar› sonucu kitle, hatta üç-befl kifli d›fl›nda (t›pk›
Vietnam’daki Saygon hapishanelerinde oldu¤u gibi) hepsi dökülebilir, dahas› tek
kifli bile kalabiliriz ama sonuçta, yani nihai olarak tek de kalsak bu direnme
hatt›m›z›n bizleri nihai zafere götürece¤i kesindir. Ama yok „kitle dökülüyor,
herkes teslim oluyor ben niye direneyim“ dedi¤imiz an hem nicelik olarak
kaybetmifl oluruz hem de nitelik olarak kaybetmenin ad›mlar›n› atm›fl›z demektir.
Burada politikada esneklik ile ilkelerde tavizsizli¤i birbirine kar›flt›rmamal›y›z.

Hapishanelerde karfl›l›kl› tavizler temelinde uzlaflmalar reddedilemez. Bunu
ilkesel olarak de¤il tam tersine MLM ilkelerin emretti¤i bir siyaset tarz› olarak
benimsemeli, savunmal›y›z. Bizim kavrayamad›¤›m›z hususlardan birisi de bir
yandan ilkesel konularla taktik sorunlar›n tam ayr›m›n› yapamamak iken, di¤eri
ise politikada esnekli¤e uygun taktikler gelifltirememektir. Bazen öyle kavram
kargaflal›¤› yaflan›yor ki taktik yenilgiler ve baflar›s›zl›klar  ilkesel bir sorun olarak
de¤erlendiriliyor. Komünist partisi s›n›f mücadelesinde taktik olarak binlerce kez
baflar›s›zl›¤a ve yenilgiye u¤rayabilir ama ideolojik yenilgiye u¤ramas› diye bir
durumla karfl›laflmaz. Bununla gerçek bir komünist partisini kastediyoruz tabii
ki. Taktik olsun, örgütsel olsun yenilgilerin olaca¤›n› reddetmek ve görmezlikten
gelmek s›n›f mücadelesinin nesnel yasalar›n› bilmemektir.
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Partimiz Metris ve ‹stanbul  hapishanelerindeki direnifl hatt›nda esasta olumlu
bir seyir izlemifltir. Buna karfl›l›k pratik, politik ve örgütsel hatta küçümsenmeyecek
hatalara da düflülmüfltür.Bu hatalar›n bafll›calar›n› ortaya koymaya çal›flal›m.

Tek Tip Elbise (TTE) Sorunu Üzerine
Bu hapishanelerdeki yoldafllar›n süreç boyunca gerek düflünce gerekse pratik

bak›mdan düfltükleri olumsuzluklar›n bafl›nda Tek Tip Elbise(TTE) konusunda
ortaya sürülen ve savunulan düflünceler ve bunun giyilmesi gelmektedir. TTE
konusunda yoldafllar›n yapt›¤› belirlemeler ve di¤er küçük burjuva örgütlerle
girifltikleri polemikleri temel alaca¤›z:

„TTE sorunu gündeme geldi¤inde bizler, ‚TTE devrimci onurun mavi
kefenidir‘ formülünde simgeleflen sol-sübjektif bir niteleme hatas›na düfltük. Ancak
bu ka¤›t üzerinde kalan, mücadeleye direkt zarar vermeyen teorik bir tespit
hatas›yd›. Süreç içerisinde hatam›z› gördük ve özelefltiri yaparak düzeltme yoluna
gittik. DS’li (Devrimci Sol) arkadafllar k›sa bir süre sonra düzeltilen bu teorik
tespit hatas›n› elefltiri s›n›rlar›n› aflacak bir flekilde sald›r› malzemesi olarak
kullanmaya çal›fl›yorlar. ‚Dostlar›m›z tek tip elbiseye mavi kefen dediklerini çok
k›sa zaman içinde unutarak...‘ (Yeni Çözüm say› 9) Hay›r arkadafllar bizler bu
eksikli¤imizi ne unuttuk ne de gizlemeye çal›flt›k. Söz konusu tespiti yapt›¤›m›z
ve sürdürdü¤ümüz s›rada DS ne elefltirmifl ne de bizi uyarm›flt›r. Bizler
eksikli¤imizin fark›na var›r varmaz tüm devrimcilere yapt›¤›m›z bir aç›klamayla
eksikli¤imizi giderdik hatam›z› düzelttik. „(56)

TTE konusunda yap›lan de¤erlendirme do¤rudur. Ancak daha sonras› yani
TTE giyilmesi konusunda al›nan karar ve pratik durufl için ileri sürülen tezler ve
gerekçeler bilimsel de¤ildir. TTE sorununu birebir her durumda ve bafll› bafl›na
bir ilke sorunu olarak ele almak do¤ru olmaz. Ancak bu sorun e¤er baz› durumlarda
teslimiyetin yolunu aç›yor ve ona basamak oluflturacaksa dahas› TTE düflmanla
bir pazarl›k sonucu yani karfl›l›kl› tavizler temelinde giyilmiyor/düflman›n
dayatmas› sonucu giyiliyorsa iflte burada aç›k bir sapma var demektir. fiöyle ki
önce giymeme karar› al›p bunu sürdüreceksin ama sonras›nda bu noktadaki direnifl
çizgisini sürdürmeyip tek tarafl› bir flekilde TTE’yi giymeyi kabul edeceksin. Bu
mevcut direnifl hatt›ndan geriye düflmektir ve ayn› zamanda bir yenilgidir de.
Niye yenilgidir? Birincisi düflman›n dayatmalar›n› tek tarafl› bir flekilde (hem de
pazarl›ks›z) kabul ederek bu alandaki direnifl mevzisini terk ediyorsun. ‹kincisi
iki iradenin çat›flmas›nda (düflmanla, komünistler ve devrimcilerin) kazanan›n
devrimciler de¤il düflman›n olmas› gerçekli¤i bak›m›ndan yenilgidir.

Bu konuda de¤erlendirme yapan yoldafllar›n, TTE giymeyi yenilgi olarak dahi
de¤erlendirmemeleri hatal› bir bak›fl aç›s›d›r. E¤er bir yerde yenilgi ve baflar›s›zl›k
varsa burada komünistler kendi pay›na düflen yanlar› tahlil etmek zorundad›r. Bu
konuda yenilgi al›nmam›flt›r demek sorunlar›n özünden kaçmak demektir. Bu da
bizi do¤ru dersler ç›kartmaya de¤il, hatalar› tekrar etmeye götürür.
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Bu hapishanedeki yoldafllar TTE’yi neden niçin giydiklerine dair flu gerek-
çeleri ileri sürmektedir:

„TTE devrimci ilke ve onur sorunu de¤ildir. Yine de sürgit benimsenebilecek
bir dayatma de¤ildir, tam tersine her koflulda reddedilme perspektifiyle ele
al›nmahd›r. 1983‘te Sa¤malc›lar, 1984‘te Metris ve Sultanahmet’te gündeme gelen
TTE uygulamas›n›n geriletilmesinde bu ilk karfl› ç›k›fl›n önemli bir pay› vard›r.
1984‘te DS’nin düflman›n TTE uygulamas›n› ve TTE’nin ard›na gizlemeye çal›flt›¤›
iflkence,bask› ve hak gasplar› sald›r›lar›n› durdurup geriletmenin biricik yolu olan
Kitlesel Süresiz Açl›k Direnifli silah›n› devre d›fl› b›rakan ÖÖ’nun yenilgiyle
sonuçlanmas›, TTE direniflini zaman›n aleyhimize iflledi¤i k›s›r bir döngüye soktu.
Düflman sald›r›lar›n›n m›zrak ucunun yöneldi¤i, sistemli kapsaml› ve üst boyutta
sürdü¤ü Metris’te, direniflçi güçler fizik ve moral yönünden y›prat›lm›fl
durumdayd›. Direnifl saflar›ndan kaç›fllar,ba¤›ms›zlaflmalar artmaktayd›. EB,
TKP,RIZGARI gibi siyasetlerin teslimiyet saflar›na toplu göçüflü, DS’dan Ö.O.
s›ras›ndaki yo¤un kitlesel kopufllar, tek tek unsurlar›n da saflar› terk ediflleri ve
di¤er siyasetlerden tek tek kopmalar durumu daha da ciddilefltirmekteydi. Böylesi
bir durumda TTE mevzisinde ›srar etmek kan kayb›n›n sürmesine ve direnifl
güçlerinin az›nl›¤a düflmesine neden olabilirdi. DS’li arkadafllar›n söylediklerinin
tam tersine, 1984'ün özgül koflullar›nda TTE giyilmesi direnifle büyük zararlar
veren bir mevziden geçici bir geri çekilme, güç toplayarak at›l›ma geçmek için
soluk alma anlam›n› tafl›yordu. 1984'ün özgün koflullar›nda ülke nezdinde s›n›f
mücadelesinin.devrim ve karfl› devrim aras›ndaki güç dengelerinin, hapishanelerde
faflizmin ve direnen devrimci güçlerin somut durumu ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
Aksi halde somut koflullar›n somut tahliline dayanan taktik politikalar, sald›r›,
savunma ve çeri çekilme manevralar› anlafl›lamaz. DS’li arkadafllar ‚TTE giyme
teslim olmaya giden yolun aç›lmas›yd›‘, diyorlar. Samimiyetlerine inanm›yoruz.
Söz konusu özgül süreçte devrimci ço¤unluk TTE’i geçici bir süre için yeniden
ç›karmak kayd›yla giymifl ancak ne teslim olmufl, ne de ‚teslim olmaya giden yol‘
aç›lm›flt›r. Di¤er aç›dan, Metris’te ço¤unlu¤un TTE giyme karar› almas› üzerine
DS de giyilmesine taraftar olmad›¤› halde, Metris’te giyme karar› alm›fl, bir süre
sonra da bundan vazgeçmifltir.

Metris’te TTE giyilme karar› al›nmas›na karfl›n 1985 Aral›k’›na kadar giyile-
memifltir. Düflman TTE’nin devre d›fl› b›rak›lmas›n› o özgül süreçte iflkence, bask›
ve hak gasplar› biçimindeki teslim alma politikas›n›n zarar›na oldu¤unu kavram›fl,
TTE giyilmesini engellemifltir. Bu, düflman›n as›l sald›r›s›n›n TTE giydirme
olmad›¤›n›n somut bir göstergesidir. ‹flkence, bask› ve hak gasplar› arac›l›¤›yla
sürdürdü¤ü teslim alma politikas›n›, ard›na gizlemeye çal›flt›¤› TTE perdesinin
kald›r›lmas›na tahammül edememifltir. DS ‚düflman TTE giydirmekle kalm›yor‘
diyor, do¤ru de¤il. Düflman o özgün süreçte TTE giyilmesini engelliyordu.“(agd).

Biz burada Devrimci Sol’cularla yap›lan polemikler üzerinde durmayaca¤›z.
Bizim üzerinde durmak istedi¤imiz as›l konu TTE giyilmesi için ileri sürülen
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gerekçelerin TTE giymek için do¤ru gerekçeler olmay›p,burada düflülenin hem
tespit hem de pratik bak›mdan sa¤ bir hata oldu¤u gerçekli¤ini bilince ç›kartmakt›r.

Öncelikle flunu belirtelim:Uzun süren direnifllerin içerisinde y›lg›nlaflma ve
dökülmenin olaca¤› tart›flmas›z bir gerçekliktir. Hele ki düflman kendi dayat-
malar›nda ve bask›lar›nda ›srarc› olursa bu durum kitlesel direnifl oran›n› daha da
düflürür.

Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi hapishanelerde sorunun ana merkezini
direnifl ve bu direniflin temel arac›n› da kiflilerin komünist ve devrimci iradesi
oluflturmaktad›r. Evet bir kez daha belirtiyoruz. Biz tüm direnifllere mevcut taban
kitleyi de katmay› ve bunlarla birlikte sürdürmeyi temel hedef al›r›z. Ancak burada
önemli bir ayr›m›n bilincinde olmazsak, t›pk› yukanda ileri sürülen gerekçelerden
dolay› artç› siyaseti ve bunun sonucu olarak yenilgiyi bafltan kabullenmifl oluruz
ki, bu da öncülük bilinci ve prati¤i de¤il kitle kuyrukçusu bir politika ve pratiktir.
Yani bu tür koflullarda kitlenin ço¤unlu¤unu gözden kaç›rmazs›n, ama e¤er kitle
seni yenilgiye götürüyorsa, daha do¤rusu kitle mevcut direnifli kald›ram›yorsa
burada öncünün ve onun kadrolar›n›n temel görevi bu ço¤unlu¤a göre hareket
tarz› izlemek de¤il do¤ru bildi¤i ilke do¤rultusunda pratik-politik hat izlemektir.
Yani tek bafl›na kalsan da düflman›n bu dayatmalar›n› kabul etmeyeceksin. Sorun
böyle kabul edildi mi ve bu bak›fl aç›fl› içsellefltirildi¤i zaman, iflte o zaman bu
zorlu durumlarda kitlenin dökülmesi veya direniflçi ço¤unlu¤un az›nl›¤a düflece¤i
kayg›s›yla ne TTE’yi giyersin ne de baflka yapt›r›mlara uyars›n. Bu tür durumlarda
kitleye göre politika belirlemek sa¤c› ve liberal bir anlay›flt›r. Pekala üç-befl kiflide
kalabiliriz TTE giymemekte. Tüm kitle dökülmüfl olsun. Senin burada görevin
direnifl çizgisini sürdürmek ve bu kitleyi stratejik hedefin do¤rultusunda ideolojik,
politik ve örgütsel olarak haz›rlamakt›r.

TTE’ye iliflkin politikam›z konusunda esas sorgulanmas› gereken anlay›fl fludur:
TTE’yi „her koflulda reddetme“ perspektifiyle ele al›p „mavi kefen“ olarak
niteledi¤imiz bir durumda ve direniflin ard›ndan tespit de¤ifltirip taktik-politika
ad›na giymek do¤ru bir tutum de¤ildi. Üstelik de karfl›l›kl› tavizler üzerinden bir
anlaflma yapmadan. Önce sol ve keskin bir saptama yap›lacak, sonra ise „direniflçi
kitlenin ço¤unlu¤u dökülüyor“ gerekçesiyle kitle kuyrukçusu bir anlay›flla tek tip
elbise giymek savunulacak ve giyilecek. Bir yerde solculuk di¤er yerde sa¤c›l›k.
‹flte birbirinin ikiz kardefli bir anlay›fl ve pratik. Bunun savunulacak bir yan› yoktur.
Giymeyi bu gerekçeler ve koflullarda savunmak do¤ru ve devrimci bir yaklafl›m
de¤il. Bugüne kadar bunun özelefltirisinin verilmemesi ise apayr› bir hatal›
yaklafl›md›r.

Ülkedeki ve hapishanelerdeki somut durum tespitinde öznelci bir de¤er-
lendirme yap›lmaktad›r. E¤er bir geri durumdan söz edilecekse TTE’nin giyildi¤i
dönem öncesinde, hatta TTE giyilmedi¤i dönem itibar›yla gerek hapishanelerde
gerekse d›flar›da somut durum devrim lehine de¤ildi. Güçler dengesi lehimize
de¤ildi. 1984‘lerden sonra birçok hapishanede, baflta Diyarbak›r olmak üzere
Mamak ve baz› özel askeri hapishanelerde toplu SAG ve ölüm orucu direniflleri
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sergilendi. Diyarbak›r’da kitlesel bir flekilde teslimiyet prangalar› k›r›ld›. Mamak’ta
ise eskiye oranla olumu yönde bir geliflme olmufltu. 40 günün üzerinde bütün
siyasetlerin kat›ld›¤› SAG eylemleri gerçekleflmiflti. Ki bu eylem sonras› teslimiyet
prangalar› k›r›lmad›ysa da düflman›n fiziki bask›lar› önemli oranda geriledi. Elaz›¤
vd. hapishanelerde direnifller ve 40‘l› günlere kadar dayanan kitlesel SAG
direniflleri sergilendi. Di¤er hapishanelerde de bu yönlü direnifller, 1984 sonras›
dahada artt›. Hele ki 1985‘lerin sonuna do¤ru PKK’nin bafllatm›fl oldu¤u silahl›
mücadelenin etkisi olsun, flehirlerde tutuklu ailelerinin olsun ve en önemlisi de
Askeri Faflist Cuntan›n 1983 seçimleriyle birlikte yerini Parlamenter faflizme
b›rakt›¤› koflullarda, kalk›p bir 1984-85‘lerdeki siyasal durumun bir 1984 öncesine
göre daha devrim aleyhine oldu¤unu söylemek siyasi körlükten baflka bir anlamda
tan›mlanamaz. TTE giyilmesinde bu siyasi körlü¤ün de büyük bir etkisi olmufltur.
Evet devrimci durum yüksekti demiyoruz. Ama 1985‘lerin sonu veya 1984‘lerin
bafl›ndaki durumla daha önceki y›llardaki siyasal geliflmeler k›yasland›¤›nda 1984
sonras› durumun devrim lehine geliflti¤i tart›flma götürmez bir gerçeklikti. Aksi
anlay›fl ve saptamalar siyasi körlük oldu¤u kadar kendi hatalar›m›z ve zaaflar›m›z›n
teorisini yapmaya çal›flmakt›r.

Sonuç olarak; TTE sorununun ele al›n›fl›, TTE’nin giyilmesinin gerekçeleri,
ve bu konudaki de¤erlendirmeler yanl›fl ve hatal›d›r. Hatalar›n ideolojik köklerine
inilmek yerine önce sol sonra sa¤ bir düflünce ve hat izlenmifltir. Bu hatalar›n
ideolojik kayna¤› öznelcilik ve tek yanl›l›kt›r. TTE’nin giyilmesi konusunda
özelefltiri vermek yerine bu prati¤in do¤rulu¤unun savunulmas› ise apayr› hatal›
bir yaklafl›m tarz›d›r. Aç›k olan bir olumsuz pratik hatta iliflkin özelefltiri vermemek
ise küçük burjuvaziye ait kibirli ve ben merkezci bir anlay›fl ve tarzdan kaynak-
lanmaktad›r.

1984 Ölüm Orucu Direnifli Üzerine
Bu hapishanedeki yoldafllar›n önemli hatalar›ndan birisi ise kendisini 1984

Metris ölüm orucunu de¤erlendirmekte göstermektedir. fiöyle ki „ölüm orucunun
objektif olarak bir siyasi intihar eylemi oldu¤unu“ de¤erlendirmek yanl›fl ve hatal›
bir tespittir. Ayn› flekilde bu eylemin sonucunda maddi bir kazan›m elde
edilmemesinden hareketle eylemin özünde yatan siyasi yan› görmemek de yan›lg›l›
ve tek yanl› bir de¤erlendirmedir.

Ölüm Orucu eylemini zamanlama ve somut geliflmeler aç›s›ndan yanl›fl bir
eylem biçimi olarak de¤erlendirip böyle bir eylem içerisinde yer al›nmayabilinir.
Ancak kat›lmad›¤›m›z o eylemi „siyasi intihar“  olarak nitelemek kaba ve sekler
bir yaklafl›md›r.

Do¤rudur bu eylemin sonucunda maddi kazan›mlar elde edilmemifltir. Ancak
eylemin kendisi gerek düflmana karfl›, gerek eylemci örgütlerin kendi taban kitlesine
karfl› ve gerekse devrimci ve demokrat kamuoyuna önemli siyasi mesajlar vermifl,
kitlelere devrimcilerin iradesinin ne kadar güçlü oldu¤unun ideolojik-siyasi
mesaj›n› tafl›m›flt›r. Bizler bir eylemin baflar› yada baflar›s›zl›¤›n› sadece maddi
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kazan›mlarla s›n›rlarsak orada ekonomizme düflmüfl oluruz. Do¤ru olan bu eylemin
ezilen y›¤›nlara tafl›d›¤› politik bilince göre de¤erlendirilmesidir. Sözün özü bu
eylemi maddi kazan›m bak›m›ndan baflar›s›z ama siyasi bak›mdan baflar›l› olarak
de¤erlendirmek en bilimsel de¤erlendirme olacakt›r.

‹çinde yer ald›¤› 1984 Ölüm Orucunu sadece maddi kazan›mlar› baz alarak
de¤erlendirenlerin bu ekonomist bak›fl aç›s›n› hakl› olarak elefltiren T‹KB, ayn›
ekonomist anlay›fla 1996 Ölüm Orucu de¤erlendirmesinde kendisi düfltü. Hatta
daha inkarc› bir konuma düflerek bunu yapt›. 1996 ölüm orucu eylemi sonuçlar›
bak›m›ndan sadece siyasi bir zafer sa¤lamam›fl, ayn› zamanda eylem taleplerinin
(maddi) ço¤unlu¤unu da koruyarak ve anlaflmayla deklare ederek sonuçlanm›flt›r.
Bu tür anlay›fllar›n küçük  burjuva kibirli ve ben merkezci oldu¤u tart›flmas›z bir
flekilde ortadad›r.

Sonuç olarak; direnifl noktas›nda ‹stanbul hapishanelerindeki yoldafllar›n
izledikleri politika ve pratik durufl bu iki noktadaki hatalar›na karfl›n esasta
olumludur. Bu alanda ne ideolojik k›r›lma ne de bunun tezahürü olarak herhangi
bir noktada siyasi teslimiyet söz konusu de¤ildir.

Metris’te düflmana karfl› siyasi durufl olumlu iken ancak buradaki örgütsel
politikada sol-sekter bir çizgi izlenmifltir. Bu sol-sekter çizgi, partiye kazand›rmak
yerine kaybettirmifltir.

‹flkencede olsun hapishanede olsun, gerek olumsuz tutum sergileyenlere gerek
örgütsel iliflki ve yönlendirmede sekter ve y›k›c› davran›ld›¤› bu politika sonucu
geçmiflin kadrolar›ndan tutal›m da üyeleri ve sempatizanlar›na kadar ezici
ço¤unluk, hatta % 95‘lerin üstünde bir oran d›flar› ç›kt›klar›nda parti saflar›nda
aktif mücadeleye kat›lmam›fllard›r. E¤er bir yerde binleri geçen say›da tutuklu
insan›m›z var ve bu miktar içerisinde, üstelikte geçmiflte parti kadrosu ve üyesi
olanlar›n ezici ço¤unlu¤u parti saflar›nda, aktif olarak mücadeleye kat›lm›yorsa
burada birinci derecede sorgulanmas› gereken partinin içinde bulundu¤u örgütsel
durum ve o somut durumda, izledi¤i çizgi ise ikinci derecede sorgulanmas› gereken
ise o alandaki örgütlülüktür.

Yani biz her fleyi götürüp önderli¤e ba¤larsak burada alt kademelerin pay›n›
görmez veya göremezsek o zaman bizim parça bütün iliflkisinde alt kademelerden
bekleyece¤imiz bir görev ve sorumluluk olamaz. Bu komünist bir anlay›fl› de¤ildir.
‹flin bir boyutunu buras› olufltururken di¤er boyutunu ise alt kademelerin partinin
önderlik kademesinin izledi¤i yanl›fl siyasal ve örgütsel çizgisine karfl› gerek
organsal olarak gerekse bireysel olarak sorumlulu¤unun olmad›¤›n› savunmama-
m›z gerekir ki, bu da komünist partisinin bir üyesinin önündeki görevlerinden
birisi olan partinin olumsuz gidiflat›na karfl› do¤ru bir flekilde müdahale etmesini
ve kendi komünist görevlerini yerine getirmemesini sal›k vermek olur.

Komünistlik sadece düflman›n zulmüne karfl› direnmek veya iflkencede
direnmek olarak anlafl›lmamal›d›r. MLM kiflilik her cephede do¤ru çizgiyi
savunmak ve uygulamakt›r. ‹deolojik, siyasi,örgütsel ve askeri alanda do¤ru bir
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çizgi izlenmedi mi burada, parti kaybeder, devrim kaybeder. Metris hapishane-
sindeki yoldafllar direnmifltir ama örgütsel politikada hatal› bir çizgi izlemifllerdir.

Sorunu bir bütünlük içerisinde ele al›p tahlil etmeden do¤ru bir sonuca
varamay›z. ‹flkencede diren,hapishanede diren ama d›flar› ç›kt›ktan sonra
mücadeleyi b›rak. Bu ideolojik çözülme ve siyasi durufltaki y›lg›nl›k d›flar›ya
ç›kmakla bafllam›yor. Bunun tarihsel ve siyasal kayna¤› hapishanede ve oradaki
politikalardan kaynaklan›yor. Her fleyi bir kenara b›rakal›m 1988 Metris firar›
sonras› özgürlü¤üne kavuflan kaç kifli mücadeleye aktif olarak kat›ld›?.Bunlar
içerisinde kadro niteli¤inde olan iki-üç kifli hariç di¤erlerinin hepsinin ya
mücadeleyi b›rakt›¤›n› yada yurt d›fl›na ç›kt›ktan sonra aktif mücadeleden geri
çekildi¤ini gözler önüne getirirsek, buradaki örgütsel politika sorgulamadan
olumsuzlu¤un sadece kiflilere ba¤lanmas›yla do¤ru sonuçlara gidemeyiz. Dahas›
da var, firar sonras› tekrar düflman›n eline geçen yoldafllar›n ezici ço¤unlu¤u örgüt
saflar›ndan koparak „Komüncülere“ iltihak etmifllerdi. Bu durumu sadece kiflilerin
y›lg›nl›klar›na veya mücadeleden korkakl›klar›na ba¤layabilir miyiz? Hay›r sadece
iç çeliflki belirleyicidir deyip iflin içerisinden ç›kmak, oportünizmin kendisi ve
felsefi idealizmdir. Ayn› flekilde bu hapishanede bir çok insan›n Metris yönetiminin
söz konusu sol-sekter çizgisinin de önemli bir pay›n›n sonucu Komün saflar›na
veya baflka grup saflar›na geçti¤ini görmezlikten gelemeyiz.

E¤er biz sorunu götürüp kiflilerin sadece kiflisel zaaflar› sonucu mücadeleyi
b›rakt›¤›na ba¤larsak, burada öncülük ve önderli¤in misyonunu ya kavramam›fl›z
demektir, yada bilinçli olarak kendi pay›m›za düflen hatalar› kabul etmek ve görmek
istemiyoruz demektir. Bunun baflkaca izah edilecek tarz› olamaz. Bu da komünist
bir tutum ve anlay›fl de¤il, küçük burjuvazinin hata kabul etmeyen ben merkezci
ve kibirli anlay›fl ve tutumudur.

Hapishanelerdeki temel örgütsel politikam›z ne olmal›d›r?
Temel politikam›z parti saflar›nda olup da düflman›n eline geçen yoldafllar›

polisteki ve hapishanedeki tüm olumsuzluklar›na karfl›n yeniden kal›ba dökmek
ve parti saflar›nda tekrar aktif mücadeleye katmak olmal›d›r. Biraz açarsak, düflman
saflar›na hiçbir kimseyi kapt›rmamak için özel politikalar gelifltirmek ve bu
perspektif ›fl›¤›nda hareket etmek, buna ba¤l› olarak düflman saflar›na geçen
unsurlar› tekrar kazanmak temel politikam›z olmal›d›r. Bu temel perspektiften,yani
düflman›n saflar›na adam kapt›rmamak ve düflman saflar›na geçenleri ise tekrar
kazanmak, e¤er kazanam›yorsak en az›ndan bunlar› tarafs›zlaflt›rmak için hareket
etmeliyiz. Burada kavran›lmas› gereken bu temel perspektif ›fl›¤›nda pratikte
hareket etmektir. Yoksa ne kadar çabalasan da ve de¤iflik koflullar›n da bizim
aleyhimize oldu¤u durumlarda (düflman›n bask› ve zulmünün dozu vb. etmenler)
düflman›n saflar›na geçme olacakt›r. Devrimci iradi yönlendirme ve müdahalenin
yapmas› gereken, kiflileri düflman saflar›na kapt›rmamakt›r ve saflar›na geçenleri
tekrar kazanmakt›r.
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Örgütsel konumland›rma ise kiflilerin haketti¤i flekilde yap›lmal›d›r. Ve her
durumda örgütsel hukuk içerisinde kifliye tan›nan haklar sonuna kadar kulland›r›l-
mal›d›r. Komün iliflkisinden tutal›m da örgütlü sempat›zanl›¤a ve oradan da ileri
sempatizanl›¤a kadar kifliyi hangi konumda örgütlemiflse ve kifli hangi konumda
örgütlenmek ve oradaki yaflama uymak istiyorsa bir komünist örgütün görevi bu
kiflilere görevlerini kavratmak ve haklar›n› sonuna kadar kullanabilme olana¤›
sa¤lamakt›r.. Buradaki temel amaç kiflileri ileriye do¤ru çekmek için ideolojik,
politik ve örgütsel olarak kiflileri de¤ifltirmek dönüfltürmek olmal›d›r. Örgütsel
tedbirler tabii ki olacakt›r. Bunlar parti ve örgüt hukuku temelinde olmak
zorundad›r. Buna uygun davranmayanlar hangi yetki ve görevde olursa olsun
partinin örgütsel ilkelerinden sapm›fl demektir. Parti d›fl› komitelerde örgütlü
olanlar önce örgütlü oldu¤u komitede (önemli örgütsel s›rlar yoksa) yarg›lan-
mal›d›r, sonra bu komitenin üstündeki komitenin verece¤i karar do¤rultusunda
ceza kesinleflmeli ve yürürlü¤e konulmal›d›r Örne¤in bir komün üyesi, bir örgütlü
sempatizan ve ileri sempatizan önce örgütlü oldu¤u komite huzurunda
yarg›lanmal›d›r. Nas›l ki parti üyeleri önce kendi üst organlar›nda yarg›lan›yor ve
bu yarg›lanman›n resmiyeti bir üst organ taraf›ndan kesinlefliyorsa öyle de parti
d›fl› örgütlülüklerin de yarg›lanma hukuku bu politika ›fl›¤›nda olmal› ve
uygulanmal›d›r. Aksi durumda o komitelerin kendi inisiyatiflerini hiçe saym›fl
olur, demokratik merkeziyetçilik ilkesini ayaklar alt›na alm›fl oluruz. Dahas› bu
kitle inisiyatifini hiçe saymakt›r ki, bu da Maoist kitle çizgisi de¤ildir. Maoist
kitle çizgisinin ruhu Demokratik Merkeziyetçilik ilkesini savunmak ve bunu pratik
politika olarak uygulamakla ancak yaflam bulur.

Az önce poliste direnir, hapishanede direnir ama örgütsel iliflkilerde MLM
çizgi uygulayamazsan burada kaybedecek olan›n parti ve devrim olaca¤›n›
belirtmifltik. MLM çizgi her alanda bütünlüklü olarak sürdürüldü¤ü zaman partiyi
gelifltirir ve büyütür. Çünkü s›n›f mücadelesinin do¤ru bir temelde yürütülmesinin
önemli aya¤›n› örgütsel politikalar›n oluflturdu¤unu unutmamal›y›z. Partinin genel
teorik ve siyasi çizgisi do¤ruyken bu çizgi do¤ru bir örgütsel ve güncel siyasal
politika ile yerine getirilmezse orada baflar› de¤il baflar›s›zl›¤a u¤ran›l›r. Sorun
sadece direnme ve direnenleri örgütlemek de¤ildir. As›l önemlisi düflman
karfl›s›nda kötü s›navlar veren yoldafllar› yeniden kal›ba dökerek tekrar partiye
kazand›rmakt›r. Direnifl, bu direnifl çizgisinin ideolojik ve siyasi yönlendirmesiyle
örgütsel politikaya da uyguland›¤› zaman anlam kazan›r. Ama direnmeyi sadece
düflmana karfl› fiziki olarak direnmek ve bu noktadaki siyasi görevini yerine
getirmekle s›n›rlay›p ve bunu da baflkalar› üzerinde tahakküm arac› olarak
kulland›¤›n an, MLM çizgiden ve örgütsel ilkelerden sapm›fls›n demektir.
Burjuvazinin ideolojik olarak üzerimizdeki etkisinin k›r›lmas›n›n tek ölçütü olarak
sadece iflkencede ve hapishane direniflini al›rsak; bu konuda bizden daha iyi tutum
sergileyen kimi küçük burjuva örgütleri komünist nitelememiz gerekir. Kendi
üzerimizdeki ideolojik zaaflar› yenmek ve onlara karfl› mücadele etmekle ancak
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hem kendimizi komünist anlamda de¤ifltirip dönüfltürmüfl oluruz hem de parti
içerisindeki hastal›klara karfl› do¤ru bir yöntemle yaklaflt›¤›m›zdan söz edebiliriz.

S›n›f mücadelesinde kimsenin kimseye sonuna kadar komünistli¤i sürdürür
yönünde garanti veremeyece¤i her Maoist’in bildi¤i bir fleydir. Dolay›s›yla hata
yapan›n düzelme ihtimali ne kadar büyük ise hata yapmayan›n da o kadar hata
yapmas› ihtimali de büyüktür. Hata yapan› düzeltmek öncünün görevidir,
komünistlerin görevidir. Kifli tek bafl›na dönüflür demek öncünün buradaki do¤ru
siyaset ve bilinç tafl›mas›n› reddetmek demektir. Nas›l ki s›n›fa bilinç d›flar›dan
gidiyorsa, öyle de hata yapan›n düzelmesi noktas›nda iç diyalektik olarak kiflinin
bu objektif zeminini de (devrimci) sübjektif yönetme ve yönlendirme ile
olumsuzluklar›ndan vazgeçirtmek ve dönüfltürmek de daha çok öncü ve onun
organlar›na düflmektedir. Öncülük keyfi ve fleflerin bir araya geldi¤i bir kurum
olarak anlafl›l›rsa bizim burjuva partilerinden ve gerici devlet yönetimlerinden
fark›m›z kalmaz. Niye hata yap›yorsun sorusunu de¤il, bu hatalar›n kayna¤›n›
bulmak ve do¤ru teflhis etmek için seni bu hatalara iten iç ve d›fl nedenler neydi
sorusunu sormakla ifle bafllad›¤›m›z zaman do¤ru sonuçlar elde etme flans› artar.
Yani sonuçtan de¤il nedenlerden hareket ederek sonuca gitme yönteminden asla
vazgeçmemeliyiz. Bu diyalektik mant›k ve yöntemi iflletmekle kesin parti
kazanacak, devrim kazanacakt›r. Ama bizde hakim olan tarz, daha do¤rusu oldukça
belirgin bir flekilde hastal›k derecesinde olan tarz gerek örgütsel gerekse siyasi
hatalar iflleyen yoldafllara karfl› sonuçtan yaklaflarak sözüm ona sorunlar› çözmeye
çal›fl›yoruz ama çözemiyoruz. „Senin yapt›¤›n suçtur“ deyip neredeyse iflin
içerisinde ç›k›yoruz ve arkas›ndan da cezay› bas›yoruz. Ceza vermedi¤imiz zaman
da ayn› hatalar› biz kendimiz iflliyorsak kendimize karfl› liberal davran›yoruz. Bu
da örgütsel iliflkileri dejenere ediyor, partinin örgütsel ilkelerini ayaklar alt›na
al›yor ve süreç içerisinde bir yandan sekterizm öte yandan liberalizm at bafl› bir
flekilde parti içerisinde yar›fl›r hale geliyor. O zaman parti içinde birlik ve bütünlük
de¤il parçalanma, y›k›m ve gerici tarzlarla uzlaflma partiyi her yönde geliflmeye
do¤ru de¤il geriye do¤ru götürür. Klikleflmeden tutal›m da kafadarl›¤a ve oradan
da, adam kay›rmac›l›¤a kadar her türlü MLM d›fl› anlay›fl ve pratik partinin olumlu
yönde geliflmesini sekteye u¤ratarak zehirliyor.

Sonuç olarak; Metris hapishanesinde direnifl hatt› bak›m›ndan izlenen çizgi
esasta olumlu ve MLM iken, örgütsel alanda izlenen çizgi ise sol-sekter bir çizgidir
ve bu çizgi ayn› zamanda tasfiyecilikte önemli rol oynam›flt›r.

Di¤er Hapishaneler:
Malatya-Yeflilyurt ve Konya hapishaneleri hariç di¤er askeri hapishanelerde

düflman›n dayatmalar›na boyun e¤ilmemifltir. Tabii buralarda dökülmeler çok
yo¤un yaflanm›flt›r. Yukar›da özel bafll›klar alt›nda ortaya koydu¤umuz Diyarbak›r,
Mamak ve Metris’i buna dahil etmiyoruz. Dökülmeler, teslim olmalar ve hatta
yer yer itirafç› olanlar da var. Ancak tüm bu olumsuz geliflmelere karfl›n kazanan
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yine direniflçiler olmufltur. Bu bak›mdan de¤erlendirdi¤imizde Mamak hariç di¤er
hapishanelerde hakim çizgi direnifl çizgisi olmufltur. Hatta bir k›s›m hapishanede
TTE sonuna kadar giyilmemifltir. Örne¤in bir Elaz›¤ ve Erzurum askeri
hapishanelerinde,‹zmir-fiirinyer askeri hapishanesinde TTE giyilmemifltir. Bu
hapishanelerdeki yoldafllar›m›z esasta direnifl hatt›nda  kalm›fl ve direnifllerde
belirleyci güçlerden olmufllard›r.

TTE’nin giyildi¤i yerler daha çok hükümevleri olmufltur. Bart›n, Malatya,
Bursa, Antep, Çanakkale vd. hapishanelerde 1983 sonlar›nda dayat›lan TTE
uygulamas›, önce kabul edilmiyor ancak sonra giyiliyor. Bu durum yaklafl›k üç-
dört y›l sürdü. Mamak hariç tüm hapishanelerde 88 bafllar›nda (baz›lar›nda daha
önceki y›llarda -86,87 gibi) kald›r›ld› ve giyilmedi. Ki, devlet de 87‘lerden sonra
pek ›srarc› de¤ildi.

Sivil hapishanelerde de dökülmeler oldu. D›flar›ya ç›kanlar›n ezici ço¤unlu¤u,
hatta % 95‘lerin üzerinde bir oran mücadeleye kat›lmad›.

Bu süre içerisinde hapishanelerde firar etmek için çal›flmalar yap›ld›. Bunlardan
Metris ve Elaz›¤ (kapal› hapishanesinde 82 y›l›nda gerçekleflti bu) hapishanelerdeki
özgürlük eylemleri baflar›yla sonuçlan›rken, baz› askeri ve sivil hapishanelerdeki
özgürlük eylemleri ise baflar›s›zl›kla sonuçland›. ‹stanbul Alemda¤ askeri
hapishanesindeki özgürlük eyleminin baflar›s›zl›¤a u¤ramas› bir MK üyemizin
çözülmesi sonucu deflifre edilerek baflar›s›zl›kla sonuçland›. Kayseri
hapishanesinde ise baflka bir örgütten bir unsur içten düflmana bilgi vererek
özgürlük eylemini engelledi. Erzincan (askeri) Hapishanesi özgürlük eylemi ise
baflar›yla sonuçland›. Daha bir çok askeri ve sivil hapishanede bu dönem içerisinde
tünel kazma giriflimleri oldu, ama baflar›s›zl›klarla sonuçland›.

Hapishaneler aç›s›ndan genel olarak söyleyecek olursak; Mamak, Konya ve
Malatya Yeflilyurt hapishaneleri hariç tüm askeri statüdeki hapishanelerde -bir
k›sm›nda bafltan sona kadar bir k›sm›nda ise zaman zaman k›r›lmalar yaflansa da
esas olarak direnifl çizgisi hakim olmufltur. Bu direnifllerde Partimiz esasta olumlu
bir s›nav vermifltir. Sivil hapishanelerde ise bafltan sona kadar (TTE’yi giyme
olumsuzlu¤u hariç) direnifl çizgisi hakim olmufltur. Çok az say›da itirafç› ç›km›flt›r.

Mahkemelerde ‹zlenen Çizgi:
Mahkemelerdeki durufl üzerine ayr›nt›l› anlat›m ve de¤erlendirmelere

girmeyece¤iz. Bu konuda esasta olumlu bir hat izlendi¤ini belirtebiliriz. Mamak
d›fl›nda kalan tüm askeri hapishanelerde parti ad›na toplu veya tek tek bireyler
biçiminde siyasi savunma yap›lm›flt›r. Diyarbak›r ve Metris baflta olmak üzere
buradaki partili kadro ve yoldafllar›n bir k›sm› toplu siyasi savunma yapm›flt›r.
Yüzlerce sayfay› bulan siyasi savunmalar mevcuttur. Bu konuda iyi bir gelene¤e
ve mirasa sahibiz. 12 Eylül’ün faflist mahkemelerinde bu gelenek ve miras esasta
komünist bir hatta sürdürülmüfl ve bayraklaflt›r›lm›flt›r.
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Ne yaz›k ki bu olumlu gelenek ve miras yeterince kitlelere tafl›nmam›fl ve
devrimi örgütlemenin bir arac› olarak kullan›lamam›flt›r. Bir çok hareketin
hapishane, iflkence ve ölüm orucu direniflleriyle örgütünü aya¤a kald›rd›¤›n› ve
bu direniflleri kitap halinde örgütleme arac› olarak kulland›klar›n› belirtirsek bu
sürecin parti aç›s›ndan bir bütünsellik içerisinde hem anlat›m hem de
de¤erlendirilmesinin ne denli önem arz etti¤i aç›¤a ç›kar.

Parti olarak bugüne kadar hapishanelere iliflkin derli-toplu ve resmi bir flekilde
de¤erlendirme yapmam›flt›k. Muhasebe konusu olan bu de¤erlendirme sadece bir
bafllang›ç olarak alg›lanmal›d›r. Dolay›s›yla mevcut de¤erlendirmenin yeterlili¤i
tart›fl›l›rd›r.

Sonuç olarak: ‹flkence, hapishane ve mahkemelerde partinin izledi¤i pratik-
politik tutumu flöyle formüle edebiliriz:

-‹flkencelerdeki tav›r genel olarak olumsuzdur. Burada olumlu bir s›nav
verilmemifltir.

-Hapishanelerdeki durufl genel olarak olumlu ve direnifl hatt› sürece damgas›n›
vurmufltur.

-Mahkemelerdeki tutum esasta olumlu bir hatta seyretmifltir.
-Hapishanelerde dökülme çok olmufltur, örgütsel politikada esasta MLM bir

hat izlenmemifltir. Bu politikalar ve çizginin etkisiyle önemli derecede tasfiyecilik
yaflanm›flt›r. Özgürlü¤üne kavuflanlar›n ezici ço¤unlu¤u, özellikle de geçmiflin
önderlik kademesindeki kadro ve partili üyelerin hemen hemen hepsi y›lg›nlaflarak
parti ile iliflkiye geçmemifl ve aktif mücadeleyi terk etmifltir.

-Bu dökülmelerin d›fl nedenlerinden birisi olarak düflman›n çok a¤›r bask› ve
zulmünü ve a¤›r ceza yöntemlerini saymazsak,di¤er ikinci neden ise partinin içinde
bulundu¤u örgütsel kaos (yenilgi, ayr›l›k ve savafl›n yükseltilmemesi, örgütsel
olarak iliflkisizlik vb.) ve hapishanelerdeki yetkili komite ve organlar›n izledikleri
yanl›fl örgütsel politikad›r.

-Bir di¤er önemli neden ise devrimci durumun gerilemifl olmas› ve devrimci
hareketin yenilgi almas›d›r.

-Bu dökülmelerin ve hatalar›n s›n›fsal olarak beslendi¤i doku ise küçük
burjuvazidir. Bir ço¤unun bu konuda.yani hapishane iflkence ve mahkeme
tecrübelerinin olmamas› da bu hatalar›n ifllenmesinde önemli etkide bulunmaktad›r.

-Küçük burjuva s›n›f kökenli olan kadro ve üyelerin hemen hemen hepsi daha
önce de ifade etti¤imiz gibi 1974-75 sonras› kadro ve üyelerdir. S›n›f mücadelesinin
zorlu siyasi tecrübesi hemen hiçbir kadroda yoktu. Birkaç kifliyi saymazsak geri
kalan yoldafllar›n polis ve hapishane tecrübesi yoktu. MLM ideoloji ve siyasetle
yeterince donat›lmam›fl ve ayn› zamanda s›n›f mücadelesinin yak›c› prati¤inde
yeterince piflmemifl olmalar› da bu olumsuzluklarda çok önemli pay sahibidir.
Devrimci dalgan›n kabaran sürecinde mücadeleye kat›lan küçük burjuva kökenli
unsurlar devrimci dalgan›n duruldu¤u devrimci hareketin önce büyük bir darbe
ald›¤› sonra yenildi¤i ve bir de örgütün darbe ve arkas›ndan yenilgi ald›¤› koflullarda
küçük burjuvazi dün solcu iken bugün o yalpalayan s›n›f karakterinden dolay›
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pekala erken devrimden kopar veya karamsarl›¤a kap›larak partiyi terk eder. Yani
proletarya ve ezilen emekçi s›n›flar egemen-sömürücü s›n›flardan siyasi olarak
koptu¤u koflullarda küçük burjuvazinin ruh hali ve prati¤i devrimci olur, tersi
durumda ise ruh hali karamsar, umutsuz ve devrimden kopufl fleklinde kendisini
gösterir. Bu durum parti d›fl›ndaki küçük burjuvazi için geçerli oldu¤u gibi partideki
küçük burjuvazi için de ayn› durum geçerlidir. Her durumda da genel olarak
düflünce yöntemleri,siyasal e¤ilimleri ve örgütsel iliflkilerdeki tarzlar› birbiriyle
paralel gider. Bir dönem solcu iken di¤er bir dönem sa¤ düflünce ve siyasal
e¤ilimlere daha fazla e¤ilimli olur. Her ikisinde de düflünce yöntemi öznelcilik ve
tek yanl›l›kt›r. Bu kadar dökülme, bu kadar saflardan kopufl oldu¤una göre demek
ki parti bu s›n›f kökenli unsurlar› ideolojik olarak proleterlefltirememifl, bunlar›
do¤ru bir siyasi önderlik alt›nda ileriye s›çratamam›flt›r. S›n›f mücadelesinde
dökülmeler olur. Ama her zaman dökülmelerin oran› ayn› olmaz. Bu oranlar›n
ayn› olmad›¤› durumlarda kiflilerin kendi iç çeliflkisi belirleyici yan olmakla birlikte
düflman›n yönelimi ve partinin do¤ru bir siyaset izleyip izlememesi de bu
dökülmelerde bafll›ca önemli d›fl faktörler olarak rol oynarlar.

VI. BÖLÜM
1987‘DEN 1992 ÖRGÜTSEL

B‹RL‹⁄‹NE KADAR OLAN DÖNEM
Öncelikle Partimizin 3.Konferans›n›n meflru olup olmad›¤› noktas›ndaki

tart›flmalar› netlefltirmek gerekir. Konferans›n öngünlerinde Partimizin ikiye
bölünmesi ve Parti güçlerimizin bir k›sm›n›n bu konferansa kat›lmayarak ayr›l›k
ilan etmesi ve bunu Konferans›n meflru olmad›¤› sav› üzerinde temellendirmeye
çal›flmalar›ndan dolay› bu sorunun aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekir. Bu sorun
aç›kl›¤a kavuflturulduktan sonra Parti güçlerimizin iki ayr› örgütsel yap› içerisinde
flekillenmesinden kaynakl› olarak 1987-92 aras›ndaki befl y›ll›k dönemi ayr› ayr›
de¤erlendirece¤iz.  Befl y›ll›k zaman içerisinde partinin siyasal, örgütsel ve askeri
bak›mdan izledi¤i çizginin do¤ru bir tahlilini yapmak için 1987 sonras› her iki
örgütün (DABK ve KONFERANS) izledikleri çizgileri genel hatlar›yla bilmek
ve ortaya koymak gerekir. Bunlar› do¤ru bir perspektif ve yöntemle de¤erlen-
dirmedi¤imiz zaman birlik sonras› örgütün durumunu ve daha sonras›nda gündeme
gelen ayr›l›klar› bilimsel bir flekilde tahlil edip, bunun ideolojik köklerini aç›¤a
ç›kartamay›z.

Partimizin 3. Konferans›n›n meflru olup olmad›¤› noktas›nda girifl yapal›m,
sonra Konferans sonuçlar›n›n daha do¤rusu Konferans çizgisinin MLM olup
olmad›¤›n› ortaya koyal›m.
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3. Konferans›m›z Meflrudur Neden Meflrudur?
Bu soru örgütsel ilkeler ›fl›¤›nda yan›tland›¤› zaman do¤ru yan›t›n› bulur.
Örgütsel ilkeler denilince ne anlafl›lmal›d›r? Buna do¤ru yan›t verdi¤imizde o

zaman konferans›n da meflru olup olmad›¤› kendili¤inden aç›¤a ç›kar. Çünkü bir
soruna iliflkin do¤ru bir politik yaklafl›m olmadan ne DABK’›n ne de KONFE-
RANS’›n birbirlerine karfl› uzak ve yak›n durmalar›n›n nedenlerini bilimsel bir
flekilde ortaya ç›kartmak mümkün de¤ildir. Ayn› flekilde bu süreçte hatal› olan
kanad›n hangi taraf oldu¤unu da aç›¤a ç›kartmal›y›z. Bu yöntem yaln›zca bu sorun
için geçerli de¤ildir. S›n›f mücadelesinin her cephesi için do¤ru bir politik yaklafl›m
flartt›r. Bu olmay›nca MLM ideolojiyi ve onun siyasi etkinli¤ini gerek devrim
mücadelesi döneminde gerekse devrim sonras› iktidar koflullar›nda toplum üzerinde
gerçek ve kal›c› bir flekilde sa¤layamaz, s›n›f›n egemenli¤ini kuramaz ve
koruyamay›z. Bundand›r ki parti içi ideolojik mücadele sorunu da do¤ru bir politik
yaklafl›mla ele al›nmazsa o parti süreç içerisinde hem komünist olmaktan ç›kar
hem de bununla ba¤›nt›l› olarak kendi niteli¤i ve amac›na uygun bir devrimi
baflar›ya götüremez. ‹deolojik mücadelenin amac› insanlar›n karfl›l›kl› olarak
birbirini etkilemesidir. Yoksa parti içi ideolojik mücadele, insanlar›n birbirini
karfl›l›kl› olarak partiden saf d›fl› b›rakmas› için yap›lmaz. Bunun ad› da ideolojik
mücadele olmaz. Birlik-mücadele-daha yüksek birlik ilkesi temel al›nd›¤›nda Parti
içinde do¤ru bir ideolojik mücadele yürütülebilinir.

Sorunun özüne geçmeden önce Lenin yoldafl›n bir mesele hakk›nda do¤ru bir
politik yaklafl›ma sahip olman›n diyalektik mant›¤›na iliflkin sözlerini aktarmakta
fayda görüyoruz.

„... Bir nesneyi gerçekten tan›mak için onun bütün yanlar›n›, bütün iliflkilerini
ve araçlar›n› kavramak ve araflt›rmak gerekir. Buna hiçbir zaman tam olarak
ulaflamay›z, fakat çok yanl›l›k talebi bizi hatalardan ve kal›plaflmaktan korur. Bu
birincisi. ‹kincisi, diyalektik mant›k, nesneyi geliflimi içinde (Hegel’in zaman
zaman söyledi¤i gibi) ‚kendi hareketi‘ içinde, de¤iflimi içinde ele almay› gerektirir.
Bir bardakta bunu görmek hemen o kadar kolay de¤il, fakat buna ra¤men bardak
da de¤iflmeden kalm›yor, özellikle de onun amac›, kullan›m›, çevreyle iliflkisi
de¤ifliyor. Üçüncüsü, bir nesnenin tam ‚tan›m›na‘ gerek hakikatin ölçütü olarak
gerekse de bir nesnenin insan›n ihtiyac› olan fleyle iliflkisinin pratik determinant›
olarak tüm insan prati¤i girmelidir. Dördüncüsü, diyalektik mant›k Plehanov’un
Hegel’e atfen söylemeyi sevdi¤i gibi soyut gerçek olmad›¤›n›, gerçe¤in her zaman
somut oldu¤unu ö¤retir, (Parantez içinde genç parti üyelerine Plehanov’un felsefe
üzerine yazd›klar›n› incelemeden, evet incelemeden bilinçli, gerçek bir komünist
olunamayaca¤›n› belirtmenin yerinde olaca¤› görüflündeyiz, çünkü bu tüm
uluslararas› Marksist literatür içinde en iyisidir.)“ (57)

Bir Maoist komünist partisi ve onun her üyesi bu diyalektik mant›ktan hareket
etti¤i zaman hem Partinin örgütsel sorunlar›n› do¤ru bir flekilde çözer hem de
önündeki siyasal görevleri do¤ru bir flekilde yerine getirmeyi baflar›r.
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3.Konferans›n meflru olup olmad›¤›n› de¤erlendirirken, sorunu diyalektik
mant›¤›n emretti¤i bu dört temel ölçüt ›fl›¤›nda ele ald›¤›m›zda do¤ru bir tahlil
yapabilir ve bu tahlil ›fl›¤›nda gelecekte bu hatalara düflmemeyi baflarabiliriz.

Bir kere flunu her komünist bilmek ve içsellefltirmek zorundad›r. E¤er bir yerde
o partinin merkezi önderli¤i karar alm›flsa, o durumda tüm alt kademelerdeki birey
ve komitelerin o merkezi karara uygun hareket etmesi gerekir. ‹sterse bu karar
kimi üyeler ve komiteler taraf›ndan yanl›fl görülsün. Yanl›fl oldu¤u gerekçesiyle
bir  karara uyulmad›¤›nda parti disiplini ve örgüt ilkeleri çi¤nenmifl demektir.
Kararlar› oportünist veya revizyonist diye niteleyip elefltirmek farkl› bir fley,
Demokratik Merkeziyetçilik gere¤i bu kararlara uymak farkl› bir fleydir. Bilinir
ki, bir komünist partisindeki ideolojik birlikle proletarya tek bafl›na zaferi sa¤la-
yamaz. Zaferi sa¤lamak için ideolojik birli¤i proletaryan›n maddi örgüt birli¤iyle
sa¤lamlaflt›rmad›¤› zaman ne baflar› sa¤layabilir ne de yenilgilerden kurtulabilir.
Partinin s›n›fa öncülük ve önderlik etmesi için örgütü olmas› flartt›r. Lenin yoldafl›n
„proletaryan›n, egemenli¤i ele geçirme u¤rundaki savafl›m›nda örgütten baflka
silah› yoktur“ saptamas›, MLM ilkelerdeki birli¤in (ideolojik birliktir bu ayn›
zamanda) ancak bir örgütle hem de demir disiplinli ve herkes için eflit disiplinli
bir örgütle baflar›ya ulaflabilece¤i saptamas› öylesine keyfi ve soyut bir saptama
de¤il. Tam tersine s›n›f mücadelesinin somut gerçekli¤i ve zorunlu ihtiyac› oldu¤u
için örgüt sorununu tart›fl›yor ve Menflevikleri mahkum ediyor. Her örgütlenmenin
bir ihtiyaçtan do¤du¤unu her Maoist bilir. O halde siyasi bir örgütlemenin oldu¤u
ve savunuldu¤u yerde de kifli ve kiflilerin uymas› gereken örgütsel kurallar ve
ilkeler vard›r. Bu örgütsel ilkelerin emretti¤i kurallara her kim uymazsa (isterse
MK olsun) o partinin disiplinini çi¤niyor demektir.

2.MK de¤erlendirilirken izledi¤i çizgi ortaya konuldu. Siyasal, örgütsel, askeri
ve ideolojik cephedeki hata ve eksiklikleriyle birlikte bu hatalara kaynakl›k eden
düflünce ve bu düflüncelerin yol açt›¤› sonuçlar somut örneklerle ortaya konuldu.
Bu de¤erlendirme içerisinde örgütsel ilkelere ters düfltü¤ü, disiplinsizlik yapt›¤›
da vurgulanm›flt›. 2.MK’y› sa¤ oportünist olarak de¤erlendirmifl ve böyle tan›m-
lam›flt›k.

Bir dönem KÖK oluflumunun do¤ru oldu¤unu ancak bundan vazgeçilmesinden
sonra do¤ru siyaset ve pratik tutumun Konferansa gitmek oldu¤unu konferansa
gitmeyerek ayr›l›k ilan edenlerin bariz bir flekilde hata ifllediklerini de birçok
bak›mdan ortaya koyduk. Tüm bunlardan sonra Konferans›n meflru olup olmad›¤›n›
tart›flmak için önce Konferans iradesinin mevcut durumda parti iradesini temsil
edip etmedi¤inin aç›¤a ç›kar›lmas› gerekir.

DABK kanad› ayr›l›k ilan etti¤inde DABK delegelerinden (toplam dört kiflidir)
ikisi konferans yerindeyken, di¤er ikisi ise konferansa gitmek için haz›rl›k yapmak
üzereyken 1 Nolu bölgede „konferans› tan›m›yoruz“ diye „isyan“ ç›k›nca bu
delegeler de gitmekten vazgeçti ve DABK kanad›n›n yan›nda yer ald›lar. Ayr›ca
bat›daki delegelerden Manuel Demir yoldafl da DABK saflar›nda yer alarak
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konferansa gitmedi. Bu durumda toplam yedi üye gerilla bölgesinde DABK’den
yana tav›r tak›nm›fl oldu. Oysa parti üyelerinin ve delegelerinin (kendilerini temsil
fleklinde de olsa) ezici ço¤unlu¤u konferansa gitmiflti.

DABK’›n „revizyonist önderlik parti üye ve kadrolar›n ço¤unlu¤unu yurt d›fl›na
çekti ve bu nedenle de onlar parti iradesini temsil etmez“ düflüncesiyle konferans›n
iradeyi temsil etmedi¤i sonucuna gitmesi gerçekçi ve bilimsel bir de¤erlendirme
de¤ildir. DABK’›n önderli¤i revizyonist, oportünist, mülteci olarak nitelemesine
karfl›n, bu önderlikten Marksist Leninist Maoist örgütsel ilkelere uygun bir önderlik
beklentisi içerisinde olmas›,  tutars›zl›kt›r. Bir partide kal›n›p bir önderli¤in disiplini
alt›nda faaliyet yürütülüyorsa bu önderlik tasfiyeci olarak da de¤erlendirilse, içinde
bulunulan örgütün örgütsel ilkelerine ba¤l›l›k ve uyum flartt›r. Siyasi ideolojik
ayr›l›klar bir yana, e¤er o örgütün örgütsel ilkelerine uyulmuyorsa o örgüt içerisinde
kalman›n mant›¤› olamaz ve o örgüt de örgüt olamaz. Önderlik hakk›nda yap›lan
nitelemeler ne olursa olsun e¤er örgüt içinde kal›n›yor ve önderli¤in disiplini
tan›n›yorsa önderli¤in konferans ça¤›s›na uymamak isyandan öte bir anlam
tafl›maz. Burada tüm organ ve üyelerin görevi konferansa gitmek ve varsa farkl›
fikirlerini bu platformda çat›flt›rmakt›r. Aksi tutum ayr›l›kç› ve örgüt disiplinini
hiçe sayan yar›-anarflist ve bölücü bir tav›rd›r. O tarihsel koflullarda DABK’›n
tavr› da böyledir.

Meselenin di¤er bir boyutu ise, mevcut durumda parti üyelerinin ço¤unlu¤u
ister yurt d›fl›nda olsun, isterse bat›da olsun e¤er bu üyelerin parti üyelikleri hala
korunuyorsa, kimi Parti üyelerinin niteliklerine iliflkin olas› itirazlar› gerekçe
gösterip bunlar›n irade içerisinde say›lmamas›n› dayatmak Maoist bir partinin
örgütsel ilkeleriyle ba¤daflamaz. Üyelik kriterlerini Maoist bir partinin örgütsel
ilkeleri yerine, üyenin da¤da m›, bat›da m›, yurtd›fl›nda m› oldu¤u kriterine
indirgemek cahillikten öte bir fley de¤ildir. Komünistli¤i co¤rafi koflullara
indirgemek ve bunun üzerinde politika yapmak Maoistlerin de¤il salt askeri bak›fl
aç›s›na sahip olanlar›n düflünce yöntemidir. Üyelerin nerede oldu¤u veya
konferans›n nerede yap›laca¤› sorunu üzerine yap›lan tart›flmalar›n temelini de
bu bak›fl aç›s› oluflturmaktad›r. Yurtd›fl›nda bulunana üyelerin üyelik haklar›
korundu¤u halde Partinin bileflimini sadece Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki üyelerle
s›n›rl› tutmak bölgeci anlay›fl›n› Maoist örgütsel ilkelerin yerine geçirmektir.

2.MK’n›n siyasal çizgisinden kaynakl› olarak bir örgütsel tasfiye hatt›nda
oldu¤u do¤rudur. Ancak o gün ifllerlikte olan Parti tüzü¤ünün herkes için eflit bir
flekilde ba¤lay›c›l›¤› oldu¤una göre ve konferans›n bu tüzü¤ün ortaya koydu¤u
örgütsel ilkelere göre örgütlendi¤i koflullarda konferansa gitmeyi reddetmek
tasfiyecili¤in bir baflka biçimidir. ‹deolojik mücadele yerine tek tek kiflilerin
niteliklerine iliflkin dayatmalarda bulunup bunlar›n üyelikten at›lmalar›n› savunmak
ideolojik olarak kendine güvensizli¤in belirtisinden baflka bir fley de¤ildir. Bu
ayn› zamanda sorunu siyasal ve örgütsel boyutlar›ndan soyutlay›p kiflisellefl-
tirmektir. Bizim kimi parti üyelerini ve kadrolar›n› MK’n›n sa¤c› ve tasfiyeci
politikas› sonucu yurtd›fl›na çekmesinden dolay› üye olarak de¤erlendirmeme
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hakk›m›z olabilir mi? Kim vermifl bize bu hakk›? ‹sterse 500 üye yurtd›fl›nda
olsun, ülkede 5 kifli olsun, burada, üyelerin iradesi olup olmad›¤› tart›flmas›
yap›lamaz. Burada, tart›fl›lmas› gereken bu üyeleri yurtd›fl›na çeken çizgidir.

Demokratik Merkeziyetçilik ilkesini kendi düflüncelerimizin mutlak hakimi-
yetini sa¤lad›¤› oranda uymak tersi durumda ise uymamak fleklinde ele alan her
anlay›fl ve pratik gericidir, savunulamaz. Temel iflleyifl ilkesi, az›nl›¤›n ço¤unlu¤un
kararlar›na uymas› ve az›nl›¤›n haklar›n›n korunmas› fleklindedir. Stalin yoldafl
bu konuda flunlar›n alt›n› çizmektedir; „...Do¤ru ve sistemli çal›flmak, y›¤›nlar›
bir hedef üzerinde yönetebilmek için, Parti, tek bir tüzü¤e, ortak bir parti disiplinine,
baflta parti kongresi kiflili¤inde iki kongre aras›ndaki dönemde de Merkez Komitesi
kiflili¤inde tek bir önder organa sahip olmal›, az›nl›k ço¤unlu¤a her bir örgüt
merkeze, alt örgütler üst örgütlere ba¤›ml› olmak üzere merkeziyetçilik ilkesi
temeli üzerinde kurulmal›d›r. Bu koflullar olmad›kça iflçi s›n›f›n›n partisi gerçek
bir parti olamaz, s›n›f› yönetme görevini yerine getiremez.“(58)

Partimizin tüzü¤ü de bu konuda ayn› ilkeleri ve kurallar› savunmakta ve temel
örgüt politikalar› olarak ortaya koymaktad›r. Stalin yoldafl ayn› makalesinde Le-
nin yoldafl›n parti otoritesi ve disiplinine iliflkin Menfleviklere yöneltti¤i elefltirileri
flöyle al›nt›lamaktad›r:

„Bu aristokratik anarflizm, özellikle Rus nihilistlerine özgü bir fleydir. Parti
örgütü ona son derece acayip bir ‚fabrika‘ gibi görünür, parçan›n tüme, az›nl›¤›n
ço¤unlu¤a uymas›, ona ‚köleleflme‘ gibi gelir. ...Merkezin yönetimi alt›ndaki
iflbölümüyle insanlar çark›n difllileri durumuna getiriliyor diye, bu iflbölümü
nihilistin traji-komik yaygaralar koparmas›na yol açar (yazarlar›n birer memur
durumuna getirilmeleri, onlar için, bu de¤iflikli¤in özellikle zorbaca bir biçimidir),
parti örgüt tüzü¤ü konusunda küçümser bir gülümseyifle hiç tüzük olmadan da
olurdu gibi ‚biçimcileri‘ hedef alan alayc› sözlere yol açar.“(age.sf;74)

Komünistler do¤ru ile yanl›fl aras›nda kesin bir ayr›m yapmal›d›r. E¤er bu
ayr›m› do¤ru ve net bir flekilde yapmazlarsa oportünizme düflmüfl olurlar. Bir
ondan bir bundan yani her ikisi de do¤rudur anlay›fl›ndan hareket edilemez. Bu
durum karfl›s›nda da yani konferans›n „meflru“ olup olmad›¤› noktas›nda,
önderli¤in oportünist olmas› farkl› fley, ancak gelinen süreçte bu önderlik alt›nda
yap›lan konferans›n meflrulu¤u farkl› fleydir. Buradaki tüzük normu da
meflrulu¤unu ortaya koyuyor. Konferans›n gelinen süreçte demokratik bir flekilde
yap›lmas› gerçekli¤i bak›m›ndan da meflru oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Her iki
bak›mdan da tart›fl›lacak ve yanl›fl olan bir mesele yoktur. Dolay›s›yla bu konuda
DABK kanad›ndan yoldafllar›n soruna, yaklafl›m tarz› hem pratik olarak hem de
anlay›fl olarak do¤ru de¤ildir.

DABK’›n ‚her fley benim savundu¤um gibi yürümezse ben bu iflte yokum‘
fleklindeki anlay›fl› ba¤›ms›zl›kç›l›kt›r.

DABK bu noktada ben-merkezci ve kibirli davranm›flt›r.
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DABK merkezin kararlar›na yanl›fl da olsa uymak Maoist örgütsel ilke anlay›fl
ve prati¤ini sergilemeyerek „ayr›l›kç›“ davranm›flt›r.

DABK daha sonra ise bu ayr›l›kç› tutumunu meflrulaflt›rmak için yanl›fl ve
hatal› bir temelde 3.Konferans›n „meflru olmad›¤›“ vb. biçiminde tart›flmalar
yürütmüfl, bu noktada sorunlara yanl›fl yaklaflm›flt›r.

KONFERANS KANADI
3.Konferans Sonuçlar› Ve Çizgisi Üzerine:
3.Konferans Marksizm-Leninizm-Maoizm’in ideolojik düzlemde evrensel

ilkelerini hem uluslararas› hem de ülke özgülünde savunmaktad›r. Ayn› flekilde
partinin programatik görüfl ve ilkelerini de savunmaktad›r. Temel mücadele ve
örgüt biçimleri konusunda da partinin genel çizgisiyle ilkede çeliflen herhangi bir
görüfl ayr›l›¤› söz konusu de¤ildir. Bundand›r ki, 3.konferans MLM’dir.

Bir örgütün genel çizgisini o örgüt veya partinin yak›n, orta ve nihai amaca
iliflkin önüne koydu¤u devrim çizgisi ve çizgiye karakterini veren programatik
görüflleri ve genel ideolojik hatt› oluflturur ve o partiye niteli¤ini verir. Partinin
genel ilkelerini ve devrim program›n› baz al›p de¤erlendirmek tek bafl›na o parti
ve örgütün do¤ru bir politik-pratik hatta yürüdü¤ünü göstermek için yeterli olmaz.
Burada ikinci ve önemli bir faktör var, o da parti program›n›n yan›nda o partinin
izledi¤i temel taktikler ve politikalard›r. Her ikisi bir partinin içeri¤ini oluflturur.
Daha aç›kças› „program ve taktikler içerik“, örgüt biçimdir. Leninist söylemi ancak
pratikte kendisini bu biçimde do¤rular. Bu, örgüt ve örgütlenmeyi reddetmek
demek de¤ildir. Burada, amaç ve araç iliflkisi vurgulanmak isteniyor. Örgüt,
programla ortaya konulan amaç do¤rultusunda, dahas› parti program›na yön veren
ideoloji ›fl›¤›nda hareket etti¤inde bir araç olma özelli¤ini korur. Yoksa örgüt
amaç haline getirilir ve her fleyin üzerine ç›kart›l›rsa o zaman ideolojiden ve bunun
bizi götürmek istedi¤i nihai amaç olan komünizm ilkelerinden sap›l›r.

„Program ve taktikler örgütten daha önemlidir, program ve taktikler içerik
iken örgüt biçimdir“, Leninist söyleminden az önce de iflaret etti¤imiz gibi örgüt
ve örgütlenmeyi küçümsedi¤imiz veya örgütsel sorunlar› görmezlikten geldi¤imiz
anlafl›lmamal›d›r. Öyle dönemler olur ki, örgütsel sorunlarda parti içinde çok ciddi
örgütsel ilkeler tart›fl›l›r hale gelir ve bu durum, yani örgütsel sorunlardaki
oportünizm mahkum edilmez ve bunun yerine do¤ru örgütsel ilkeler konulmazsa,
o zaman o parti s›n›f mücadelesine do¤ru bir yön veremez duruma gelir. Ancak
flunun da kesin ve net olarak bilinmesi gerekir ki, program ve taktik sorunlar›nda
birlik, partinin birili¤i veya ayn› ideolojik-siyasi hatta sahip örgütlerin bir parti
etraf›nda birleflmesi , parti çal›flmas›n›n merkezileflmesi için zorunlu bir durum
iken bunun tek bafl›na yeterli bir koflul olmad›¤› da aç›k ve tart›flmas›z bir
gerçekliktir.

Biraz daha açarsak:Bir partinin program ve taktiklerini do¤ru tespit etmesi
buna karfl›l›k örgütsel ilkelerde oportünizme düflmesi veya ayn› flekilde örgütsel
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birli¤ini genel ideolojik hat ve genel program zemininde sa¤lay›p politika ve
taktikte oportünizme düflmesi  o partinin zafer ve basar›lar elde etmesinin, s›n›fa
hem öncülük hem de önderlik yapmas›n›n önünde engeldir.  Bu nedenle o partinin
bu eksiklik ve yetersizli¤i gidermesi flartt›r. Bunun için de Lenin yoldafl›n iflaret
etti¤i gibi „bir aile toplulu¤u çevresini bir ölçüde aflm›fl bir partide saptanm›fl bir
tüzük olmaks›z›n, az›nl›¤m ço¤unlu¤a uymas› olmaks›z›n, bölü¤ün bütüne uymas›
olmaks›z›n düflünülemeyecek bir örgütün birli¤i de gereklidir.“(59)

Partimizin ideolojik hatt›, programatik görüflleri konusunda MLM olan
3.konferans özgülünde tart›flmam›z gereken temel problem söz konusu konferans›n
partinin ideolojik-programatik çizgisi konusunda sorgulamak de¤il, konferansta
al›nan politik-taktik kararlar ve geçmifl-gelecek için yapt›klar› siyasi de¤erlendirme
ve yönelimler olmal›d›r.

Gerek Konferans gerekse DABK kanad› olsun kendi aralar›ndaki görüfl
ayr›l›klar›n›n programatik olmad›¤› noktas›nda hemfikirler. Ki bu görüfl ayr›l›klar›
da ilkesel konularda de¤il taktik sorunlardad›r. „‹lkesel“diye ortaya sürülen görüfl
ayr›l›klar› ise ilkesel de¤il taktiktir. Bu konuda DABK kanad› bir kavram karga-
flal›¤› içerisinde olmakla birlikte ayr›l›k noktalar›n› da abartmaktayd›. Bunlara
yeri geldi¤inde ayr›nt›l› de¤inece¤iz.

III. Konferans’ta Al›nan Kararlar ve
Politik-Taktik Sorunlar Üzerine:

3.Konferans’›n Partinin 1.örgütsel yenilgisi üzerine yapt›¤› de¤erlendirme
hatal›yken 2.yenilgi üze rine yapt›¤› de¤erlendirme ise do¤rudur. 3.Konferans
l.örgütsel yenilginin esas nedenini „objektif koflullar“ olarak saptamakta, ancak
bunun alt›n› doldurmaya çal›fl›rken hatal› bir bak›fl aç›s›yla soruna yaklaflmaktad›r.
Özet olarak bu konuda flunlar› söylemektedir: „Partimiz 12 Mart sonras› Türkiye’de
durum de¤erlendirmesini oldu¤undan fazla abartm›flt›r. Yani subjektif de¤erlen-
dirilmifltir. O gün Türkiye’de durum fluydu: 15-16 Haziran flanl› direnifliyle doru¤a
ulaflan durum hemen peflinden s›k›yönetimle birlikte önce duraksam›fl, 12 Mart
askeri cuntas›yla giderek gerilemifltir. O dönemde partimizin silahl› mücadeleye
bafllamas› tarihi bir öneme sahiptir. Ancak durum de¤erlendirmesine ba¤l› olarak
sald›r› takti¤ini esas ald›. O dönemdeki durum, geri çekilme içinde savunma
takti¤ini uygulamak ve partiyi bu taktik ile güçlendirmek ve kitle ba¤lar›n›
gelifltirmeye uygundu. Partimizin birinci yenilginin nedenleri üzerine 1. Konferans
yanl›fl temelde de¤erlendirmeler yapm›flt›r. Oysa subjektif hatalar›n yan›nda
objektif koflullar›n a¤›r basmas› ve partimizin genç ve tecrübesiz oluflu yenilgide
belirleyici olan etkendir.“ (3.Konferans Kararlar›ndan).( 60)

Biz burada 1.yenilgi üzerine ayr›nt›l› olarak de¤erlendirme yapmayaca¤›z.
1.Yenilgiye iliflkin ayr›nt›l› olarak de¤erlendirme ve görüfllerimizi daha önce ortaya
koymufltuk. Bu konuda 1.konferans›n tespitine esasta kat›ld›¤›m›z› ve yenilginin
nedenlerini objektif olarak belirleyen anlay›fllar›n elefltirisini de yapm›flt›k. Evet
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1.yenilginin al›nmas›nda objektif koflullar›n önemli pay› vard›r ama bu, yenilginin
ard›nda yatan esas etmen partinin ve o dönem önderli¤inin mevcut durumu
de¤erlendirmede sol-subjektif saptamas›d›r. Bu konuda yani siyasal durum
de¤erlendirilmesinde subjektivizme düflülmüfl ve bu subjektivizm sonucu politik-
taktik belirleme ve yönelimlere girilerek örgütsel yenilgi al›nm›flt›r. Do¤ru bir
siyaset ve taktik izlenmemifltir. Yenilginin ana nedeni de budur diye belirleme
yapm›fl ve bu noktada, 1.konferans›n saptamas›na kat›lm›flt›k. Ki ayn› saptamay›
2.konferans da yapm›flt›.

Bu konuda gerek Konferans kanad› gerekse DABK kanad› oldukça yanl›fl ve
zorlama tespitler yapm›flt›r. Ki hat›rlanaca¤› üzere GKK’nin kendisi de 1.yenilginin
esas nedenini sol-subjektif tespitlere ba¤lamam›fl objektif koflullar›n sonucu olarak
yenilgi al›nm›flt›r saptamas›n› yapm›flt›r. Hatta parti ile örgütsel ayr›l›¤a gidifllerinin
gerekçelerinden birisini de 1.konferans›n bu konuda „hatal› tespit“ yapt›¤›na, dahas›
„‹brahim’i reddetti¤ine“ ba¤layarak ayr›l›k noktalar›n› s›ralam›flt›. Biz GKK flöyle
demifl,veya Konferans-DABK flöyle demifl-böyle demiflten çok do¤ru ne ise
sorunlara bu perspektifle yaklaflmal›y›z. Sorunu götürüp „‹brahim’i reddetmek
veya inkara vs vard›rtmakla“ aç›klamak ve tart›flt›rmak bilimsel olmayan bir bak›fl
aç›s›d›r. Yoldafl Kaypakkaya böyle savunulmaz. O bilimselliktir, onun do¤rular›n›
›srarla ve kararl›ca savunmak, eksiklerini ise gidermektir Kaypakkayac›l›k.. Aksi
anlay›fl ve tutumlar Yoldafl Kaypakkaya’n›n flapkas› alt›na s›¤›narak siyaset yapma
tarz›d›r. Bu tarz komünist bir dürüstlük ve ciddiyetle ba¤daflmaz.

Konferans kanad› yenilginin esas nedenine „objektif koflullar“ demesine karfl›n
bunun alt›n› subjektif nedenlerle doldurmaktad›r. Yukar›daki al›nt›da da anla-
fl›laca¤› üzere bu konudaki tutars›zl›k ve bilinç bulan›kl›¤› kendisini ele vermek-
tedir. fiöyle diyor: „... O dönemde Partimizin silahl› mücadeleye bafllamas› tarihi
bir öneme sahiptir ancak durum de¤erlendirmesine ba¤l› olarak sald›r› takti¤ini
esas ald›. O dönemdeki durum, geri çekilme içinde savunma takti¤ini uygulamak
ve partiyi bu taktik ile güçlendirmek ve kitle ba¤lar›n› gelifltirmeye uygundu.“
(3.Konferans kararlar›ndan) Burada aç›k bir oportünizm vard›r. fiöyle ki bir yandan
silahl› mücadelenin bafllat›lmas›n› tarihi öneme sahip olarak de¤erlendireceksin,
öte yandan sald›r› takti¤ini esas alman›n do¤ru olmad›¤›n› bunun yerine „geri
çekilme içinde savunma takti¤i“ ve buna uygun örgütlenme biçimi yaratman›n
do¤ru oldu¤unu savunacaks›n, arkas›ndan da kalk›p yenilginin esas nedeninin
objektif koflullar oldu¤unu ileri süreceksin. Birincisi, objektif  flartlarla subjektif
flartlar›n ne oldu¤u kavranamam›fl ve birbirine kar›flt›r›lm›flt›r.  ‹kincisi,  bir
mücadele biçimine uygun bir örgüt ve örgütlenme biçimi yarat›lmal›d›r ve
mücadele biçimi kendisine uygun örgüt ve örgütlenme biçimi yarat›r, Maoist
anlay›fl› kavranmam›flt›r. Üçüncüsü, mevcut durumun nesnelli¤i gözönünde
bulundurulmadan baflar›ya ulafl›laca¤› anlay›fl› savunulmakta ve iradecili¤e
düflülmektedir. Nesnel durumun aleyhimize oldu¤u koflullarda iradeci bir flekilde
baflar›ya ulaflaca¤›m›z›n teorisini yapmak baflar›s›zl›klara ve yenilgilere davetiye
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ç›karmakt›r. E¤er durum  tespiti do¤ru, taktik tespiti do¤ru, mücadele ve örgüt
biçimleri do¤ruysa, peki yenilginin nedenleri nas›l aç›klanabilir?

Bir yenilginin nedenleri aras›nda objektif koflullar olmaz m›? Tabii ki olur.
Ancak burada do¤ru bir siyaset ve taktik izlememiflsen yani önce somut durumu
do¤ru tespit edip buna uygun mücadele biçimi, sald›r› veya savunma, geri çekilme
veya serüvenci bir flekilde ilerleme takti¤i gibi taktikler belirlenmez ve bu da
do¤ru örgütsel araçlarla devreye sokulmazsa önce baflar›s›zl›k sonra ise daha ciddi
siyasal geliflmeler ve taktik politikalar karfl›s›nda örgütsel olarak yenilgi almak
kaç›n›lmaz olur. Gerek parçada gerek bütünde, yani genel durum devrim
aleyhineyse burada yapt›¤› subjektif belirlemeler sosyal pratik ve s›n›f mücade-
lesinin gerçek kanunlar› taraf›ndan reddedilir ve mahkum edilir. Niyetlerimizi
gerçe¤in veya nesnel olgunun yerine geçirerek bir politika ve taktik belirledi¤i-
mizde pratik taraf›ndan mahkum edilmekten kurtulamay›z. Nesnel gerçeklik
taraf›ndan mahkum edilen bir tespitin subjektif oldu¤unu kavramak bir Maoist
için çok mu zordur? Zaten subjektivizm denilen fleyin kendisi somut durumun tek
yanl› bir flekilde de¤erlendirilmesi, abart›lmas› ya da küçümsenmesi de¤il midir?

3. Konferans ne yap›yor? Sorunun özünü göremeden durum de¤erlendirmesi
yap›yor. Do¤ru siyaset ve taktik izlemenin bir komünist partisi ve onun önderli¤i
aç›s›ndan geliflmenin temel motoru oldu¤unu görmüyor. Stratejik yenilgilerle taktik
yenilgileri birbirine kar›flt›r›yor. Bundan dolay› da 1.Yenilgiye „taktik yenilgidir“
deme cesaretini gösteremiyor.

Geçmiflten bugüne kadar, özellikle son on y›l içerisinde Yoldafl Kaypak-
kaya’n›n 1.Yenilgideki sorumlulu¤u ortaya konuldu¤unda „Yoldafl Kaypakkaya
reddediliyor“, „program elden gidiyor“, „ilkesel konularda görüfl ayr›l›¤› var“ vb.
belirlemelerde oldukça yayg›n bir flekilde bulunulmufl, çok ucuz bir flekilde
Kaypakkaya göstericili¤i yap›lm›flt›r. Siyasi durum, taktik tespitler gibi sorunlarda
Yoldafl Kaypakkaya’n›n içine düfltü¤ü hatalar›n elefltirisi, ilkesel bir sorunmufl
gibi ele al›nm›fl ve Parti kitlesine böyle kavrat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Programatik
çizgiyle örgütsel politik taktik çizgi bir ve ayn› fleylermifl gibi kar›flt›r›lm›fl ve
Parti içinde tam bir kavram kargaflas›n›n hüküm sürmesine neden olunmufltur.

Bir program›n do¤ru olmas› devrim için yeterli de¤ildir. Bunun yeterli
olmad›¤›n› Lenin yoldafltan yapt›¤›m›z al›nt›larla ortaya koyduk. Program›n
yan›s›ra yani Parti çizgisinin iktidara tafl›nmas› için do¤ru politika, bu politika
›fl›¤›nda do¤ru bir örgütsel ve taktik çizginin gelifltirilmesi flartt›r. Bunlar üzerine
kafa yormak yerine „program›m do¤rudur“ söylemiyle yetinmek Partiyi ve devrimi
gelifltirmez. Eksiklikleri ve hatalar› kavray›p bilince ç›karmak yerine döne döne
onlar› tekrarlamak, bu k›s›r döngüye çak›l›p kalmak partiyi ve devrimi gelifltirmez.
Tam tersine Partinin ve devrimin geliflimine ket vurur. Bununla da kalmaz içinde
bulunulan tarihsel koflullar›n etkisiyle de baflar›s›zl›klar ve yenilgiler kaç›n›lmaz
olur.
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3.Konferans›n geçmifle yaklafl›m› oportünisttir. Bu, 1.yenilgiyi objektif yenilgi
olarak de¤erlendirmek bak›m›ndan da böyledir, yenilginin alt›n› subjektif  hatalarla
doldurmak bak›m›ndan da böyledir. Bu yaklafl›m tarz› bilimsel de¤il anti-bilimsel
ve eklektiktir.

3. Konferans›n 2. Örgütsel Yenilgi Üzerine Yapt›¤›
De¤erlendirme :

2.Örgütsel yenilgi üzerine 3.Konferans›n de¤erlendirmesi özet olarak flöyledir:
„2.MK’m›z  Türkiye’de bugünkü durum de¤erlendirmesinde sol subjektivizme

düfltü. Devrimci durum ve dalgadaki düflüfl daha da belirginleflmesine ra¤men
onun duraksamad›¤›ndan bahsetti. Objektif durum yerine kendi arzular›n› geçirip,
bu yanl›fldurum de¤erlendirmesine ba¤l› olarak sald›r› takti¤ini esas ald›. Oysa
yap›lmas› gereken  geri çekilme içinde aktif savunma takti¤ini esas almal›yd›.“
(3.Konferans Kararlar›ndan)

3.Konferans 2.Konferans›n mevcut siyasal durum de¤erlendirmesini sol
subjektif olarak de¤erlendirmekle do¤ru bir belirleme yapm›flt›r. Ancak
2.Konferans›n devrimci duruma iliflkin yapt›¤› „ devrimci durum duraksamas›na
ra¤men“ tespitini görmezlikten gelerek eksik ve yanl›fl aktar›mda bulunmufltur.
Oysa al›nt›da görülece¤i gibi 3.Konferans›n kendisi de „devrimci durumun
duraksad›¤›ndan“ söz ediyor ve bu yönlü belirlemede bulunuyor.

2.Konferans›n durum de¤erlendirmesi noktas›ndaki sübjektivizmini
2.Konferans sonuçlar›n› de¤erlendirdi¤imiz bölümde ayr›nt›l› bir flekilde ortaya
koymufltuk. Ayn› flekilde 2.Konferans’in bu yanl›fl siyasal tespit (politik-taktik)
sonucu örgütsel olarak yenilgiye u¤rad›¤›n›, yenilginin çok detayl› ve çok yönlü
nedenlerini hem teorik hem de somut örnekleriyle ortaya koyup elefltirisini yapt›k.
Ki devrimci durumun sadece duraksamakla kalmad›¤›n› geriledi¤i noktas›nda
2.Konferanstan farkl› düflündü¤ümüzü de ortaya koyarak bu konuda teorik-politik
elefltirilerde bulunmufltuk. Dolay›s›yla burada tekrar ayr›nt›l› bir de¤erlendirmeye
girmeyece¤iz. Fakat yeri gelmiflken 2. konferans›n siyasal duruma iliflkin tespitini
bir kez daha aktarmakta, fayda görüyoruz. Çünkü, 2.konferans’›n durum tespitiyle
3.konferans›n durum tespiti aras›nda fark yoktur. Dolay›s›yla, konferans›n burada,
hem 2.konferans›n duruma iliflkin saptamas›n› yanl›fl aktar›p yorumlad›¤› hem de
2.konferans›n mücadele biçimlerine iliflkin görüfllerini ve saptamalar›n›
elefltirmedi¤i görülmüfl olacakt›r.

2.Konferans›n devrimci durum üzerine yapt›¤› saptamay› oldu¤u gibi bir kez
daha aktar›yoruz:

„...Bugün ülkemizde devrimci durum duraksamas›na ra¤men kalkm›fl de¤ildir.
Hakim s›n›flar aras›nda çeliflme vard›r. Genifl y›¤›nlar 12 Eylül faflist darbesiyle
beraber flaflk›nl›¤a kap›lm›flt›r. Her an patlamaya haz›r durumdad›r. Hoflnutsuzluk
giderek art›yor. Yak›nda patlaklar kaç›n›lmazd›r.“(61) ( Parti 2. Konferans Raporu
adl› belgeden)
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Her iki al›nt›da da görülece¤i gibi gerek 2.konferans gerekse 3.konferans
„devrimci durumun duraksamas›ndan’’ söz ediyor. 3.konferans›n bu konudaki
farkl› bir yan› „devrimci durumun duraksamas›n›n belirginleflmesinden“ söz
etmesidir. Komünistler bir al›nt› yaparken veya bir olay› de¤erlendirirken o durumu
oldu¤u gibi aktarmak zorundad›r. Nesnel durumu de¤erlendirmede farkl›
yorumlar›n ç›kmas› normaldir, normal karfl›lan›r, ama gerek bir teorik-politik tespit
olsun, gerekse herhangi bir siyasal olay olsun fleyleri hiçbir fley katmadan
aktarmad›n m› komünist bir tav›r ve yöntem olmaz..

Bu notu düfltükten sonra 3.konferans›n 2.yenilgiye iliflkin saptamas›nda teorik
düzlemde de olsa do¤ru bir yan› var. Ancak 2.yenilginin ideolojik-siyasi,örgütsel
ve askeri alandaki sorgulamas›n› bilimsel ve yeterli bir boyutta yapt›¤›n›
söyleyemeyiz. Bu yenilginin tarihsel.s›n›fsal ve ideolojik dokusunu net ve aç›k
bir flekilde ortaya serme beceri ve cesaretini gösteremeyerek, geçmifli
sorgulamaktan kaç›nm›flt›r. Dolay›s›yla bu hatal› çizgilerden ideolojik olarak
kendisini kurtaramam›fl ve ileride ortaya koyaca¤›m›z gibi gerek örgütsel gerekse
siyasal-taktik konularda oportünizme düflmekten kurtulamam›flt›r. Geçmiflin
muhasebesini yaparken sorunun kayna¤›nda yatan ideolojik ve s›n›fsal yanlar›
do¤ru bir flekilde ortaya ç›kar›p bu olumsuz yanlar› mahkûm etmedi¤imiz zaman
önümüzdeki politik, örgütsel görevleri de do¤ru ve bilimsel bir flekilde yerine
getirmemiz mümkün de¤ildir. Sadece tespit etmekle, o da yüzeysel bir flekilde
teorik tespitlerle hatalar›m›z› aflaca¤›m›z› san›yorsak, büyük bir yan›lg› içerisinde
oldu¤umuzu gösterir.

Parlamento Sorunu Üzerine:
„Parlamentodan ilkesel olarak yararlan›lmaz diyen anlay›fl yanl›flt›r. Partimizi

güçlendirdi¤i oranda yararlan›labilinir. Bu, günün somut koflullar› içinde ele
al›nmal›d›r“ (3.konferans kararlar›ndan)  (62)

3.Konferans›n soruna yaklafl›m› esasta do¤rudur. Parlamentodan yararlan›p
yararlanmama sorunu üzerine geçmiflten bugüne kadar partimiz içerisinde oldukça
genifl tart›flmalar sürüp geldi ve hala da devam etmektedir. Baz› anlay›fl sahipleri
soruna ilkesel sorun diye yaklafl›p bizimki gibi ülkelerde parlamentodan taktik
olarak da olsa yararlan›lmaz saptamas›n› yaparken, baz› anlay›fl sahipleri ise bu
sorunu taktik bir sorun olarak görmekte, ilkesel bir mücadele biçimi olarak
de¤erlendirmek do¤ru de¤il diye saptama yapmaktad›rlar.

MLM’lerin ilkesel olarak hiçbir mücadele biçimini reddetmeme temelinde
soruna yaklaflmas› gerekir. Sorunun özünü buradan yakalad›¤›m›z zaman, yani
„hiçbir mücadele biçimi ilkesel olarak reddedilmez“ MLM kuram›n›
savundu¤umuz zaman, geriye söz konusu mücadele biçimini hangi koflullarda ve
hangi örgütsel, politik-taktiklerle devreye nas›l koyaca¤›m›z sorunu kal›yor.

Bir kere ana mücadele biçimi ile tali mücadele biçimlerini merkezi görevle
ikincil ve daha tali görevleri birbirine kar›flt›rmama konusunda kafam›z net ve
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aç›k olmal›d›r. Bu, örgüt ve örgütlenme biçimleri için de geçerlidir. Stratejik ve
taktik sorunlar› birbirine kar›flt›rd›¤›m›z an ve taktik sorunlar› stratejinin hizmetinde
ele almad›¤›m›z zaman, orada hem stratejiyi gelifltirmemifl hem de o somut
durumda sapm›fl oluruz. Yani genelle özgülü diyalektik bir bütünlük içerisinde
ele al›p bunu pratikte maddi bir güç durumuna getirdi¤imiz zaman burada do¤ru
bir politik-taktik hat çizdi¤imizden söz edebiliriz. Tersi durumda ise do¤rulardan
sap›lm›fl olunur. Sorunun daha bir netlikle bilince ç›kart›lmas› için Stalin yoldafl›n
Strateji ve Taktik üzerine ortaya koydu¤u tezleri özet olarak aktaral›m:

„Strateji, devrimin verili aflamas› temelinde, proletaryan›n ana darbesinin
do¤rultusunu saptamak, devrimci güçlerin mevzilenifli (ana ve ikincil yedek güçler)
için uygun olan› haz›rlamak, devrimin verili aflamas›n›n tüm süreci boyunca bu
plan›n gerçeklefltirilmesi için çal›flmakt›r.“

„Stratejinin en önemli görevi, iflçi s›n›f› hareketinin tutmas› gereken ve
programda formüle edilen hedeflere ulaflmak için düflmana esas darbeyi indirmenin
proletarya için en yararl› oldu¤u temel do¤rultunun saptanmas›d›r. Stratejinin plan›
tayin edici darbenin, bu darbenin en k›sa zamanda azami sonucu verece¤i
do¤rultuda örgütlenmesi plan›d›r.“

Stalin yoldafl ayn› makalesinde taktik üzerine ise flunlar› ifade etmektedir:
„Taktik hareketin kabarma ve alçalma, devrimin yükselme ve alçalmas›n›n

nispeten k›sa dönemi için proletaryan›n davran›fl çizgisini saptamak, eski mücadele
ve örgütlenme biçimlerinin ve eski fliarlar›n yerine yenilerini geçirerek, bu biçimleri
birbiriyle birlefltirerek vb. bu çizginin uygulanmas› için mücadele etmektir. Strateji,
diyelim ki, Çarl›¤a ya da burjuvaziye karfl› savafl› kazanma, Çarl›¤a ya da burjuva-
ziye karfl› mücadeleyi sonuna kadar götürmeyi hedef edinmiflse taktik daha az
önemli hedefleri önüne koyar; çünkü onun hedefi bir bütün olarak savafl› kazanmak
de¤il, devrimin verili yükselme yada alçalma dönemindeki somut duruma uygun
flu ya da bu muharebeyi flu ya da bu çarp›flmay›, flu ya da bu kampanyay›, flu ya da
bu eylemi baflar›yla gerçeklefltirmektir. Taktik stratejinin bir parças›d›r, ona ba¤l›d›r
ve ona hizmet eder.

„Taktik, kabarma m›, yoksa alçalma m› oldu¤una göre de¤iflir. ...
„Taktik, stratejinin bir parças›d›r, ona tabidir ve ona hizmet eder. Taktik savafl›n

bütünüyle de¤il, onun tek tek parçalar›yla mücadeleyle, çarp›flmalarla ilgilenir. ...
„Takti¤in en önemli görevi, verili her anda somut duruma en uygun düflen ve

stratejik baflar›y› en emin flekilde haz›rlayan mücadele yollar›n› ve araçlar›n›,
biçimlerini ve yöntemlerini saptamakt›r. Bu nedenle, taktik eylemler, onlar›n
sonuçlar›, kendi bafl›na dolays›z etki bak›fl aç›s›ndan de¤il, stratejinin görevleri
ve olanaklar› bak›fl aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

„Takti¤in görevi, her fleyden önce, stratejinin yönergelerini k›lavuz edinerek
ve bütün ülkelerin iflçilerinin devrimci mücadelesinin deneyimlerini göz önüne
alarak, her verili anda somut savafl durumuna en uygun mücadele biçim ve
yöntemlerini saptamakt›r“
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Stalin yoldafl ayn› makalesinde „mücadele biçimlerinin seçimi ve taktik“
konusunda ise flu temel belirlemeleri yapmaktad›r:

„Her Marksistin, mücadele biçimleri sorununu araflt›r›rken koymak zorunda
oldu¤u temel talepler nelerdir? Birinci olarak Marksizm, sosyalizmin bütün ilkel
biçimlerinden hareketi herhangi bir belirli mücadele biçimine ba¤lamamas›yla
ayr›l›r. O, en çeflitli mücadele biçimlerini tan›r ve bunlar› ‚kafadan uydurmaz‘,
bilakis devrimci s›n›flar›n, hareketin seyri içinde kendili¤inden ortaya ç›kan
mücadele biçimlerini sadece genellefltirir, örgütler ve onlara bilinç unsurunu tafl›r.
Marksizm her türlü soyut formülle her türlü dogmatik reçeteye kesinlikle
düflmand›r ve hareketin geliflmesiyle kitlelerin bilincinin artmas›yla, iktisadi ve
siyasi buhranlar›n keskinleflmesiyle birlikte sürekli olarak yeni ve çeflitli savunma
ve sald›r› yöntemleri ortaya ç›karan kitle mücadelesinin dikkatle incelenmesini
talep eder. Bu yüzden Marksizm hiçbir zaman hiçbir mücadele biçimini reddetmez.
Marksizm kendini asla yaln›zca verili anda mümkün ve mevcut olan mücadele
biçimleriyle s›n›rlamaz, aksine verili dönemde hiç kimsenin bilmedi¤i yeni
mücadele biçimlerinin verili toplumsal konjonktürün de¤iflmesiyle ortaya
ç›kmas›n› kaç›n›lmaz addeder....

„‹kinci olarak Marksizm, mücadele biçimleri sorununun mutlaka tarihi olarak
araflt›r›lmas›n› talep eder. Bu sorunu somut tarihi durumun d›fl›nda ele almak,
diyalektik materyalizmin alfabesini anlamamak demektir. Ekonomik evrimin
çeflitli anlar›nda, çeflitli siyasi, milli-kültürel, sosyal ve di¤er flartlara ba¤l› olarak
çeflitli mücadele biçimleri ön plana ç›kar, mücadelenin ana biçimleri haline gelir
ve buna ba¤l› olarak ikinci dereceden mücadele biçimlerinde, tali mücadele
biçimlerinde de öz de¤iflikliklere u¤rar. Belli bir mücadele arac›n›n uygulanmas›n›
geliflmesinin verili aflamas›nda verili hareketin somut durumunu iyice incelemeden,
onaylamaya veya onaylamamaya çal›flmak. Marksizm’in zeminini tamamen terk
etmek demektir“ (63)

Strateji, taktik, mücadele biçimleri üzerine ortaya konulan devrimci teori ana
hatlar›yla böyledir. Bizim de herhangi bir mücadele biçimi veya strateji-taktik
sorunlar›na yaklafl›rken kendimize temel alaca¤›m›z teorik ›fl›k budur.

Kendisine Marksistim diyen herkes bunu kendisine ›fl›k almakta oldu¤unu
söylüyor ve iddia ediyor. Ama bunu teorik olarak savunmakla ifl bitmiyor. O zaman
geriye ne kal›yor? Elbette ki bu teorik ›fl›k do¤rultusunda somut politikalar üretmek
ve bunu uygulamak ve uygulatmak kal›yor. ‹flte burada, yani somut durumu
kavrama ve tahlil etmede ve buna uygun taktikler gelifltirmede çok farkl› saptamalar
ve uygulamalar ortaya ç›k›yor. Yani teoride söylenenler farkl› oluyor, pratikte ise
hem politik belirlemede hem de pratik yönelimde oldukça farkl› anlay›fl ve çizgiler
kendisini gösteriyor.

Bizim aç›m›zdan sorun nedir? ‹flte meselenin özünü bu nokta oluflturmaktad›r.
Parlamento sorununun ilkesel düzeyde ele al›nmas›n›n en temel nedenlerinden
birisi teorik-siyasi s›¤l›kken, ikinci neden ise; bu teorik-siyasi s›¤l›ktan kaynakl›
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olarak mücadele biçimleri noktas›nda dogmatikli¤e düflmemizdir. Di¤er bir neden
ise yine bu iki nedenle ba¤›nt›l› olarak geçmifl önderlikler taraf›ndan birçok alanda
do¤ru bir politik hat oluflturulmad›¤›ndan dolay› „parlamentodan yararlan›rsak
veya bu mücadele biçimini taktik olarak benimsersek parti çizgisi elden gider,
silahl› mücadele yerine bar›flç›l mücadele esas mücadele biçimi olarak al›n›r“ vb.
gibi kayg›l› yaklafl›mlar›n da pay› reddedilemez. ‹leride DABK’›n konuya iliflkin
saptama ve düflüncelerini ortaya koydu¤umuzda bunu aç›k bir flekilde görece¤iz.
Ne kadar yanl›fl bir zeminde teorik tart›flma yap›ld›¤›n› al›nt›larla ortaya koyaca¤›z.

Daha önce birçok yerde birçok kez ortaya koyduk. Bir kez daha ortaya koyal›m:
Bizim yak›n devrim hedefimiz Demokratik Halk Devrimidir. Stratejik görevimiz
budur. Ana merkezi görevimiz bu devrimi gerçeklefltirmektir. O nedenle bütün
mücadele ve örgüt biçimlerinden tutal›m da ittifaklara kadar bütün stratejik
politikalar›m›z› önce Yeni Demokratik Devrim’e uygun olarak ele almak
zorunday›z.

Yar›-sömürge, yar›-feodal, çok uluslu ve çeflitli milliyetlerin ayn› devlet s›n›rlar›
içerisinde yaflad›¤› bir sosyo-ekonomik yap›ya sahip bir co¤rafyada emperyalizm,
feodalizm ve komprador bürokrat kapitalizm devrimin önünde en büyük üç
engeldir. Bunlar üretici güçlerin geliflmesinin önünde engel oluflturan en gerici
üretim iliflkileridir. Bunlar› temsil eden s›n›flar ise en gerici s›n›flard›r. Bu gerici
üretim iliflkilerini temsil eden s›n›flar d›fl›nda kalan tüm s›n›flar devrimimizin
dostu müttefik ve yedek güçleridir. Proletarya Devrimimizin öncü, önder gücü
iken köylülük devrimin temel gücüdür. Köylülü¤ün devrimin temel gücü olmas›
gerçekli¤i ülkede feodalizmin tasfiye edilmemifl olmas›ndan, daha do¤rusu feodal
üretim iliflkilerinin hakim olmas› ve bu iliflki sonucu köylülü¤ün temel sorunu
olan toprak devriminin henüz gerçekleflmemifl olmas›ndan kaynakl›d›r.

‹flte proletaryan›n ideolojik öncülü¤ü alt›nda ve siyasi önderli¤ini de komünist
partisi arac›l›¤›yla di¤er s›n›flar üzerinde yürütmesi ve bunu Yeni Demokratik
Devrim ile baflar›ya ulaflt›rmas› için mutlaka zor kullan›lmas›, yani zorun örgütlen-
mesi gerekmektedir. Zor olmay›nca devrim asla baflar›ya ulaflamaz. Ama bizde
bu zorun örgütlenmesi nas›l olmal›d›r sorusunun yan›t› ise parti örgütlemesi d›fl›nda
ana örgütlenme biçimi olan silahl› bir halk ordusu örgütlenmesinden baflka bir
fley de¤ildir. Peki bu güçlerin gerçek inflas› hangi temel mücadele biçimi içerisinde
olacakt›r? Bu sorunun yan›t› ise mücadelenin silahl› biçimidir. Bunun bizimki
gibi ülkelerde özgün biçimi ise Halk Savafl›’d›r. Halk Savafl›n›n ilk aflamas›nda
ise bu mücadelenin özgün biçimi Köylü gerilla savafl›d›r.

Tüm bunlardan sonra, yani ana mücadele biçimi ve buna uygun ana örgütlenme
biçiminin silahl› mücadele ve Halk Ordusu örgütlenmesinin, devrimimizin baflar›ya
ulaflt›r›lmas› için temel mücadele ve örgüt biçimi oldu¤unu tart›flan yok. Fakat
bunu ortaya koymak veya savunmak demek di¤er mücadele ve örgüt biçimlerini
reddetmemizi getirir mi? Hay›r getirmez. Öyle ise burada do¤ru bir bak›fl aç›fl›
nedir? Az önce de Stalin yoldafltan al›nt›lad›¤›m›z gibi tali ve ikincil dedi¤imiz
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mücadele ve örgütlenme biçimlerini Merkezi görevimiz (stratejik) olan Yeni
Demokratik Devriminin geliflmesi ve büyümesinin hizmetine sokabiliyor, ve bu
ba¤›nt›da silahl› mücadele ve ordu örgütlenmesinin her bak›mdan sa¤lanmas› ve
inflas› mücadelesini gelifltiriyorsak, bizim burada flu mücadele biçimi bu mücadele
biçimini tart›flmam›z abes olur. Sorun do¤ru bir politik bak›fl aç›fl› ve bu bak›fl
aç›s› do¤rultusunda özgül durumu do¤ru tahlil etmek ve buna uygun mücadele ve
örgütlenme biçimleri yaratmakt›r.

Sorun do¤ru siyaset üretmek ve bu siyaseti do¤ru bir mücadele biçimi ve
örgütlenmeyle prati¤e geçirmektir. Politika bir güç iflidir. Politikay› kitlelere
götürecek güç ise örgütün kendisidir, örgütlenmenin kendisidir.

Biz Maoistler hiçbir mücadele biçimini ilke olarak reddetmeyiz. Bununla
beraber bizimki gibi ülkelerde silahl› mücadele esas di¤er mücadele biçimleri
ikincil ve talidir. Hiçbir mücadele biçimini reddetmezken, bunlar› esas mücadele
biçimine hizmet edecek flekilde ele al›r›z. Hepsinden de yararlanmay› ve bunlar›
koflullar› oldu¤unda devreye koymay› reddetmeyiz. Bu sorunu da, yani herhangi
bir taktik mücadeleyi belirleyecek yetkili merkezin ise MK oldu¤unu belirtelim.
Hatta bizde bunu Siyasi Büro bile belirleyebilir. Örne¤in mevcut verili durum
parlamentodan yararlanmak kitlelerin bilincini, partinin politik etkisini gelifltirecek,
stratejiye ve ana mücadele biçimine hizmet edecekse komünistler böyle bir imkan›
ellerinin tersiyle itemezler. Bu tamamen taktik bir meseledir.

Bunun gibi her taktik politika böyledir. fiöyle diyelim biz parlamentodan Le-
ninist söylemle devrimci durumun geri oldu¤u dönemlerde yararlanmay›
reddetmemekle birlikte, öyle dönemler olur ki parlamento seçimleri aday göstermez
sand›k basma gidip oy kullanmama takti¤ini benimseyebiliriz. Ya da kurtar›lm›fl
bölgeler yarat›ld›¤› dönemlerde zaten nesnel olarak bu bölgelerde parlamento
seçimleri olmaz/olamaz ama bir beyaz bölgelerde parlâmento seçimlerine kat›lmak
için aday gösterebiliriz. Tabii ki bu adaylar›m›z komünist olmak zorundad›r. Bu
taktikler ço¤alt›labilir. Sorun bu takti¤i devrimin hizmetine do¤ru bir flekilde
kanalize edip edemedi¤imizdir. Parlamenter yolla devrim imkans›zd›r. Bunu
savunmak parlamentarizmin ve reformizmin kendisidir. K›sacas›, 3.konferans›n
bu soruna iliflkin bak›fl aç›s› esas olarak do¤rudur, MLM’dir.

Do¤u Perinçek Ve Partisi’nin De¤erlendirilmesi
Sorunu Üzerine:

Bu konuya iliflkin 3. konferans›n yapt›¤› tespit do¤rudur. Do¤u Perinçek ve
partisi, Türk Milli burjuvazisinin sol kanad›n› temsil etmektedir. Siyasi alandaki
duruflu ve yönelimi yasalc› ve tasfiyecidir. Bu ba¤lamda reformisttir. Devrimi
zorla de¤il parlamenter yolla savunmaktad›r. Anti-emperyalist yönü daha çok a¤›r
basmaktad›r. Sistem içilik ve s›n›f uzlaflmac›l›¤› ise esas çizgisidir. Sol radikal
parti ve örgütler kategorisinde de¤erlendirilmez ama toplumdaki s›n›flar› temsil
eden partiler kategorisinde ele ald›¤›m›zda Milli burjuvaziyi temsil etmektedir.
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Zaman zaman karfl›-devrimci politikalar izlese de bu partiye damgas›n› vuran yan
esasta karfl›-devrimci de¤il, ilerici, reformist yand›r. Devrimimizin müttefikleri
aras›nda yer alan milli burjuvazinin siyasi temsilcisi oldu¤undan mevcut durumda
her ne kadar partiye ve devrimci güçlere uzak dursa da ancak mevcut karakterini
korumas› durumunda devrimimizin dost, ilerici güçleri aras›nda de¤erlendirmeye
devam edece¤iz.

3.Konferans›n de¤erlendirmesi sonucu 1979-87 aras› karfl›-devrimci olarak
de¤erlendirilen bu harekete iliflkin tespit geç de olsa düzeltilmifl oldu. Partimizin
bir kanad› bu düzeltmeyi yaparken DABK ise karfl›-devrimci de¤erlendirmesini
1992 birli¤ine kadar sürdürmüfltür.

DABK ile Konferans kanatlar›n›n bu partiye iliflkin de¤erlendirmelerindeki
farkl›l›k kuflkusuz ilkesel bir mesele de¤ildir. Yani bir partiyi karfl›-devrimci
de¤erlendirip de¤erlendirmeme sorunu ile o partinin temsil etti¤i s›n›f› -milli
burjuvaziyi- karfl›-devrimci de¤erlendirip de¤erlendirmemek farkl›d›r. Birisi bir
s›n›f› de¤erlendirmekken ve cephe ve ittifaklar politikas›na dair bir meseleyken;
di¤eri ise mevcut örgütlü partiler içerisinde yer alan bir hareketi de¤erlendirmektir.
Baflka deyiflle bir sosyal s›n›f de¤il somut durumda o s›n›f› temsil eden bir siyasal
parti üzerine yürütülmektedir tart›flma. E¤er her iki kanat sorunu parti düzeyinde
de¤ilde s›n›f düzleminde, yani milli burjuvazinin her iki kanad› da karfl›-
devrimcidir/de¤ildir tart›flmas›n› yürütmüfl olsayd› o zaman bu ilkesel bir görüfl
ayr›l›¤›na denk düflerdi. Çünkü bir s›n›f› o mevcut durumda temsil etmeye çal›flan
veya onun temsilcisi olarak de¤erlendirdi¤imiz bir parti ileride program ve
amaçlar›n› ve politikalar›n› de¤ifltirip karfl›-devrimci bir güç haline gelebilir, hatta
o parti kendisini siyasi arenadan feshedip örgütsel yap›s›na son da verebilir.

Bundand›r ki, Do¤u Perinçek ve Partisi´nin de¤erlendirilmesi konusunda her
iki kanat aras›ndaki ayr›l›k noktas› ilkesel görüfl ayr›l›¤› de¤il, taktik bir sorundur.

3. Konferans›n PKK de¤erlendirmesi:
3.Konferans PKK’yi karfl›-devrimci olarak de¤erlendirmekle sol-sekter bir

tutum içerisine düflmüfltür.
PKK, silahl› mücadele sonras›nda, özellikle de 1984-87 aras› politik devrimci

örgütlere karfl›, devrimci olmayan pratikler içerisine girmifltir. Partimize karfl› da
haks›z sald›r›lara baflvurmufltur. 1985 bafllar›nda yurtd›fl›nda özellikle de Avrupa
çap›nda partimizle kavgal› ortamlar›n yarat›lmas›nda birinci derecede rol oynayan
PKK’nin kendisidir. Ayn› durum 1987‘lere do¤ru Yunanistan-Lavrion kamp›nda
da kendisini göstermifltir. Partimiz ile PKK’nin karfl› karfl›ya gelmesi hiçbir zaman
Partimizden kaynaklanmam›flt›r.

PKK’nin tüm bu olumsuz pratiklerine karfl›n karfl›-devrimci bir ulusal hareket
olarak de¤erlendirilmesi yanl›flt›r. Bu olumsuz politikalar› onun burjuva ulusalc›
karakterinden ve çizgisinden ayr› düflünülemez. O koflullarda PKK için temel
al›nmas› gereken de¤erlendirme noktas› program› ve devlete karfl› izledi¤i siyasi
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durufl olmal›yd›. Yoksa biz devrimciler aras› çat›flmadan ve fliddet uygulamadan
dolay› (sadece bundan dolay›) bir hareketi karfl›-devrimci olarak tan›mlama yolunu
benimsersek, o zaman cunta öncesi ve sonras› birçok küçük burjuva örgütten
tutal›mda ezilen ulus milliyetçi devrimci örgütlerine kadar birbiriyle çat›fl›p
devrimci kan› ak›tmayan örgüt yoktu neredeyse. Hem de bir gün öncesine kadar
birbirini devrimci olarak de¤erlendiren siyasetler bir gün sonras›nda ise birbirlerine
karfl› silah kullan›p karfl›l›kl› olarak devrimci kan› ak›tmaya gittiler. Biz bu durumda
tüm bu örgütleri karfl›-devrimci de¤erlendirebilir miyiz? Elbette ki. bu yapt›klar›
ve izledikleri politikan›n devrime de¤il karfl›-devrime hizmet oldu¤u aç›kt›. Bu, o
örgüt ve partilerin halk içi çeliflkilerin çözüm yönteminde izledi¤i sol-sekter
çizgilerinin ve siyasetlerinin somut ifadesiydi. Bu yanl›fl siyasetleri sonucu
devrimci kan› ak›tt›lar. Ama tüm bu devrimci kan› ak›tanlar›n genel siyasi çizgileri
ve pratik durufllar› ise sisteme ve devlete karfl›yd›. Devrimci ve ilerici bir rol
oynamaktayd›lar. Mevcut programlar› ise ilerici ve devrimci içerik tafl›maktayd›.
Bir hareketi sadece karfl› devrime hizmet eden prati¤inden dolay› karfl›-devrimci
de¤erlendirmek do¤ru bir bak›fl aç›s› de¤il, sekter bir anlay›flt›r.

Gerçi Konferans kanad› bu sekter görüfl ve tespitlerini daha sonraki yallarda
düzeltti. DABK kanad›n›n PKK konusundaki de¤erlendirmesi ise do¤ru oland›.
Devrimci ulusal hareket olarak nitelendirmekteydiler. Bu konuda oldukça hassas
davrand›klar› da aç›kt›r. DABK kanad› PKK’nin bölgesel de olsa (ki bu merkezi
politikas›n›n bir yans›mas›yd›) Dersim’deki parti güçlerine karfl› olumsuz
pratiklerine alet olmam›fl ve bu bölge yöneticilerinin bu dönem içerisinde yaratmak
istedikleri provakasyonlara gelmeyerek do¤ru bir durufl sergilemifltir. PKK,
partimizi ve oradaki gerilla güçlerini „modern korucular“ olarak nitelendirmekten
ve teflhir etmekten de geri durmam›flt›r. Tüm bu gerici belirlemelere karfl›n partimiz
güçleri bu konuda bulunduklar› her alanda do¤ru-devrimci bir durufl göstererek
PKK ile bir silahl› çat›flma ortam›n›n yarat›lmamas› için azami derecede bir
duyarl›l›k ve sorumluluk  tafl›m›flt›r.

Halk›n Birleflik Cephesi Üzerine:
3. Konferans›n Halk›n Birleflik Cephesi’nin (HBC) kurulmas›na iliflkin

saptamas› eklektiktir. 3.Konferans’›n bu konuya iliflkin tespiti özet olarak flöyledir.
„Partimizin Halk›n Birleflik Cephesi konusundaki görüflü do¤rudur, ML’dir.

Ancak birkaç bölgede KS‹ (K›z›l Siyasi ‹ktidar) kurulmas›na ba¤lamak
mutlaklaflt›rmak yanl›flt›r.“

Bu soruna iliflkin DABK kanad›ndan yoldafllar›n Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu
konudaki görüfllerinde ›srar ederek HBC’ye iliflkin savundu¤u tespit do¤rudur.
Konferans kanad›ndan yoldafllar›n, daha do¤rusu 3.Konferans’›n „bir kaç bölgede
KS‹ kurulmadan HBC kurulabilir“, anlay›fl› do¤ru olmay›p HBC’nin komünist
partisi önderli¤inde oluflacak Devrimin üç silah›ndan biri olma gerçekli¤ini
perdelemektir.
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 Devrimin üç temel silah› Parti, Ordu ve Cephedir. Halk›n Birleflik Cephesi,
proletarya önderli¤inde iflçi-köylü temel ittifak› üzerinde yükselir. Devrimci
s›n›flar›n ortak cephesidir. Proletarya bu cepheye Partisi arac›l›¤›yla önderlik eder.
Proletarya için bu olmazsa olmaz bir kofluldur. Bu devrimimizin taktik bir sorunu
de¤il, stratejik bir sorundur. Devrim stratejimize uygun olarak bir veya bir kaç
bölgede KS‹ kurulmadan HBC’nin kurulabilece¤ini savunmak komünist partisini
burjuvazinin pefline takmaktan baflka bir prati¤e ve amaca hizmet etmez.

Sorunu götürüp felsefi aç›dan ele al›p ve ard›ndan „mutlaklaflt›r›lamaz“
gibisinden yorum ve tespitlere gitmek bilinç bulan›kl›¤› yaratmaktan baflka bir
ifle yaramaz. Soruna iliflkin Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u tezler
do¤rudur. Komünist partisinin ve  önderli¤i alt›ndaki K›z›l Ordunun gerek bölgesel
gerekse ülke çap›nda siyasi bir güç haline gelmesinin biricik yolu bir ve birkaç
bölgede KS‹’lerin kurulmas›yla mümkündür. Milli burjuvazi ancak bu aflamada
birleflik cepheye gelebilir ve proletaryan›n önderli¤ini tan›yabilir. Yoksa bu aflama
öncesinde Milli burjuvazinin proletarya ile birlikte bir cephe içerisinde yer almas›
veya bu s›n›fla HBC kurulabilir tart›flmas›n› yapmak soyut bir tart›flmad›r.
Proletaryan›n inisiyatifini cephe içinde tan›mayan milli burjuvazi bu gibi koflullarda
ancak kendi inisiyatifi tan›nd›¤›nda bir cepheye evet diyebilir. Ki bu da çok zay›f
bir ihtimaldir. Ama komünistlerin HBC içerisinde siyasi olarak güçlü olan bir
milli burjuvazinin veya küçük burjuvazinin inisiyatifi alt›nda cephe örgütlenmesine
gitmesi kabul edilemez/savunulamaz. Halk›n Birleflik Cephesi sorunu bir tespitten
öte bir güç sorunudur. Yani komünist partisi siyasi olarak güçlü ise ancak milli
burjuvaziyi kendi peflinde sürükleyebilir ve onun üzerinde, yani cephe içerisinde
milli burjuvazi üzerinde hegomonya kurabilir. Yoksa daha ideolojik bir hareket
olmaktan dahi ç›kmad›¤›, gerek parti gerekse ordu dar bir siyasi-askeri güç olm-
aktan ç›k›p milyonlar› örgütlemedi¤i, kendi siyasi kurumlar›n› oluflturmad›¤›
durumlarda, HBC’ye önderlik edebilmek için do¤ru ideolojik ve genel siyasi çizgi
yetmez. Proletaryan›n önderli¤i onun siyasi ideolojik hatt›n›n do¤rulu¤undan
hareketle garanti alt›na al›nmaz. Siyasi ideolojik hatt›n›n do¤rulu¤unun yan›s›ra,
siyasi ve askeri bak›mdan genifl kitleler üzerinde etkili bir güç olmadan bu çizginin
garantisi sa¤lanamaz. Bütün bu koflullar biraraya getirilmedikçe Halk›n Birleflik
Cephesi’ne önderlik etme iddias› bofl bir iddiadan öteye gidemez. Dolay›s›yla
Partimizin kurulufl belgelerinde belirtildi¤i gibi bir veya birkaç bölgede KS‹’ler
kurulmadan Proletarya önderli¤inde HBC’nin kurulabilece¤i düflüncesi hayali bir
düflüncedir. ,

Bir veya bir kaç bölgede KS‹ kurulmadan da HBC kurulabilir düflüncesi parti
tarihinde ilk olarak 1.konferansta resmi düflünce haline getirilmifltir. 2.konferans
bu konuda bir de¤ifliklik yapmadan ayn› düflünceleri savunmaya devam etmifltir.
Yani DABK kanad›n›n iddia etti¤i gibi HBC’ye iliflkin Yoldafl Kaypakkaya’n›n
ortaya koydu¤u tezlere tezatl›k teflkil eden düflünceler sadece 2.MK’ya ait de¤ildir.
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3.konferans soruna genel bak›fl aç›s› itibar›yla Yoldafl Kaypakkaya’n›n
saptamalar›na kat›l›yor, ancak Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u biçimiyle
savunmuyor olmakla iflin ciddiyetinde de¤il. Bugün aç›s›ndan ya da s›n›f
mücadelesinin içinden geçti¤imiz dönemi aç›s›ndan bu yanl›fl anlay›fl› savunmak
mücadele önünde pratik bir engel teflkil etmeyebilir. Ama bu sorunun do¤ru
konuldu¤u anlam›na gelmez. Yar›n bir milli burjuva veya küçük burjuva hareket
veya parti cephe ça¤r›s› yapt›¤›nda pratik olarak da buna olumlu yan›t verme
olas›l›¤›n› güçlü k›lar. Bu durum da proletaryan›n burjuvazinin kuyru¤una tak›larak
siyasi ve örgütsel olarak tasfiyesine yol açabilir.

Yoldafl Kaypakkaya’n›n konuya iliflkin, yani KS‹’ler kurulmadan HBC’n›n
neden kurulamayaca¤› sorusuna verdi¤i yan›t› ana hatlar›yla aktar›p bu tart›flmay›
ba¤l›yaca¤›z. Çünkü Yoldafl Kaypakkaya bugün yap›lan tart›flman›n ayn›s›n›
dönemin revizyonisti D.Perinçek’le yapmaktad›r. Do¤u Perinçek’in kendisi de
t›pk› bizim 1.Konferans ve daha sonras› ayn› düflünceleri savunan 2. ve
3.konferanslar gibi „bir veya birkaç bölgede KS‹ kurulmadan cephe olmaz, gibi
görüflleri; tek yanl› burjuva düflüncesinin kal›nt›s›d›r ve tabiat›yla yanl›flt›r.“ diyerek
Yoldafl Kaypakkaya’ya suçlamalar getirmektedir. Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu
konudaki „yanl›fll›¤›n›n“ ideolojik kökenini kendisine göre koyarken, ayn›
düflüncenin sahibi olan geçmifl önderliklerimiz sorunun ideolojik kökenine iliflkin
bir belirleme yapmaktan kaç›nmakta ve cesaretsiz davranarak tutars›zl›¤a
düflmektedirler.

Yoldafl Kaypakkaya flöyle demektedir:
„... ‚bir veya birkaç bölgede KS‹ kurulmadan cephe olmaz gibi görüfller tek

yanl› burjuva düflüncesinin kal›nt›s›d›r ve tabiat›yla yanl›flt›r. Cephe bugünden
gerçekleflebilir çünkü cephe devrimin dostlar›n› ve düflmanlar›n› do¤ru tespit
etmeyi ifade eder. Dostu düflman› do¤ru tespit etmek ve buna  uygun bir siyaset
izlemek devrimin her aflamas›nda temel meseledir.‘ (Oportünizm ve ikiyüzlülük
örne¤i genelgeden)

„Revizyonizmin demokratik güç birli¤i ve cephe konusundaki görüflleri
bunlard›r:

„Birinci yanl›fl fludur: ‚Faflizme karfl› mücadelenin arac›‘ revizyonistlerin
göstermek istedi¤i gibi ‚devrimci güç birli¤i‘ safsatas› de¤il, halk›n birleflik
cephesidir. Yani proletarya önderli¤inde ve iflçi-köylü temel ittifak› üzerinde
kurulan bütün devrimci s›n›f ve tabakalar›n ittifak›d›r. Dimitrov yoldafl da anti-
faflist mücadelenin ‚devrimci güç birli¤i‘ denilen, kuyrukçuluk ve teslimiyet
arac›yla yürütülece¤ine dair tek kelime yoktur. Dimitrov yoldafl, daima anti- faflist
halk cephesinden bahseder ve bu proletarya önderli¤indeki halk cephesinin ta
kendisidir. Ve anti-faflist mücadelenin amac›, halk cephesi iktidar›n› gerçek-
lefltirmektir.

„‹kinci yanl›fl fludur: proleter devrimcilerin bir tek cephe politikas› vard›r; o
da, proletarya önderli¤inde halk›n birleflik cephesidir. Ayr›ca bunun d›fl›nda
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demokratik güç birli¤i ve devrimci güç birli¤i gibi safsatalarla  komünistlerin ifli
yoktur. Halk›n Birleflik Cephesinden ayr› olarak bir de ‚devrimci güç birli¤i‘
slogan›n›n icat edilmesi, biraz önce de iflaret etti¤imiz gibi, ‚dev-güç‘ giriflimini
hakl› ç›karmak içindir. Temel kitleleri hesaba katmadan, partiyi, halk ordusunu
ve halk›n birleflik cephesini hesaba katmadan ‚ittifak‘(!) ad›na burjuva
demokratlar›n›n k›ç›ndan yürümeyi hakl› ç›karmak içindir. Kuyrukçuluk ve
teslimiyet politikas›n›n, ‚bu, halk›n birleflik cephesi de¤il devrimci güç birli¤idir‘
diye böyle safsatayla ve demogojiyle hakl› ç›karmak içindir. ‹flçi s›n›f› önderli¤ini
ve iflçi köylü temel ittifak›n› bir kenara iterek reformist burjuvaziye tabi olmay›
bir gerekçeyle ba¤lamak içindir.

„Revizyonistlerin üçüncü yanl›fl› fludur: ‚cephe, devrimin dostlar›n› ve
düflmanlar›n› do¤ru tespit etmeyi ifade eder‘. Hay›r baylar! Cephe bunu ifade
etmez. Yapt›¤›n›z fley korkunç bir demogojidir. Cephe, komünist parti önderli¤inde
ve iflçi köylü temel ittifak› üzerinde bütün devrimci s›n›f ve tabakalar›n
emperyalizme, feodalizme, komprador kapitalizme karfl› birleflmifl olmalar›n› ifade
eder. Devrimden menfaati olan s›n›f ve tabakalar, bizzat birleflmedikçe cephe
gerçekleflmifl olmaz. E¤er öyle olsayd›, devrimin dostlar›n› ve düflmanlar›n› bir
kere do¤ru tespit ettikten sonra, mesele biterdi. Ve bu tespit muhafaza edildi¤i
müddetçe cephe bozulmazd›(!)

„ÇKP’li yoldafllar devrimin dostlar›n› ve düflmanlar›n› ta 1927‘de do¤ru tespit
etmifllerdi. Cephe hemen gerçekleflti mi? S›n›f mücadelesi seyri içinde halk›n
cephesi kaç kere bozulup tekrar kurulmad› m›? ‚Cephenin devrimin dostlar›n› ve
düflmanlar›n› do¤ru tespit etmeyi ifade etti¤ini‘ söylemek, Demokratik Halk
Diktatörlü¤ü hedefini bir kere tespit ettikten sonra derhal ve kendili¤inden bu
hedefe ulafl›lm›fl olaca¤›n› söylemek kadar saçmad›r. Cephenin gerçekleflmesi için,
devrimin dostlar›n› ve düflmanlar›n› do¤ru tespit etmek yetmez; ayn› zamanda,
proletarya önderli¤inde devrimin dostlar›n› birlefltirmeye yönelen, nispeten uzun
bir mücadele yürütmek gerekir. Proletarya önderli¤inde devrimin dostlar›n›
birlefltirmek için sab›rl› ve çetin bir mücadele vermek gerekir. Mücadelesi
verilmeden, b›rakal›m çeflitli tabakalar› biraraya getirmeyi, iflçi s›n›f›n› biraraya
getirmek dahi mümkün de¤ildir.“ (64)

Görüldü¤ü gibi Yoldafl Kaypakkaya soruna basit olarak yaklaflm›yor. Sorunu
do¤ru bir tespitle s›n›rl› tutmuyor. Nas›l ve ne flekilde kurulaca¤›n›n hem teorik
hem de pratik siyasetini ortaya koyuyor. Ancak kimi yoldafllar›m›z Partimizin bu
konudaki, daha do¤rusu Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu konudaki görüfllerini MLM
nitelemekle yetiniyorlar. Ama meselenin somut özünü do¤ru bir flekilde kavrayarak
ortaya koymuyorlar. Hem Yoldafl Kaypakkaya’n›n cephe anlay›fl›n› savunur
görünüyorlar, hem de K›z›l Siyasi ‹ktidar kurulmadan da kurulabilir anlay›fl›n›
savunuyorlar. Bariz bir flekilde oportünizme düflüyorlar. Oysa al›nt›dan da
anlafl›laca¤› gibi, Yoldafl Kaypakkaya’n›n D:Perinçek’le yapt›¤› tart›flman›n özünü
devrimin dostlar› ve düflmanlar›n› do¤ru tespit etmekle s›n›rl› tutmay›p, nas›l ve
hangi aflamada gerçekleflece¤i oluflturuyor.
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K›saca gerek 1.ve 2.Konferanslar›m›z, gerekse 3.Konferans›m›z Halk›n Birleflik
Cephesi sorununu Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u biçimde de¤il, Do¤u
Perinçek’in ortaya koydu¤u biçimde ele al›p sonuçlara gidiyor. Burada aç›kça
oportünizme düflülmüfltür.

MZD Formülasyonu Üzerine:
3.Konferans›n MZD formulasyonunu savunmas› olumlu bir yönelimdir.
Maoizm üzerine bugüne kadar ele al›nan yaz›lar›n bir bütün olarak ikna edici

oldu¤unu söylemek abart› olur. Teorik olarak MZD formülasyonunun savunulmas›,
bu formülasyonun ard›ndaki teorik siyasi gerçeklerin net ve doyurucu bir flekilde
ortaya konuldu¤u anlam›na gelmez. 3.Konferans MLMZD formülasyonunu
savunmas›na karfl›n, Baflkan Mao’nun Marksizm Leninizme yapt›¤› nitel katk›lar›n›
ve onun bilimimizin üçüncü nitel aflamas› oldu¤unu bilimsel bir flekilde ortaya
koyamad›.

1.Konferans›m›z yapt›¤› özelefltiride MZD formülasyonunun Leninizmin
eskidi¤i ve ça¤›n de¤iflti¤i anlam›na geldi¤i gerekçesiyle bu formulasyonu
reddetmiflti. Bu haks›z ve Partimizin ideolojik hatt›na aç›ktan bir elefltiriydi. Gene
2.Konferans›m›z Baflkan Mao’nun bilimimize nitel katk›lar› savunmufl ve yeni
tipte modern revizyonistlerin Baflkan Mao flahs›nda Marksizm Leninizm Maoizme
yapt›¤› sald›r›lar› gö¤üslemeye çal›flm›flt›r. Ancak ne MZD formulasyonunu ne
de Maoizm formulasyonunu savunmufltur.

3. Konferans’›n DABK’a iliflkin Belirledi¤i Siyaset Do¤rudur:
Bilindi¤i gibi 3.konferans topland›¤› aflamada DABK örgütsel ayr›l›k ilan

etmiflti.
3.Konferans›n DABK’a iliflkin ald›¤› karar ve belirledi¤i siyaset flöyledir:
„...Konferans›m›z 1. Nolu bölgede partiye ba¤l› silahl› güçlerin ayr›l›k ilan

etmelerini her yönü ile de¤erlendirmifltir. Konferans bu güçlerin partiyle yeniden
birleflmeleri, konferans ve seçti¤i 3.MK’y› tan›malar› için soruna sorumluluk ve
sab›rla yaklaflmas›n›, bu güçlerin iknas› için yo¤un bir çaba gösterilmesini
3.MK’n›n ilk ve en önemli görevidir.

„3.Konferans karar› gere¤ince MK’m›z›n önündeki en önemli görevlerden
birisi savaflç›lar›m›z› kazanmak olacakt›r.“ (65)

Daha önce, yani 2.MK sürecini ele ald›¤›m›z bölümde DABK’›n örgütsel
ayr›l›¤a ne zaman ve hangi aflmada gitti¤ine aç›kl›k getirmifltik. Dolay›s›yla ayn›
fleyleri tekrarlamayaca¤›z. 3.Konferans siyasetinin DABK’› kazanmak yönünde
oldu¤unu belirterek geçelim. Biz burada kimin veya kimlerin hangi niyetleri
tafl›d›¤›n› tart›flmayaca¤›z. Elefltiri, herhangi bir siyasal, örgütsel vb. konuda ortaya
konulan anlay›fllar temel al›narak yap›l›r. Yoksa flu adam›n bu kötü niyeti, bu
kötü amac› var deyip anlay›fllar› bir kenara b›rak›p tart›flma yapmak MLM’lerin
gerek parti içi tart›flmalarda gerekse d›fl tart›flmalarda baflvuraca¤› yöntem de¤ildir.
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Bu, örgütsel ve siyasal sorunlar› bir kenara b›rak›p sorunlar› kiflisellefltirmek tarz›d›r
MLM anlay›fl›n kimden ç›kt›¤›na de¤il anlay›fllar›n do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤›n› esas
alarak ideolojik-siyasi elefltirilerde bulunur. Ancak Partimizde özellikle de son
y›llarda parti içi ideolojik mücadele neredeyse kiflisel sürtüflmeler flekline
bürünmüfltü. Politika üretme noktas›nda kafa yormay›p ama herhangi birinin kiflisel
sorunu olunca, ya da ifl kiflisel polemi¤e dönünce eli kalem tutmayanlar ve politika
üretmede hiç a¤z›n› aç›p bir tek kelime etmeyenler günlerce konuflup sayfalar
dolusu yaz› yazabilmekteydi. ‹leride aktaraca¤›z. Bir MK veya onun alt›ndaki
parti komitesi toplant›s› neredeyse aylar› buluyorsa, art›k burada parti içi ideolojik
mücadeleden söz edebilir miyiz? Bu durum dahi bir partinin önderlik çizgisinin
ve o süreç içerisindeki siyasi, örgütsel hatt›n›n olumlu de¤il olumsuz bir hatta
seyretti¤ine yeter bir kan›tt›r. Kimi yoldafllar 3.Konferans›n bu karar›n› do¤rulu¤u
ve yanl›fll›¤› temelinde bir tart›flma yapmaktan ziyade , y›llarca karar›n kimler
taraf›ndan ve hangi niyetlerle al›nd›¤› üzerine yüzeysel tart›flmalar yapt›lar. Bu
yöntem Parti güçlerinin yeniden birlefltirilmesi  noktas›ndaki istek ve çabalar›n
bofla ç›kmas›na hizmet etti.

DABK’a iliflkin 3.konferans›n belirledi¤i siyasetin do¤ru oldu¤unu vurgulad›k.
Ki o koflullarda al›nabilecek en iyi karard›. Karar ve belirlenen siyaset do¤ru ama
ifl bununla bitmiyor. Sorun, bu konudaki do¤ru karar ve tespitleri ›srarc› ve do¤ru
bir flekilde yaflamla bütünlefltirmektir. Yani teoriyle prati¤i birlefltirdi¤in zaman
ancak orada do¤ru ve devrimci sonuçlar alabilirsin. Konferans kanad›n›n 1987-
92 aras› siyasal ve örgütsel çizgisini de¤erlendirdi¤imiz de görece¤imiz gibi bu
konuda yani konferansta belirlenen tespitlerden nas›l uzaklaflt›klar›n› ve oportü-
nizme düfltüklerini somut örnekleriyle ortaya koyaca¤›z. Özellikle de DABK
kanad›na iliflkin yapt›ktan siyasal de¤erlendirmelerde ne denli eklektik ve
oportünist belirlemeler ve bunun prati¤ini ortaya koyduklar›n› her MLM kifli
rahatl›kla görüp de¤erlendirecektir.

‹ster ideolojik ister siyasal, ister örgütsel isterse askeri çizgide olsun do¤ru bir
siyaset izlemek sadece sorunun teorik boyutlar›yla ele al›nmas› de¤il, bunun en
önemli aya¤› yap›lan bu tespitlerin pratikle birlefltirilmesini sa¤lamakt›r. Bu
olmay›nca al›nan kararlar ve yap›lan tespitler ka¤›t üzerinde kalmaktan öte bir
anlam ifade etmez.

Hangi sorun olursa olsun e¤er o sorunu tarihsel materyalizmin ›fl›¤›nda ele
alm›yorsak, sa¤a ya da sola sapmam›z kaç›n›lmazd›r. Çünkü ideolojik bak›mdan
teoriyle prati¤i, nesnel olanla öznel olan› birbirinden kopararak ele almak idealist
felsefe ve ondan ideolojik olarak beslenmenin kendisidir. Marksizm-Leninizm-
Maoizm’den söz etmek yetmiyor tek bafl›na. E¤er söylediklerimiz ve yapt›klar›m›z
sosyal geliflmenin nesnel kanunlar›, proletarya ve genifl halk y›¤›nlar›n›n
ihtiyaçlar›n› do¤ru bir flekilde yans›tmazsa, o zaman burada hangi alanda olursa
olsun ( ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri vb.) izledi¤imiz çizgi MLM de¤il, küçük
burjuva oportünizmidir.
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‚Parti içi mücadeleyi do¤ru bir siyasetle yürüttü¤ümüz zaman partinin birli¤ini
de güçlendirmifl oluruz. Bir partinin iç birli¤i ve bütünlü¤ü MLM ilkeler temelinde
sa¤lanmad›¤› zaman o partinin d›fl düflmanlar›na karfl› do¤ru bir temelde mücadele
yürüttü¤ünü, yürütece¤ini söyleyemeyiz. Çünkü iç birli¤i ve bütünlü¤ü sa¤lam
olmayan bir parti devrim yolunda kal›c› baflar›lar elde edip s›n›fi proletarya
devrimine tafl›yamaz. Proletaryay› ve devrimci halk y›¤›nlar›n› zafere tafl›man›n
temel güvencesi parti içi birlik ve bütünlü¤ün MLM ilkeler temelinde sa¤lan-
mas›d›r.

Parti içi ideolojik mücadele ile iç birli¤ini sa¤lamak, hatal› yoldafllara karfl›
veya hata iflleyenlere karfl› liberal davran›lmas› yada uzlaflma de¤ildir. Burada
kavran›lmas› gereken iki ana halka vard›r. Birincisi, parti içine s›zm›fl iflah olmaz
kötü unsurlara karfl› mücadele yöntemi iken, ikincisi ise kötü niyetli olmayan,
yani hata iflleyip de hatalar›n›n üzerine do¤ru bir yöntemle gidildi¤inde ikna olacak
düzeltilecek yoldafllara karfl› izlenecek yöntemdir. Birincilerine karfl› farkl› bir
ilke ve yöntem benimsememiz gerekirken ikincilere karfl› ise farkl› ilke ve
yöntemden hareket etmemiz gereklidir. Konuya iliflkin ÇKP K›sa Tarihi adl›
kitapç›kta ortaya konulan görüflleri aktarmakta yarar vard›r:

„...Parti içindeki mücadele do¤ru bir flekilde yürütülmelidir. Özünde birbirinden
farkl› olan iki çeliflmeyi, yani bizimle düflman aras›ndaki çeliflme ile halk içindeki
çeliflmeleri birbirinden do¤ru bir flekilde ay›rmak gerekir. ‹flte, Partinin Marksizm-
Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi ilkeleri temeli üzerinde birli¤ini
güçlendirmesinin, düflman› yenerek proletaryay› ve devrimci halk kitlelerini zafere
ulaflt›rmas›n›n temel güvencesi budur.

„Parti içine s›zm›fl olan bir avuç burjuva tertipçisi, mevki düflkünü, dönek,
casus ve yabanc› ülkelerle gizli ba¤lar› olan hainler tamamen aç›¤a ç›kar›lmal›d›r.
Kötü unsurlar, kendilerini gizleme, gizli tertiplere giriflme ve iki yüzlü davranma
al›flkanl›¤›na sahiptirler. Ama gizli faaliyetlerde bulunduklar› için eninde sonunda
ortaya ç›kmak zorunda kal›rlar. Birkaç on y›l boyunca kendini Parti’den gizleyen
ama sonunda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan dönek, bozguncu ve gizli hain Liu fiao-çi ve
sonunda yabanc› ülkelere kaçarak tam bir vatan haini ve düflman ajan› olan Vang
Ming bunun örnekleridir.

„Parti içindeki hatal› yoldafllara karfl› farkl› bir ilkeden hareket etmeli. ‹deolojik
aç›kl›k sa¤lamak ve yoldafllar aras›nda birlik yaratmak üzere, „birlik-elefltiri-birlik“
gelecekteki hatlar› önlemek için geçmiflteki hatalardan ders ç›karmak ve hastay›
kurtarmak için hastal›¤› tedavi etmek ilkelerini uygulamal›y›z. Baflkan Mao bu
ilkeyi flöyle aç›klad›; Geçmiflte yap›lan bütün hatalar› hiç ac›madan aç›¤a ç›karmal›
ve gelecekte daha dikkatli ve daha iyi çal›flabilmek için geçmiflteki kötü olan her
fleyi bilimsel bir flekilde tahlil etmeli ve elefltirmeliyiz. ‹flte gelecekteki hatalar›
önlemek için geçmiflteki hatalardan ders ç›karmak, cümlesinin anlam› budur.
Ancak hatalar› ortaya ç›kar›r ve kusurlar› elefltirirken hedefimiz bir hastal›kla
mücadele eden hekiminki gibi sadece ve sadece hastay› kurtarmakt›r, yoksa hastay›
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bo¤up öldürmek de¤il. Büyük Proleter Kültür Devrimi’nde Baflkan Mao bu ilkenin
üzerinde tekrar tekrar durarak, flunu belirtti; Hatalar›nda direten ve tekrar tekrar
e¤itilmelerine ra¤men hatalar›n› düzeltmeyi reddeden parti düflman› ve anti-
sosyalist unsurlar d›fl›nda bütün insanlara hatalar›n› düzeltmeleri için firsat
tan›nmal›d›r, iflledikleri suçlan yararl› ifller yaparak gidermeleri için teflvik
edilmelidirler. Mao Zedung yoldafl›n Parti içindeki çeliflmelerin ele al›nmas›ndaki
bu do¤ru ilkesi „sa¤“ ve „sol“ oportünist z›rvalardan tamamen ayr›l›r. Sa¤
oportünist z›rva hakl› ile haks›z› ay›rmadan parti içinde bar›fl görüflüdür.“Sol“
oportünist z›rva ise, zamans›z mücadele, amans›z darbeler indirme görüflüdür.
Partimizin proletaryan›n öncü müfrezesi rolünü daha iyi yerine getirebilmesi için,
parti içinde farkl› tarihsel flartlarda verilen mücadelelerden ç›kan tarihsel tecrübeleri
incelemeliyiz.“(66)

Görüldü¤ü gibi parti içindeki mücadeleyi MLM tarzda ele almal›y›z. Bu do¤ru
siyaset tarz› ile örgüt içi sorunlar› çözebilir örgütsel birli¤i ve bütünlü¤ü do¤ru bir
hatta pekifltirebiliriz.

Bizim somutumuzda yani parti olarak geçmiflten bugüne kadar parti içi
mücadeleyi do¤ru bir temelde yürüttü¤ümüzü ne yaz›k ki, söyleyemeyiz. Baz›
dönemler hariç ideolojik mücadelenin lay›k›yla parti içinde yürütüldü¤ünden söz
edemeyiz. ‹deolojik mücadeleyi do¤ru bir temelde sürdürmedi¤imiz gibi bununla
ba¤›nt›l› olarak bir dönem örgüt içerisindeki iliflkilerde liberalizm hakim hale
gelirken, di¤er bir dönem ise sekterizm hakim hale gelmifltir. Birine karfl› mücadele
yürütülürken di¤eri unutulmufltur. Dahas› ideolojik olarak parti içerisinde
oportünizmle her zaman için uzlafl›lm›flt›r. Bu alanda MLM bir hat tutturulmam›flt›r.
Sola karfl› do¤ru bir siyasetle gitmedi¤in zaman do¤al olarak sa¤ geliflir, sa¤a
karfl› do¤ru bir siyaset alt›nda ideolojik mücadele yürütmedi¤in zaman da sol
geliflir. Bunlar›n örgütsel iliflkilerdeki tarz› ise sekterizm ve liberalizmdir. Her
ikisi de ikiz kardefltir. Ve her iki oportünizmin ideolojik kayna¤› ise felsefi idealizm,
yani öznelci düflünce yöntemidir. Bizde beslendi¤i s›n›f ise daha çok küçük
burjuvazidir.

Daha önce iflaret etmifltik. 1987‘de ayr›l›k ilan etmek do¤ru bir yöntem de¤ildi.
1.Kongremiz bunu ideolojik olarak mahkum etti.

Gerek DABK gerekse Konferans kanad› aç›s›ndan bu sürece iliflkin
de¤erlendirmeler bilimsel bir temelde tarihsel koflullar› da göz önüne al›narak
tahlil edilmedi¤i zaman dünün gereksiz örgütsel ve hizipsel ayr›l›k ve oluflumlar›n›
mahkum edemeyiz. Sadece söz konusu dönem itibar›yla, yönetimi elinde tutan›n
bir baflka kli¤i mahkum etme yada hizipçi olarak de¤erlendirmesiyle sorunu
çözümlemeye kalk›flmas› ne dünün birikmifl ideolojik sorunlar›n› ne de bu günün
siyasi ve örgütsel sorunlar›n› çözemez. Bugünü dünden ayr› düflünmek ne kadar
anti-bilimsel bir düflünce ise 1987 ayr›l›¤›n› ve ayr›l›¤›n meydana geldi¤i tarihsel
koflullardaki önderli¤in çizgisini geçmifl önderlik ve ayr›l›klar çizgisinden ayr›
düflünmek de anti bilimseldir. Bunlardan köklü kopufl ancak her yanl›fl çizgi ve
bununla ba¤›nt›l› olarak ayr›l›k çizgisini MLM bir ideolojik bak›fl aç›s›yla mahkum
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etmekten geçer. E¤er biz baflar›s›zsak ve bunu yanl›fl siyasetimizin sonucu olarak
de¤erlendirmiyorsak, tabii ki biz geçmifl hatalar›m›z›n ideolojik-siyasi kaynaklar›n›
do¤ru bir flekilde tahlil edemez ve bundan do¤ru sonuçlar ç›kartamay›z. Ayn›
hatalar› farkl› ton ve biçimde de olsa tekrar etmemiz kaç›n›lmazd›r.

Bu teorik vurgulara neden ihtiyaç duyduk? 3.konferans›n DABK için belirledi¤i
siyaset do¤ru ve devrimci ilkelere uygunken, 3.MK’n›n DABK’a belli bir süreden
sonra yaklafl›m›n›n olumsuz oldu¤unu belirtmek ve her iki tutum aras›ndaki
tezatl›¤› ortaya koymak içindir. ‹leride elefltirisini yapt›¤›m›zda görülecektir ki,
DABK’›n 3.konferans an›ndaki ideolojik-programatik ve genel siyasi çizgisi
neydiyse 1990 y›l›nda da ayn›yd›. 3.MK Konferans kararlar›n› bir yana b›rakarak
DABK’› olumsuz bir nitelendirmeye tabi tuttu ve parti güçleri aras›ndaki
güvensizli¤i daha da derinlefltirdi. 3.Konferans›n karar›n› ›srarc› ve kararl› bir
flekilde savunup sürdürmek yerine, küçük burjuvazinin sab›rs›z ve aceleci tutumunu
sergileyerek hem DABK kanad›yla pratik uzaklaflmaya hem de onu daha geri ve
soyut bir flekilde nitelendirmeye gitti.

Sonuç olarak; 3.Konferans›n DABK’a iliflkin ald›¤› karar ve önüne koydu¤u
görev do¤rudur. MLM perspektif ve ilkeler ›fl›¤›nda soruna yaklafl›lm›flt›r.

Politik Taktik Yönelime ‹liflkin:
3.Konferans›n örgütün önüne koydu¤u taktik yönelim flöyleydi:
„...mevcut durumda silahl› mücadele esast›r. Sald›r› takti¤i giderek daha çok

önem kazanmaktad›r. Ama devrimci durumdaki yavafl yükselmeyi dikkate almal›,
serüvenci ilerlemeyi de¤il, temkinli ilerlemeyi benimsemeliyiz.“ (3.Konferans
kararlar›ndan)( 67)

3.Konferans›n „mevcut durumda silahl› mücadele esast›r“ tespiti, böyle bir
ifade tarz› birçok bak›mdan yanl›fl ve eklektiktir. 3.Konferans›n ülkemizde silahl›
mücadeleye iliflkin hem kavramsal olarak hem de bu mücadele bir kez bafllat›ld›ktan
sonra izlenecek siyasi-askeri taktiklerin ne anlama geldi¤i, nas›l bir seyir izlemesi
gerekti¤i noktas›nda teorik olarak dahi bir kafa aç›kl›¤› ve netli¤i yoktur. Ayn›
kafa kar›fl›kl›¤› geçmifl önderliklerde oldu¤u gibi 3.konferans›n söz konusu
saptamas›nda da kendisini aç›k bir flekilde göstermektedir.

Bu ifade tarz›nda da görüldü¤ü gibi sorunun özü gerek kavramsal düzlemde
gerekse bu mücadelenin devrimimizin temel mücadele biçimi olmas› bak›m›ndan
kavranmam›flt›r. „Mevcut durumda silahl› mücadele esast›r“ demekle bu mücadele
biçiminin devrimin bafl›ndan sonuna kadar esas oldu¤u gözlerden kaç›r›lm›flt›r.
Ve sadece taktik bir mücadele biçimine indirgenmifltir.

Birincisi, her bir TKP(ML)’li flunu net ve aç›k bir flekilde bilmelidir ki bizimki
gibi ülkelerde silahl› mücadele biçimi ana mücadele biçimi, di¤er mücadele
biçimleri ise ikincil ve hepsi de silahl› mücadelenin hizmetinde olmak zorundad›r.

‹kincisi, silahl› mücadele bafllat›lmadan bütün mücadele biçimleri ve
örgütlenmeleri silahl› mücadeleyi (savafl›) bafllatmak içindir.
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Üçüncüsü, silahl› mücadele bafllat›ld›ktan sonra bütün mücadele ve örgüt
biçimleri bu mücadeleyi geliflitirip/büyütmek için ve onun hizmetinde ele
al›nmal›d›r. Yani silahl› mücadele stratejik olarak hiçbir zaman tali plana düflme-
yecektir.

Dördüncüsü, ülkemizdeki silahl› mücadelenin kendisi ayn› zamanda Uzun
Süreli Halk Savafl›n›n kendisi olarak anlafl›lmal›, dahas› sadece askeri bir strateji
olarak anlafl›lmamal›d›r. Uzun Süreli Halk Savafl› siyasi-askeri bir stratejiyi ve
kavram› ifade eder.

Beflincisi, bizimki gibi ülkelerde devrimin bu aflamas›nda silahl› mücadeleyi
bafllatmak demek Köylü Gerilla Savafl›n› bafllatmak olarak -özellikle de stratejik
savunma döneminde oldu¤umuz bu dönemdeki savafl takti¤imiz olarak- anlafl›l-
mal›d›r. Birçok küçük burjuva örgüt ve parti de silahl› mücadeleden ve onu
bafllatt›¤›ndan söz etmektedir. Her türden küçük burjuva fokocu anlay›flla aram›za
kesin ve net bir ayr›m koymak bak›m›ndan da silahl› mücadelenin ülkemizdeki
biçiminin do¤ru bir flekilde tan›mlanmas› gereklidir. Örne¤in her silahl› mücadele
veren örgütün köylü gerilla savafl› yürüttü¤ünden sözedebilir miyiz? Tabii ki söz
edemeyiz. Ama bu örgütlerden kiminin silahl› mücadele yürüttü¤ünden söz
edebiliriz. Ayn› flekilde k›r gerilla savafl› yürüten her hareketin verdi¤i bu savafl
da köylü gerilla savafl› veya Halk Savafl› olarak adland›r›lamaz. Köylü gerilla
savafl› ve bu savafl›n hizmetinde oldu¤u Halk Savafl›, bafl›ndan sonuna kadar Maoist
bir siyasal ve askeri çizgi ›fl›¤›nda hareket etmek olarak bilince ç›kart›lmal›d›r.
Yani k›rda gerilla bulunduran veya gerilla savafl› veren her hareket ne gerçek bir
halk savaflç›s›d›r ne de Mao’nun Halk Savafl›’na yükledi¤i siyasal çizgiye uygun
hareket etmektedir.

Alt›nc›s›, köylü gerilla savafl› stratejik savunma döneminde esas mücadele
biçimidir, di¤er dönemler de varl›¤›n› sürdürür fakat esas mücadele biçimi de¤ildir,
tamamlay›c› mücadele biçimi olarak benimsenir ve uygulan›r. Düflmana esas
stratejik darbe stratejik sald›r› döneminde düzenli ordu ve düzenli savaflla vurulur

Yedincisi, stratejik savunma döneminde oldu¤umuz bugünkü aflamada taktik
sald›r›lar esas savunma talidir. Yani bir kez gerilla savafl› bafllat›ld›ktan sonra
genel savafl kural› olarak bu yöntemi savunur ve uygular›z. Bu dönemde stratejik
üstünlük düflmanda iken taktik üstünlük bizdedir.

K›sacas› silahl› mücadele, gerilla Savafl›n›n ve Halk savafl›n›n ne oldu¤unu,
nas›l bir seyir izlemesi gerekti¤ini ve bu savafl biçimlerine yükledi¤imiz siyasi-
askeri anlamlar bu mant›k temelinde ele al›n›p kavranmal›d›r. Bu aç›dan
3.Konferans „mevcut durumda silahl› mücadele esast›r“ tespitini yaparak hem
kavramsal olarak hem de silahl› mücadelenin bizde ald›¤› anlam ve bunun alt›nda
yatan siyasal özü kavrayamam›flt›r.

Bu yanl›fl tespitten hareketle „sald›r› takti¤i giderek daha çok önem kazan-
maktad›r“ saptamas›nda bulunmas› ise yine silahl› mücadeleyi stratejik bir
mücadele biçimi olarak savunmay› reddeden bir anlay›fl olarak kendisini
göstermektedir. Öyle bir kurgulama var ki sanki silahl› mücadeleyi bafllatm›fl ama
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bu savafl sonras›nda devrimci durum gerilemifl ve arkas›ndan devrimci durumun
yükselmesine paralel olarak „serüvenci ilerlemeyi de¤il, temkinli ilerlemeyi
benimsemeliyiz“ diye bir taktik yönelim saptamaktan da geri durmamaktad›r.

Bu saptama ne zaman ve hangi koflullarda do¤ru olur? Savafl› bafllatt›ktan
sonra ülkedeki siyasal geliflmeler savafl takti¤inde bir de¤ifliklik yapmay› gerekli
k›ld›¤› koflullarda gündeme gelir. Ki bu durumda, dahi ülkedeki devrimin dengesiz
geliflmesinin tabiat› gere¤i ilerleme, duraksama veya geri çekilme bir askeri hatta
olur, bir de genel olarak partinin genel siyasal-taktik hatt›nda olur. Hatta öyle
durumlar olur ki bir bölgede serüvenci ilerleme geçerli iken bir di¤er bölgede geri
çekilme, dahas› bir bölgede alabildi¤ine askeri savafl, di¤er bölgelerde geri
çekilmekten de öte, tek bir silahl› eylem dahi yap›lmadan legal-illegal  kurumlar›
korumak esas hale gelebilir. Biz, özellikle de söz konusu dönemde, „silahl›
mücadeleyi bafllatmal›y›z“ derken, daha do¤rusu biz silahl› mücadeleyi
bafllatmaktan, bütün ülke çap›nda gerilla savafl›n› anl›yor veya flehirlerde yapt›¤›m›z
tek tek bireysel eylemleri de gerilla savafl› olarak alg›l›yorsak, o zaman Halk
Savafl›ndan zerre kadar anlam›yoruz demektir. Savaflla mücadelenin bir birine
kar›flt›r›ld›¤› yerde, „30 y›ld›r silahl› savafl veriyoruz“ veya flehirlerde gerçek-
lefltirilen tek tek silahl› eylemlerden hareketle „gerilla savafl› veriyoruz“ dendi¤i
yerde; „mevcut durumda silahl› mücadele esast›r, temkinli ilerleme esast›r“ gibi
saptamalar yap›lmas› kadar do¤al birfley olamaz. Çünkü savafl›n kitabi olarak dahi
bilinmedi¤i yerde bu yönlü saptamalarda bulunulmas› yad›rganacak bir fley
de¤ildir.

3.Konferans›n o günkü siyasal koflullarda izlemesi gereken do¤ru politika ne
olmal›yd›? ‹lk önce gerilla bölgelerine yerleflmeli ve arkas›ndan buna ba¤l› olarak
asgari düzeyde bir askeri örgütlenmeyi sa¤lamal› ve savafl› bafllatmal›yd›. Merkezi
görev olarak bunu tespit etmeliydi.

Objektif koflullar›n ard›na s›¤›narak „temkinli ilerlemek“ tespiti oldukça sa¤
sübjektif bir tespittir. PKK’nin silahl› mücadeleyi 3 y›ld›r sürdürdü¤ü, silahl›
mücadelenin yürütülmesinin objektif koflullar›n›n oldukça elveriflli oldu¤u
gerçe¤inin pratikte ispatland›¤› bir durumda dahi „temkinli ilerleme takti¤i“ni
objektif koflullara ba¤lamak aç›k bir oportünizmdir. Burada temel sorun subjektif
gücü haz›r hale getirmekti. Yoksa objektif koflullara ba¤l› olarak, üstelik de savafl›n
bafllat›lmad›¤› bir süreçte „temkinli ilerleme“ takti¤ini belirlemek; hem gerilla
savafl›n›n karakterinin hem de bizde savafl›n bafllat›lma koflullar›n›n neler
oldu¤unun kavranmad›¤›n› gösterir.

3. Konferans›n bu oportünist yorum ve siyaset tarz› geçmifl yenilgileri
de¤erlendirmesinde ve geçmifl önderliklerin hatal› çizgilerini ortaya koymada
düfltü¤ü ikilem ve oportünist düflüncelerden ayr› ele al›namaz. Geçmifli bilimsel
bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmeyen hiç kuflku yok ki gelece¤e iliflkin siyaset
belirlemede de hatal› tespit ve pratikler izleyecektir. Örne¤in 1.yenilgiyi
de¤erlendirmede oldukça oportünist, hem de eklektik bir bak›fl aç›s›na düfltü¤üne
dair flu sözleri aktarmak yeterli:
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„Esas olarak 1.yenilginin, izah etmeye çal›flt›¤›nm nedenlerden hareketle
yapt›¤›m de¤erlendirmeden dolay›, nesnel koflullardan geldi¤i görüflündeyim.
‹zlenen yanl›fl çizgi nesnel koflullarla birleflince yenilgi sürecini h›zland›rm›fl ve
yenilginin boyutlar›n› büyütmüfltür.“ (68)

Daha önce Mao’dan olsun baflka ustalardan olsun yanl›fl bir çizgi izledi¤in
zaman baflar›s›zl›¤a, do¤ru bir çizgi izledi¤in zaman ise baflar›ya ulafl›rs›n diye
al›nt›lamalarda bulunmufl ve bu do¤ru tezler ›fl›¤›nda geçmifl yenilgilerin objektif
ve sübjektif nedenlerini ortaya koymufltuk. Bu bilinçten hareketle partimizin her
iki yenilgisinde esas faktörün ise yanl›fl siyaset ve taktik oldu¤unu belirlemifltik.
Asl›nda bizim yukar›ya aktard›¤›m›z de¤erlendirme yaz›s›n›n sahibi de (C.Kerim
imzal›) 1.yenilginin nedenini subjektif koflullarla aç›kl›yor, fakat ifl formüle etmeye
gelince yenilginin as›l nedenini objektife koflullara ba¤layarak oportünizme
düflüyor. Herhangi bir alanda (ideolojik, politik, örgütsel ve askeri) yanl›fl bir
çizginin baflar› flans› olamaz.

„Baflkan Mao bize flunu ö¤retiyor:
 ‚Her fleyi tayin eden ideolojik ve siyasi çizginin do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤›d›r.‘

E¤er bir kimsenin çizgisi yanl›flsa, onun yenilgiye u¤ramas› kaç›n›lmazd›r, hatta
merkezi ve mahalli yönetimin ve ordu yönetiminin kontrolü elinde olsa bile. Ama
e¤er çizgi do¤ruysa, tek bir askeri bile olmayanlar iktidar› ele geçirir.“ (69)

Yoldafl Kaypakkaya ise do¤ru bir politika izlemenin kudretini flu sözlerle dile
getiriyor:

„... Do¤ru bir politika izlemek flart›yla, örgütlenmemiz henüz çok s›n›rl›yken
de silahl› mücadeleye giriflebilir, hem güçlerimizi, hem de örgütlerimizi silahl›
mücadele içinde geniflletebilir, sa¤lamlaflt›rabiliriz, yayabiliriz. Sa¤lam bir
örgütlenme böyle gerçekleflir.“(70)

Görüldü¤ü gibi Yoldafl Kaypakkaya do¤ru bir hatta yürümenin flart›n› do¤ru
bir politika izlemeye ba¤l›yor. ‹deolojinin ve parti program›n›n maddi bir güç
haline gelmesinin temel flart›n›n do¤ru bir siyaset oldu¤unu kavramazsak iktidar›
ele geçirdi¤imizde de geriye dönüfller ve çeflitli alanlardaki yenilgi ve
baflar›s›zl›klar›n tümünü götürüp objektif koflullara ba¤lar›z ve kendimizi bu alanda
silahs›zland›rm›fl oluruz

Devrimi sadece iktidar› ele geçirmedi¤in koflullarda do¤ru bir siyasetle
yürütmek yetmez, tam tersine esas zorluk ve bu ba¤lamda do¤ru siyasetin tayin
edicili¤i devrim sonras› daha bir yak›c› olacakt›r. Çünkü iktidar›n› kaybeden
burjuvazi her an bu kaybetti¤i iktidar› tekrar ele geçirmek için geçmifle göre on
kat enerji ve çaba ile hareket edecektir. Mevcut toplumsal yap›n›n nesnel
gerçekli¤inden dolay› Baflkan Mao devrim sonras› üst yap›n›n belirleyicili¤ine
özel bir vurgu yapar ve der ki „ her fleyi tayin eden, ideolojik ve siyasi çizginin
do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤›d›r.“

Bu al›nt›lardan da anlafl›laca¤› gibi her cephede do¤ru bir siyaset izlenmiyorsa
genel bir baflar›s›zl›¤a; tek tek cephelerde (örgütsel, askeri veya siyasal) do¤ru bir
çizgi izlemedi¤inde ise o cephede baflar›s›zl›¤a u¤ramak kaç›n›lmazd›r. Bunun
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aksini iddia etmek komünist partisinin öncü rolünü, önderli¤in siyasette izledi¤i
öncülük ve önderlik rolünü reddetmek demektir. Devrimin komünist partisi
önderli¤inde gerçekleflece¤ini yads›makt›r, devrimi imkans›z hale getirmek
anlay›fl›d›r.

Özcesi 3.Konferans örgütsel yönelim ve taktik konusunda olsun silahl›
mücadeleyi yorumlama ve ona yükledi¤i anlam bak›m›ndan olsun bilimsel bir
bak›fl aç›s›na sahip de¤il, yanl›fl ve hatal› bir taktik politika belirlemifltir. Ki bu
hatal› politika tespiti ileride örnekleyece¤imiz gibi pratik olarak örgütü
oportünizme götürmüfltür.

Konferansta ‹fl Bafl›na Getirilen MK’n›n
Bileflimi Üzerine:

3.Konferansta ifl bafl›na getirilen MK üyelerinin say›s› hapishanelerdeki üyeleri
saymazsak toplam (yedeklerle birlikte) 9 kiflidir. Bu say›n›n 7‘si as›l üye olarak
seçilirken 2‘si ise yedek üye olarak seçilmifltir. Hapishanelerdekilerin toplam say›s›
ise 5‘tir. Hapishanelerde MK üyesi olarak seçilen 5 kifliden 2 kifli 1987 örgütsel
ayr›l›¤›ndan DABK’dan yana örgütsel tavr›n› belirlemifltir. Di¤er 3 kifli ise
Konferanstan taraf saf belirlemifltir.

Asl›nda 3.Konferans›n seçti¤i MK’n›n sekreteri programatik ve genel siyasal
çizgi olarak Komün çizgisine yak›nd›. Bu çizginin temsilcisi olarak 94 ayr›l›¤›na
kadar Parti güçleri içerisinde varl›¤›n› sürdürdü. Bu unsurun oportünist kiflili¤i ve
bu kiflili¤ine yön veren çizgisini ileride yeri geldi¤inde deflifre edece¤iz. Bu kifli
Parti l .konferans›ndan k›sa bir süre öncesinde hizipçilik yapm›fl ve partiden
koparak bir süre hizipsel faaliyetini sürdürmüfltür. 1.konferans›n sonuçlanmas›ndan
k›sa bir süre sonra özelefltiri yaparak hizbini feshetmifl ve partiye dönmüfltür.

Bu  MK’n›n bilefliminde yer alan kadrolar›n heps› 1974-75 sonras› parti ile
siyasi iliflki kuran ve örgütsel faaliyetler içerisinde bulunan yoldafllard›. Bileflimin
ço¤unlu¤u uzun y›llar zindanlarda yatm›fl ve polise karfl› tecrübeli yoldafllarken
di¤er yoldafllar›n  böyle bir tecrübesi yoktu.

Bu toplam say› içerisinde iki yoldafl›n uzun y›llar gerilla tecrübesi varken
di¤erlerinin yoktu. Gerilla savafl›ndan da öte iki yoldafl d›fl›ndakilerin k›r faaliyeti
dahi yoktu. Sadece bir kiflinin 1972-73 aras› 3-5 ayl›k bir k›r faaliyeti vard›.

Bu toplam say› içerisinde cunta öncesinde parti üyesi olan sadece üç yoldafl
mevcuttu. Di¤erleri ise cunta sonras› ve hapishanede veya hapishanelerden
ç›kt›ktan sonra parti üyesi olan yoldafllard›r. Yani üyelik tarihleri daha çok 1983-
84 sonras›d›r.

MK’ya seçilenlerin hemen hemen hepsi küçük burjuva ö¤renci kökenliydi.
Bunlar›n ço¤unlu¤u da flehirlerde ve yurtd›fl›nda oturan küçük burjuva ailelerden
gelmekteydiler. Bu bileflim içerisinde yer alanlardan teorik birikim bak›mdan en
ileri yoldafllar Komün çizgisinin bafl›n› çeken ve yak›n duranlard›.
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K›sacas› bu bileflimin esas›n› oluflturan kadrolar›n köylü gerilla savafl›
konusunda ne esasl› teorik bir birikimi ne bir siyasal tecrübeleri ne de askeri
pratikleri vard›.

Bu bileflimde yer alan kadrolar›n ço¤unlu¤u bir partinin hem de komünist
partisinin merkezinde yer alabilecek çok yönlü yetenek ve birikime sahip de¤illerdi.
Marksist bilgi teorisi bak›m›ndan oldukça geri bir seviyede olduklar› gibi, bununla
ba¤›nt›l› olarak birço¤u önderli¤e muhtaç durumdayd›lar. 3.Konferansta gerek
önderlik sorununda gerekse kadro politikas›nda do¤ru bir çizgi izlendi¤i
söylenemez. Geçmiflten beri vas›fs›z kadrolar›n Parti önderli¤ine seçilmesine
„adam yoklu¤u ve genel siyasi gerilik“ gerekçe gösterildi. Buna karfl›l›k önderlik
vasf›na sahip yeterli kadro olmad›¤›ndan önderli¤in s›n›rl› say›da tutulmas›
düflünülemedi. Önce flemalar çizildi sonra ise uygun olup olmad›¤›na bak›lmadan
bu flemalara adam  dolduruldu. Örgütlenmede nitelik de¤il nicelik esas al›nd›.

3. Konferans›n önderlik kavray›fl› ve kadro politikas› da bu geçmiflin olumsuz
tekrar›ndan baflka bir fley de¤ildi. Bu politikayla bir çok partili ve kadro kald›ra-
mayaca¤› yük ve sorumluluklar›n alt›nda ezilerek mücadeleden uzaklaflt›.
Önderli¤e muhtaç bir üyenin baflka üyelere önderlik yapmas› düflünülemez. Çünkü
bu kiflileri kendi kapasite ve yeteneklerine göre görevlendirmiyor, onlar›
kald›ramayaca¤› yükün alt›na koyuyoruz. Dolay›s›yla bu yükün alt›nda bo¤uluyor-
lar ve daha sonrada çeflitli zaaflar göstererek ya mücadeleyi terk ediyorlar ya da
de¤iflik olumsuz çizgilere savrularak partiye zarar verecek duruma geliyorlar.

Kadro siyasettir diyoruz peki siyaset üretmeyen bir kifli kadro olabilir mi?
Tabii ki olamaz. Dahas› bu kapasitedeki kadrolar›n partiye parti çizgisi do¤rultu-
sunda politik-taktik, örgütsel ve askeri alanda do¤ru bir önderlik yapaca¤›n›
söyleyebilir miyiz? Hay›r söyleyemeyiz. Buradaki suçlu kim? Buradaki suçlunun
yanl›fl kadro siyaseti oldu¤u tart›flma götürmez bir gerçekliktir. Kifliler iyi niyetli
olabilir, ama bilinir ki sadece iyi niyet ve büyük fedakarl›klar gösterilerek devrime
önderlik yap›lamaz. Devrime do¤ru bir önderlik ancak her alanda yetkin kadrolar›n
oluflturdu¤u bir parti ve onun do¤ru çizgisi temelinde olur. Bu önderler grubunun
s›n›f mücadelesinin prati¤i içerisinde oluflaca¤› aç›kt›r. Ama bu kadrolar öyle
birdenbire ve kendili¤inden de yetiflmez. Basitten karmafl›¤a do¤ru, yani küçük
görevlerden büyük görevlere do¤ru diyalektik bir görevlendirme ve siyaset
izlendi¤inde ancak o zaman do¤ru bir kadro politikas› izlendi¤inden söz edilebilir.
Kiflinin yeteneklerine ve genel kapasitesine uygun bir görevlendirme siyaseti
izlenmedi¤i zaman 50 y›l da geçse do¤ru bir kadro çizgisinden sözedilemez. Kadro
siyaseti yanl›flsa, bu siyaset önderlik kurumunu olumsuz bir flekilde etkilemekten
tutal›m da parti üyelerinin al›m›na kadar bir dizi alandaki geliflmeleri olumsuz bir
flekilde etkileyecektir.

O kadar MK üyesinin, MK’ya getirildikten sonra gerek faaliyetlerinin
olumsuzlu¤u bak›m›ndan, gerek çok k›sa bir süre sonras›nda aktif mücadeleden
çekilmesi veya MK üyeli¤inden istifa etmesi, dahas› özellikle de son 20 y›l
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içerisinde polise düflenlerin ezici ço¤unlu¤unun çözülmesi fleklindeki
olumsuzluklarda kadro politikam›z›n önemli bir pay› vard›r.

Partimizin 30 y›ll›k tarihinde kadro politikas› oluflturma gereklili¤ine dair bir
bilinç oturtulmam›flt›r. Kadrolar ve hatta önderlik bu bilinçle de¤erlendirmeye
tabi tutulmam›flt›r. Kadro savafl içerisinde yetiflir denmifl ancak kadro e¤itimi ve
halef yetifltirme konusunda kafa yorulmam›flt›r. Dahas› bu hatal› siyaseti
sorgulamak yerine yeniden kal›ba dökülmemifl ve tecrübesiz yoldafllar›n
baflar›lar›n› ve baflar›s›zl›klar› flansa b›rak›ld› ve yanl›fllar ve olumsuzluklarda tek
yanl› ve kiflisel suçlamalarla yetinildi. Özcesi hatan›n kayna¤›n› kendi yanl›fl
düflünce ve siyaset yöntemimizde aramak yerine d›flta ve baflkalar›nda aray›p iflin
içerisinden oportünistçe s›yr›lmaya çal›flt›k. Sonra da bunun ad›n› siyaset do¤ruydu
ama kadrolar bunu prati¤e geçirmediler fleklinde koyduk. Önderlikler genel olarak
parti bilefliminden ve üyelerin yeteneksizli¤inden yak›narak belirlenen siyasetlerin
yaflamla buluflmamas›n›n nedenini alt kademelere yüklediler. Bu konudaki en uç
de¤erlendirme Konferans kanad›n›n 4.Konferansta yapt›¤› belirlemedir. Yeri
geldi¤inde bu anlay›fl›n anti-MLM özü ortaya konulacakt›r.

Bunu söylerken alt kademelerin kendi üzerlerine düflen görevleri yeterince
yerine getirdi¤ini, MLM bir hatta hareket etti¤ini söylemek yanl›fl bir yaklafl›m
olacakt›r. Ancak burada tayin edici olan›n önderlik ve onun izledi¤i ideolojik,
siyasi ve örgütsel hat oldu¤unu görmek gerekir. Herfleyi belirleyen bu hat oldu¤una
göre sorunu  alt kademelerin eksikliklerine ba¤lamak Maoist bir yaklafl›m olamaz.
Birçok konuda oldu¤u gibi bu konuda da partinin sa¤ ve sol oportünist hatalara
düflmesinin  temel nedeni  önderlik  çizgisidir.

 Konferans Kanad› MK’s›n›n ‹zledi¤i Siyasi Çizgi Üzerine:
Bir konferans veya kongre taraf›ndan iflbafl›na getirilen MK’n›n niteli¤i, yeni

bir konferans ya da kongreye kadar, konferans›n sözkonusu MK’n›n önüne
koydu¤u 3 y›ll›k plan do¤rultusunda, bu üç y›ll›k zaman dilimi içerisinde MK’n›n
partiye ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri alanda üretti¤i siyaset ve bu siyaset
›fl›¤›nda nas›l bir taktik-politik önderlik yapt›¤›na bak›larak de¤erlendirilir. E¤er
bir önderlik önüne konulan görevlerin esas›n› yerine getirmifl ve örgüte do¤ru bir
politik önderlik yapm›flsa, bu önderli¤in dönem faaliyeti olumlu olarak
de¤erlendirilir. Aksi durumda ise olumsuz olarak de¤erlendirmek bilimsel olan
bir bak›fl aç›s›d›r.

Bu bak›fl aç›s›yla süreç de¤erlendirilmeyince ne geçmiflin olumsuzluklar› do¤ru
bir flekilde tahlil edilir ne de gelecek için do¤ru bir perspektif oluflturulabilinir.
Çünkü düflünce yönteminde do¤ru bir bak›fl aç›s› yoksa do¤ru bir siyasal çizgi de
oluflturulamaz. Buna göre flimdi 4.Konferans›n 3.MK ve sürecine iliflkin
de¤erlendirmesini do¤rusu ve yanl›fl›yla alt bafll›klar alt›nda ortaya koyarak
elefltirisini yapaca¤›z.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

260

4. Konferans›n 3. MK De¤erlendirmesi:
Geçmiflin De¤erlendirmesinde ‹zledi¤i Yöntem Hatal›d›r:
4. Konferans geçmifle iliflkin yapt›¤› de¤erlendirme sübjektif ve abart›l›d›r.

Hatalar› görmek yerine 3. MK’y› oldu¤undan fazla abartarak kibirli bir tutum ve
düflünce sistemine sapm›flt›r. 3. MK’n›n hatal› çizgisini ve bu çizgiye kaynakl›k
eden ideolojik kayna¤› bulup aç›¤a ç›kartma yöntemi yerine kendini savunma
yöntemini sergileyerek ben merkezci bir düflünce ve tutumla geçmifle yaklaflarak
geçmiflin olumsuzluklar›n› gizlemeyi kendisine amaç edinmifltir. „ 3. MK
faaliyetine iliflkin“ yapt›¤› de¤erlendirmede flunlar› belirtiyor:

„... 3. Konferansta ML kadrolar etkinliklerini pekifltirip sa¤c› anlay›fl ve ona
tepki „solcu“ anlay›fllarla mücadele ederek 3. konferansta MK’ya geldiler.

„3. MK, sa¤dan eserek tasfiyeye yönelen 2. MK rüzgar›na karfl› yo¤un bir
mücadele yürütürken, partiyi soldan eserek tasfiyeye yönelen DABK rüzgar›n›
da gö¤üsleyebildi...3. MK adeta (abartma de¤il) yeni bir parti yaratt›.

„...Konferans›m›z zaman›nda bitti¤i gibi, parti tarihimizde ML bir birli¤in
sa¤land›¤› bir konferans olarak yer alacakt›r.

„... Önderlik ve taban›n birbirini tamamlamas› baflar›y› sa¤lar. Önderli¤in
baflar›s› partinin baflar›s›d›r, partinin baflar›s› önderli¤in baflar›s›d›r ya da önderli¤e
borçludur dersek fazla yan›lmay›z.

„Parti ve önderli¤ini baflar›s›z k›lmak için ya yanl›fl siyasal çizgilere ya da
görevini yerine getirmemekle onu baflar›s›z k›labilirsiniz. Tersine do¤ru bir siyasal
çizgi egemen k›lma veya sürdürtmeye çal›fl›l›p üzerine düfleni yerine getirirsen
parti ve önderli¤i de baflar›l› k›lars›n. Bu çok aç›k bir gerçektir. Bütün yoldafllar
de¤erlendirmelerinde bunu göz önünde bulundurmal› ve önündeki süreçte bunun
bilinciyle hareket ederek üzerine düfleni yerine getirmelidir.

3. MK faaliyetini bir bütün olarak ele al›p olumlu de¤erlendirirken, olumsuz-
luklar›n› da görmemezlikten gelmemeliyiz. Olumlu yönleri görüp olumsuzluklar›
görmemek de çok kötüdür. ...Tersine konferans, inkarc›l›k, karamsarl›k ve
maneviyat bozgunculu¤una kap›lmadan, ne kadar hata ve eksikliklerimizi görürsek
o kadar iyidir anlay›fl›yla hareket etmifltir.

„...Partinin nesnel durumu geliflimi ve gücü ölçüsünde önderlik fonksiyonu
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda esasta olumlu bir durumda olmas›na karfl›n, öncü olarak
s›n›f mücadelesine önderlik oran› ve kitleleri kucaklama aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
hala çok zay›f oldu¤umuz yetersizlik anlam›nda olumsuz durumda oldu¤umuz
ortada. Bu, bugünkü gücümüz ve durumumuzdan kaynaklan›yor. Bu olumsuz-
luklar›m›z› süratle aflmal›y›z Aflmak zorunday›z da. Bu görev önümüzde duruyor.“
(71)

4. Konferans›n kendisini öven ve kendi hatalar›n› görmeyen sözler ve
saptamalar› daha da var. Ancak biz bu kadarl›k aktarmay› yeterli bulduk. Buraya
aktard›klar›m›z aç›k bir flekilde göstermektedir ki 4. Konferansa hakim olan bu
anlay›fl sahipleri bu tür saptamalarla kendi olumsuzluklar›n› görmek yerine bu
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olumsuzluklar›n› olumlamak için teorik k›l›f aramaktad›rlar. Dünün olumsuz hatt›n›
olumlayarak dünü kurtarmaya çal›fl›yor 4.konferans. Sadece bununla yetinmiyor,
gelecekte, daha do¤rusu gerek konferans tespitlerini gerekse konferans sonras›
MK’n›n izledi¤i/izleyebilece¤i oportünist çizgiyi kamufle etmenin arac› olarak,
suçlu olarak baflka yerleri gösterme siyasetini teorilefltirmeye çal›fl›yor. Daha
aç›kças›, 4.konferans bir yandan geçmifl olumsuz hatt›n› olumlaman›n çabas› ve
teorisini yapmaya çal›fl›rken, öte yandan ise gelecekte ileri sürülecek do¤ru
elefltirilerin önünü kesmek için olumlu hatt›n sahibi MK, olumsuzluklar›n sahibi
ise alt kademeler olacakt›r teori ve politikas›n› yapmaktad›r. Bu kadar kendisine
övgünün ve kendi olumsuz gerçekli¤ini görüp bunun üzerine gitmeyiflinin ideolojik
kayna¤›, benmerkezci düflünce sistemidir.

4. Konferans, MK’n›n do¤ru düflündü¤ünü, dolay›s›yla do¤ru tespitler yapt›¤›n›
ama ileride buna ra¤men olumsuzluklar ç›karsa bunun sorumlusunun MK de¤il,
alt kademeler olarak tespit edilmelidir, anlay›fl›n› dayatmaktad›r.

Öncelikle herkes flunu çok iyi bilmelidir ki, baflar› ve baflar›s›zl›¤›n anahtar›
yanl›fl veya do¤ru düflünme ve siyaset üretmekle orant›l›d›r. Peki bir önderli¤in
yani bir konferans veya kongre taraf›ndan seçilmifl bir MK’n›n baflar›l› veya
baflar›s›z olmas›n›n esas nedenini önderli¤in izledi¤i do¤ru veya yanl›fl çizgilerde
de¤il de bunu götürüp alt kademelere ba¤layabilir miyiz? Böyle saçma bir düflünce
daha görülmemifltir. Ama 4.konferans›n bununla yapmak istedi¤i aç›kt›r, o da
fludur: Ben geçmiflte ne yapt›ysam do¤ru yapt›m, dolay›s›yla bundan sonra da
yap›lan olumlu fleyler bana aittir, buna kimse sahip ç›kamaz. Ancak olumsuz bir
durum sözkonusu olursa bunda, benim pay›m yoktur, alt kademelerin pay› esast›r.
Dolay›s›yla olumluluklar bana ait iken olumsuzluklar alt kademelere aittir tezini
ve siyasetini partiye fl›r›nga etmeye çal›fl›yor. Ve alt kademelere de flu bask›lanmay›
yap›yor: fiimdiden söylüyorum ki yar›n do¤acak olumsuz bir çizginin sahibi olarak
MK’y› de¤il kendini sorumlu tutacaks›n/tutmak zorundas›n.

4. Konferans bu noktada ben merkezcili¤ini öyle bir noktaya vard›rm›flt›r ki
do¤ru bir önderlik çizgisinin yolunun do¤ru bir siyaset üreten ve bunu uygulay›p/
uygulatan ana merkez gücün MK oldu¤unu unutuyor. Bu, elefltiriden korkan ama
baflkalar›n› elefltirmeyi seven küçük burjuvazinin düflünce ve davran›fl tarz›d›r.
Bu, önderlik her zaman için do¤ru yapar do¤ru düflünür ve yan›lmaz otoritedir,
dolay›s›yla ne hatal› çizgi geliflmiflse bunda önderli¤in pay› yoktur vb. anlay›fl ve
siyaset tarz›n› izleyen flef tipi örgütlenmeyi savunan küçük burjuva ve burjuva
anlay›fl ve siyaset tarz›d›r.

Bir partinin do¤ru önderlik çizgisine sahip olmas› için önce do¤ru bir ideolojik
hatta, sonra bu ideolojik hat do¤rultusunda do¤ru bir politik, örgütsel çizgiye,
teoriyle prati¤in diyalektik birli¤ini sa¤lamas›na ba¤l›d›r. Do¤ru bir siyaset do¤ru
bir örgütsel politikayla maddi güç haline gelir. Do¤ru ideoloji tektir. Ama politika
ve taktik üretmek bin bir türlüdür. ‹deoloji Marksizm-Leninizm-Maoizm ise bu
ideolojinin emretti¤i ilkeleri bilimsel bir flekilde uygulaman›n yolu da do¤ru bir
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siyaset ve bu siyaset ›fl›¤›nda örgütlenme örgütsel araçlar› devreye sokmakt›r.
Marksizm-Leninizm-Maoizm’in evrensel gerçe¤i ile ülkedeki devrimin somut
prati¤ini bütünlefltirmeden, mevcut siyasi iktidar› y›k›p bunun yerine yeni bir
iktidar›n kurulmas› ve zafere ulaflt›r›lmas› ne kadar imkans›z ise, öyle de bir
komünist partisinin her alandaki (siyasal, örgütsel, askeri, ekonomik ve ideolojik)
do¤ru çizgisini saptayan bir merkezi önderlik olmadan da o partinin MLM bir
hatta yürümesi imkans›zd›r. Konferans ve kongre çizgilerini baflar› ve baflar›s›zl›¤a
götürecek ana güç Parti merkez komitesidir. Konferans veya kongre çizgisi do¤ru
ama bu do¤ru çizgi teorik olmaktan ç›kar›p pratikle bütünlefltirilmemiflse, bunun
da birinci derecede sorumlusu MK’n›n kendisidir. Ayn› flekilde güncel siyasal
geliflmelere karfl› do¤ru veya yanl›fl politik-pratik tutum tak›nman›n as›l sorumlusu
yine MK’n›n kendisinden baflkas› olamaz.

4. konferans herfleyi kendisiyle bafllat›p kendisiyle bitiriyor.
„...Konferanslar›m›z›n tarihini bilenler, ayr›l›klar›m›z›n çoklu¤una ve tarihteki

benzersizliklerine tan›kt›rlar. Her konferans›m›z bir önceki konferans› mahkum
etmenin temelinde yükseldi. Hatta ‚konferansta mutlaka ayr›l›k olacakt›r, gibi
düflünceler kan›ksan›r oldu. Böylesine bir ruh halinin egemen oldu¤u bir ortamda
Partimizin konferans›n› toplay›p baflar›yla sonuçland›r›lmas›, bu türden düflüncenin
y›k›lmas› için önemli bir bafllang›ç olmal›d›r.“ (agb)

Bu saptamayla tarihi inkarc›l›k yap›lmaklad›r. 1. ve 2. konferanslar›n kararlar›na
göz önüne getirip ve tarih bilincini yoklayanlar çok iyi bilirler ki 2.konferans
1.konferans› mahkum etme temelinde yükselmemifltir. 2.konferans›n kararlar›n›
hat›rlayanlar ve bu muhasebe yaz›s›nda yer verdi¤imiz 2.konferens ve 1.konferans
kararlar›na geriye dönüp bakt›klar›nda 2.konferans›n 1.konferans karar ve
saptamalar›n› esasta savundu¤unu, bu kararlar› yerine getirmeyen kurumun l. MK
oldu¤u yönünde elefltirilerinin oldu¤u görülecektir. Ki sözüm ona geçmifl
de¤erlendiriliyor ama tarih çarp›t›larak ve öznelci bir flekilde de¤erlendiriliyor.
Bu komünist bir tutum olamaz. Her iyi fleyi(!) kendisiyle bafllatmaya çal›flan
4.konferans’›n buradaki as›l amac› ve teorize etmeye çal›flt›¤›, sözüm ona geçmifl
olumsuz gelene¤i y›k›yorum ad› alt›nda hem tarih çarp›t›c›l›¤› yapmak hem de
bununla yeni bir gelene¤in bafl›n› çekti¤ini herkese kabul ettirmektir. Bir taflla iki
kufl vurmaya çal›fl›yor. Bir, ‚geçmifl kötüydü, biz bu kötü gelenekten koptuk‘;
ikincisi ise ‚biz bu gelenekten koptu¤umuz  ve 3.MK MLM faaliyet yürüttü¤ü
için 4.konferans› bir ayr›l›¤a götürmeden baflar›yla sonuçland›rd›k‘ vb. gibi
belirlemelerle kendi MLM hatt›na(!) gelebilecek elefltirilerin önünü kesmeye çal›fl›
yor.

4.Konferans o kadar tutucu ve dogmatik davran›yor ki taban›na „aman ha
geçmifle dokunursan yanars›n“ uyar›s›n› yap›yor. Asl›nda geçmiflten anlad›¤›
yaln›zca 3.konferans ve 3.MK’d›r.

Kald› ki bir konferans bir önceki konferans›n çizgisini mahkum etmez diye
bir anlay›fl savunulabilinir mi? E¤er geçmifl konferans yanl›fl bir çizgi infla etmiflse
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neden mahkum edilmesin ki? Tabii mahkum etmeden mahkum etmeye fark vard›r.
Birisi mahkum etme ad› alt›nda söz konusu konferans çizgisinden ideolojik olarak
kopmazken bir di¤eri ise MLM bir temelde mahkum eder. Yani her mahkum(!)
etmek do¤ru bir çizgi oluflturuldu¤u anlam›na gelmeyece¤i gibi geçmifl
konferanslar› hiç mahkum etmemek de do¤ru bir çizginin kan›t› de¤ildir. Aslolan
geçmiflin olumsuzluklar›n› bilimsel bir tarzda aç›¤a ç›kartmak ve olumluluklara
sahip ç›karak bunun üzerinde yükselmektir.

Tüm bunlar gösteriyor ki, 4.konferans›n „yeni gelenek“ yaratt›m ad› alt›nda
yapmak istedi¤i bulundu¤u da¤›n tepesini kurtarmak ve ona kimsenin dokunmas›na
müsaade etmemektir. Bu tarz aç›ktan gösteriyor ki, 4.konferans geçmifline iliflkin
samimi yaklaflmak de¤il samimiyetsiz yaklaflmay› temel alm›flt›r. Siyasal-taktik
veya örgütsel konuda hata yapt›k diye bir sözün dahi geçmedi¤i bu belgedeki
bak›fl aç›s› tarihi inkarc›l›k, kendi hatalar›n› görmek istemeyen ve kendisini be¤enen
küçük burjuvazinin öznelci sekterizmi ve bununla baflatl›k arz eden kendisine
karfl› liberal düflünce tarz›ndan ayr› yorumlanamaz.

Geçmifli diyalektik ve tarihsel materyalizmin ›fl›¤›nda de¤il de, öznelci ve
kendini be¤enmifl sekter bir tarzda de¤erlendiren 4.konferans›n geçmifle iliflkin
idealist ve metafizik düflünce ve yönteminin teorik boyutuyla elefltirisini yapt›ktan
sonra flimdi de 4.konferans›n toz kondurmad›¤› 3.MK’n›n dört y›ll›k çizgisini
de¤erlendirelim:

3.MK’n›n Siyasal Aç›dan ‹zledi¤i Çizgi:
3.Konferans›n iflbafl›na getirdi¤i 3.MK’n›n izledi¤i çizgiye damgas›n› vuran

yan, sol oportünizmdir. 3.Konferans ve 3.MK ülkede devrimin dengesiz
geliflece¤ini savunmas›na karfl›n, politik-taktik ve örgütsel hat ve örgütlenmeler
daha çok flehir a¤›rl›kl› olmufl; pratikte sol bir hat izlemifltir.

Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki partimizde dünden bugüne kadar
sol oportünizmin gerek teorik olarak gerekse pratik olarak yeterince kavrand›¤›n›
söyleyemeyiz.  Parti e¤er k›rda örgütleme yapm›yor, daha do¤rusu önderlikler
parti çizgisinin emretti¤i flekilde partinin kadro ve üyelerinin ezici ço¤unlu¤unu
k›rda de¤il de, flehirlerde tutuyorsa bu çizgi ve pratik hat parti tarihinde hep sa¤c›l›k
ve revizyonizm olarak alg›lanageldi. Parti güçlerinin ayn› flekilde konumland›r›l-
mas›yla beraber e¤er flehirlerde silahl› eylemler yap›lm›flsa ve partinin ülke çap›nda
sesi duyulmuflsa bu durum ise parti çizgisinin do¤ru oldu¤u fleklinde yorumlan›yor.
Burada gözden kaçan temel nokta parti çizgisinin nas›l ve ne flekilde uyguland›¤›d›r.

Gerek bölgesel gerek l. MK döneminde olsun ve gerekse 3.konferans›n iflbafl›na
getirdi¤i 3. MK taraf›ndan olsun ve gerekse de Partinin DABK kanad› taraf›ndan
olsun, k›r-flehir diyalekti¤i hem teorik ve hem de pratik olarak daha kavranmam›flt›.
Sözün özü burada silahlar konuflmuflsa her fley do¤ru yolunda yürüyor anlay›fl›
teorik olarak savunulmasa da ama pratikte düflülen hata ve bilmeden teorize
edilmeye çal›fl›lan, salt askeri bak›fl aç›s›d›r. Silahlara do¤ru bir çizgi ve siyasetin
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kumanda edip etmedi¤ine bak›lm›yordu. Temel ölçüt silahlar›n patlay›p
patlamamas›yd›.

Bir örgüt özellikle de TKP(ML)’nin ideolojik ve genel programatik çizgisini
kendisine esas alan bir konferans veya onun iflbafl›na getirdi¤i MK, kendi
örgütlenmesinin esas›n› k›rda de¤ilde flehirlerde sa¤lamaya çal›fl›yor; kadro ve
üyelerini flehirlerde konuflland›r›yor ve konuflland›rmaya devam ediyorsa, o örgüt
ve önderli¤in çizgisi ta bafl›ndan TKP (ML)’nin genel siyasal çizgisinden sapm›fl
demektir. Partinin genel siyasi çizgisinden sapmay› sadece götürüp k›r yerine
flehrin esas al›nmas› olarak s›n›rlamak do¤ru olmaz elbette. Yani partiyi k›ra
yerlefltirirsin kadrolar›n ve üyelerin ezici ço¤unlu¤unu bu alanlara konuflland›r›rs›n
ama tek bafl›na do¤ru bir siyasi çizgide yüründü¤ünü belirlemek için yeterli olmaz.
Do¤rusu, askeri ve örgütlenmenin esas›n› k›rda olufltursan da e¤er partinin genel
siyasi çizgisini göz önünde bulundurmadan bir askeri, örgütsel ve siyasal alanda
do¤ru bir politika izlemezsen yine orada, çizgiden sapm›fls›n demektir. Bu sol
veya sa¤ olur fark etmez.

Bu özgülde sol oportünizmin ülke gerçekli¤inin ilerisinde siyasal, örgütsel ve
askeri bir siyaset izlemek oldu¤u bir türlü kavranamad›.Bizim burada üzerinde
durmak istedi¤imiz partide bugüne kadar sol çizgilerin do¤ru bir sorgulanmas›n›n
yap›lmad›¤› ve bunun bilince ç›kar›lmad›¤› gerçekli¤idir. Ayn› flekilde sa¤ çizgiler
de ideolojik olarak yeterince mahkum edilemedi. Öyle ki bir konferans›n sol olarak
de¤erlendirdi¤i bir çizgiyi  bir baflka konferans veya önderlik taraf›ndan sa¤ çizgi
olarak de¤erlendirebildi. Dahas› sa¤ çizgi tepkici bir flekilde de¤erlendirilerek bu
düflünce yöntemiyle sol çizgilerin geliflmesinin ve hatta hakim olmas›n›n önü
aç›labildi.

Bu nereden kaynaklan›yor? Tabii ki, öznelci düflünce yönteminden kaynakla-
n›yor. Bir taraf› görmeye çal›fl›rken di¤er taraf› unutuyoruz. Yada bir taraf› do¤ru
tahlil etti¤imizi san›yoruz ama tehlikeli anlay›fllar› ve çizgileri tespit edemiyoruz.
Bu yanl›fl çizgileri bilimsel bir bak›fl aç›s›yla mahkum edip ondan ideolojik olarak
kopam›yoruz. Oysa gerek sa¤ çizgiler olsun gerekse sol çizgiler olsun her ikisi de
partinin geliflmesini engelleyen yanl›fl/hatal› çizgilerdir. ‹kisinin de ideolojik olarak
beslendi¤i dünya görüflü ve s›n›f dokusu ayn›d›r. Yani biri sa¤dan biri soldan
partiye hakim ise bu çizgilerden hiçbirisi de tercih edilmez ve ayn› derecede
tehlikelidir. Bir dönem birisi daha tehlikeli iken, di¤er bir dönem bir baflkas› daha
tehlikeli duruma gelebilir.

Dolay›s›yla her iki çizgi ve bunlar›n beslendi¤i anlay›fllara karfl› ideolojik
mücadelede amans›z ve tavizsiz davran›lmal›d›r.  Bu teorik aç›mlamadan sonra
flimdi 3.MK’n›n siyasal hatt›na iliflkin nas›l sol bir hat izledi¤ini daha net flekilde
ortaya koyabiliriz.

3.MK’n›n kendi önderli¤i alt›ndaki kadro ve üyeleri k›ra yerlefltirmek yerine
flehirlere y›¤d›¤›n› flu somut örneklerle ayr›nt›land›rabiliriz:
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3.konferans›n seçti¤i MK üyelerinden sadece 2‘si k›ra yerlefltirilmifltir. 90
y›l›ndan sonra bu rakam bire inmiflti. Di¤erlerinin hepsi  flehirlerde, hem de ‹stanbul
ve çevresinde örgütlenme içerisinde konuflland›r›lm›flt›.

Ayr›l›kta k›rdaki kadro ve savaflç›lar›n hemen hemen hepsi DABK saflar›nda
kalm›flt›. Konferansa delege olarak kat›lan iki yoldafl ise Merkez Komitesine
seçilmiflti. Bu durum Konferans kanad›n›n k›ra yerleflmesi bak›m›ndan bir
dezavantajd›. Ama bu objektif durum 4 y›ll›k bir süre içinde kadrolar›n ve üyelerin
ezici ço¤unlu¤unun k›ra yerlefltirilmemesinin gerekçesi olamaz. 4. Konferans›n
kendisi de böyle bir anlay›fl› savunmad›. Buna karfl›l›k 4. Konferans bir yandan
3.MK’nin 4 y›ll›k faaliyetlerini olumlu bulurken, öte yandan KBK ve gerilla
faaliyetlerinin esasta olumsuz oldu¤unu saptamakla, tam bir oportünizme düfltü.

‹flin en önemli yan› ise bir konferans ve önderlik önüne merkezi görev olarak
k›ra yerleflmeyi ve bu alandaki parti ve ordu örgütlenmesini merkezi görev olarak
belirlemesine karfl›n buradaki faaliyetlerini olumsuz de¤erlendiriyorsa, o MK ve
konferans›n kendi 4 y›ll›k faaliyetini olumlu de¤erlendirmesi aç›k bir çeliflkidir.
Veya o konferans tespit etti¤i yönelimin bilincinde de¤ildir.

Konunun bütünlüklü bir flekilde alg›lanmas› için 4.Konferans›n KBK’ya iliflkin
yapt›¤› de¤erlendirmeyi aktaral›m:

„KBK’n›n, faaliyet alan› esasta k›rsal alanlard›r. Gerilla savafl›n›n yürütülece¤i
alanlard›r ve gerilla gruplar›n› oluflturma ve gerilla savafl›n› pratik olarak
örgütleyecek bir yönetici organd›. Bölge komitesi ve Bölge komutanl›¤› bununla
görevlendirilmiflti.

„3.Konferans yap›ld›¤› dönemde k›rsal alandaki esas faaliyet ve mevcut askeri
örgütlenme Partiden ayr›lan DABK’nin elinde kald›¤›ndan dolay›s›yla, ayn›
çal›flma alanlar›nda görevlendirilen KBK uzun süre ço¤u üyesi faaliyet alan›na
yerleflmedi, di¤er tarafta yaklafl›k bir y›l DABK’la birlik sorunundan dolay› ayr›
gerilla birlikleri oluflturmad›. Ancak, bu süreden sonra oluflturdu. KBK faaliyet-
lerine s›f›rdan bafllamak zorunda kald›. Uzun süre partinin toparlanma süreci ve
gerekli önem, kadro ve savaflç›y› aktarmamas› bunlar›n silah ve donat›m sorunun
da çözülememesi sonucu fazla geliflme sa¤layamad›. Ama bu sorunlar›n›n, özellikle
son bir y›ld›r çözülmesine ra¤men KBK esasta üzerine düfleni yerine getireme-
mifltir. Askeri bak›mdan edilgen kalm›flt›r.

„KBK Partide ayr›l›¤›n oldu¤u ve partinin oradaki faaliyetlerinin esas›n›n
ayr›l›k yapanlar›n elinde kald›¤› çal›flma alan›nda, k›sa sürede kitlelerin esas›n›n
deste¤ini kazanmas› ve geliflmesi önemli bir baflar›d›r. Ama KBK bunu, siyasal
çal›flmayla pekifltirmemifltir. Siyasi planda siyasi çal›flmay› küçümsemifl, güncel
siyasi geliflmeleri zaman›nda teflhir etme, bölgenin sorunlar›n› iflleme yönünde
yetersiz kalm›fl, bölge yay›n organ› olan Denge Partizan’› düzenli ç›karma
konusunda duyars›z kalm›flt›r. Bölgedeki geliflmeleri ve bölgenin sorunlar›n›
zaman›nda partiye rapor etmeyerek duyars›z davranm›flt›r.
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„Örgütsel Planda: KBK kendi içinde ihtisasa dayal› bir ifl bölümü do¤ru dürüst
yapmam›fl oluflturdu¤u kadar›yla bunlara iflleyifl kazand›rmam›fl ve denetle-
memifltir.

„3.MK ise KBK’ya siyasi önderlikte ve örgütsel müdahalede yetersiz kalm›flt›r.
‹nisiyatifini k›rmama anlay›fl›n›n pay› olsa da, bu konuda görevini yerine
getirmemifl, fonksiyonunu oynamam›fl, liberal kalm›flt›r.

„Bütün bunlara karfl›n, KBK’da son dönemde, örgütlenme, aç›lma ve farkl›
alanlara yerleflme yönünde olumluya do¤ru bir gidiflat var. Genelde bütün parti
faaliyetinin, özelde KBK alan›ndaki yoldafllar›n daha azimli daha duyarl› ve daha
yüksek fedakarca s›k› bir çal›flmas›yla, bu hata ve eksiklikler afl›lacakt›r ve konfe-
rans aflmaya karar vermifltir.

„KBK alan›ndaki eksiklerin süratle afl›lmas› faaliyetlerin toparlanmas› gelifltiril-
mesi, önderli¤in hissettirilmesi, örgütlenme ve gerilla faaliyetinin etkin k›l›nmas›
için Bölge ve Ordu organlar› güçlendirilmifltir.“ (72)

Kürdistan Bölge Komitesi olarak bafll› bafl›na bir örgütlemeye gitmek do¤ru
de¤ildi. Bu, hem Kürdistan’› bir bölge düzeyine indirgemek, hem de gerilla
alanlar›n› bu bölge komitesinin s›n›rlar›yla s›n›rland›rmak bak›m›ndan yanl›flt›.

Konunun bafl›nda da iflaret etti¤imiz gibi bir parti ve onun önderli¤i kendisine
merkezi görev olarak belirledi¤i bir mücadele ve örgütlenme biçimini yerine
getirmiyor/getiremiyorsa üstelik de ana görev olarak belirledi¤i alanlardaki
faaliyetleri olumsuz olarak de¤erlendiriyorsa, burada tutarl› Maoist tutum o
MK’n›n faaliyetlerinin ve bununla ba¤›nt›l› olarak izledi¤i çizginin de hatal›
oldu¤unu belirlemektir.

Daha önce belirttik: Bir MK’n›n 3 y›ll›k faaliyetinin olumlu veya olumsuz
de¤erlendirilmesinin temel ölçütü o MK’n›n önüne koydu¤u ana görevleri
(mücadele biçimi ve buna uygun örgütlenme biçimleri ve güncel geliflmeler
karfl›s›nda do¤ru bir pratik politik tutum belirleme gibi) esasta yerine getirip
getirmedi¤ine bak›larak de¤erlendirilir. Esas görevlerini yerine getirmeyip gidip
baflka görevler yapm›fl olan partinin ve önderli¤in çizgisini olumlu olarak
de¤erlendirmek,  aç›kça MK’y› ve yanl›fl çizgisini korumakt›r. Kald› ki, 4.konferans
yaln›zca KBK faaliyetini olumsuzlam›yor, BABK faaliyetlerini de olumsuz
de¤erlendirmektedir. Bir tek TMLGB faaliyetlerini olumlu de¤erlendirmektedir.
fiimdi bir partinin bütün bölge faaliyetlerinin olumsuz de¤erlendirildi¤i, hem de
merkezi görev olarak belirledi¤i siyasetinin yerine getirilmedi¤i durumda MK’n›n
partiye 4 y›l boyunca do¤ru bir siyasal çizgi alt›nda önderlik etti¤ini savunmak ve
bunun teorisini yapmak önderli¤in misyonunu kavramamakt›r. Partiye ve bölge
komitelerine perspektif ve politika sunan Merkez Komitesi de¤il de alt kademeler
midir? Yoksa bölge komitelerinde MK üyeleri yok mu? Bir anl›k öyle oldu¤unu
düflünsek bile, yine kendimizi kurtaramaz ve daha kötü bir duruma düflmüfl oluruz.
fiöyle ki, hem bölge komitesi olarak örgütleme yapacak ve sözüm ona bunun
muhasebesini yapacaks›n, hem de öte yandan kalk›p hatal› çizgilerin sahibi olarak
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MK’y› de¤il Bölge yönetim organlar›n› sorumlu tutacaks›n. Böylesine ciddiyetsiz
ve sorumsuzca bir de¤erlendirme olabilir mi? Bölge komiteleri yönetici
komitelerdir. Buralarda görevlendirdi¤in üyelerin hepsi de kadro niteli¤inde olmak
zorundad›r. Ki bu komiteler içerisinde en az bir MK üyesi olmak zorundad›r.
Çünkü örgütsel ilkeler gere¤i bölge komitelerinin MK ile direkt olarak örgütsel
ba¤›n› kuran bölge komitesi sekreteri durumundaki MK üyesidir.

Her fleyi bir kenara b›rakal›m ve flunu soral›m: E¤er bir bölgede faaliyetler
olumsuz gidiyorsa, MK’n›n görevi o bölgeye do¤ru bir perspektif ve siyasetle
müdahale etmesi gerekmiyor mu? Tabii ki, gerekiyor. MK’n›n görevi nedir?
Bölgeleri denetlemek ve onlar›n yanl›fl ve hatal› yanlar›n› yerinde görmek için bir
fiil olarak kendi üyelerini bu bölgeler içerisinde görevlendirmesi zorunlu ve
mecburidir. MK üyelerinin bölge komiteleri içerisinde görevlendirilmemesini
savunan kimse olmad›¤›na göre, o halde bölge faaliyetlerini olumsuz olarak
de¤erlendirip ama buradaki olumsuzlu¤un esas pay›n› MK’ya de¤il de, bölge
komitesine yüklemek  MK’n›n kendisine yönelmekten kaç›nmas› demek de¤il
midir? Bu ben merkezci anlay›fl›n siyaset haline getirilmesidir. Bir parti ve onun
önderli¤i bir sürecin çizgisini de¤erlendirirken buradaki esas pay›n sahibi olarak
alt kademeleri de¤il, Merkez Komitesini ve oradan da konferans ve kongreleri
sorumlu tutar. Olumlu faaliyet varsa bunun esas pay›n› MK’ya, olumsuzluk
geliflmiflse bunun esas pay›n› ise alt kademelere yüklemek komünistlerin bak›fl
aç›s› ve siyaset tarz› olamaz.

Parça bütünle çeliflmez mi, çeliflir. Fakat söz konusu parçalar bütünün esas›n›
ve ana merkezini oluflturuyorsa, burada izlenen çizginin (yanl›fl veya do¤ru fark
etmez) esas sahibi merkez komitesinin kendisi olur. Diyelim ki, KBK faaliyetleri
ve BABK faaliyetleri olumlu de¤erlendirilseydi, bu durumda o MK’n›n
faaliyetlerini olumlu olarak de¤erlendirmek do¤ru olurdu. Ama 4.Konferans bu
bölgelerin faaliyetini (zaten 2 bölge örgütlenmesi var) olumsuz de¤erlendirirken
MK’n›n faaliyetini olumlu de¤erlendirmektedir. Hatta flöyle bir durum dahi olsayd›,
kendi içerisinde 4.konferans tutars›z olmazd›: KBK faaliyetleri olumlu ama BABK
faaliyeti olumsuz diye bir de¤erlendirme yapm›fl olsayd›, o zaman ana faaliyet
alan› -gerek parti gerekse ordu örgütlenmesi aç›s›ndan- olumlu bir hat tafl›d›¤›ndan
ve bu da örgütün önüne koydu¤u merkezi politika ve görevlerin yerine getirilmesi
anlam›nda de¤erlendirildi¤inde tutarl› bir de¤erlendirme olabilirdi. Ama
4.konferans›n bu yönlü bir de¤erlendirmesi de yok. Yapmak istedi¤i bir fley var o
da MK’y› bir kenara b›rak›p, partiyi öte kenara b›rakmak ve bunun üzerinden
MK’y› do¤ru MLM çizginin sahibi ve uygulay›c›s› olarak savunmak ve bunu
örgüte kabul ettirmektir. MK’y›, partiye karfl› sorumlu görmüyor 4.konferans. Ne
zaman sorumlu görüyor? E¤er bölgelerin faaliyetleri olumlu ise burada kendisini
sorumlu tutuyor. Ve bunda da esas pay› kendisine ç›kartt›¤› için bu sorumluluktan
söz ediyor.
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K›sacas›, 4.konferans 3.MK’n›n geçmiflini muhasebe ederken kendi
olumsuzluklar›n› olumlamak için çaba sarf etmifl, teori üretmeye çal›flm›flt›r.
MK’n›n da yer yer olumsuzluklar› olmufltur diye söz etmesi ise adet yerini bulsun
anlay›fl› ve kendini kurtarmak amaçl›d›r.

Geçmifl olumsuzluklar›n› gizleyerek „ben geçmiflime oportünist demeyen ilk
konferans›m“ diye övünmeye çal›flm›flt›r.

„Geçmifli olumlu ve olumsuz yanlar›yla de¤erlendirelim“ sözlerini kendisini
kurtarman›n bir maskesi yapmak için kullanm›flt›r.

Düflüncede öznelcili¤in hakim oldu¤a 4.konferans, 3.MK sürecini tipik bir
küçük burjuva ben merkezci tutumla savunarak, parti tarihinde görülmemifl bir k.
burjuva bireycili¤i ve bencilli¤i siyaset tarz›n› onaylam›flt›r.

4.Konferans, 3.MK’n›n sol oportünist çizgisini MLM çizgi olarak göstermek
için her türlü oportünist manevraya baflvurmufl, ama kendi de¤erlendirmeleriyle
dahi oportünist oldu¤unu gizlemeyi baflaramam›flt›r.

4.Konferans, olumluluklar› kendisine olumsuzluklar› ise alt kademelere ve
baflkalar›na yükleyerek olumsuzluklardaki esas pay›n› görmek istememifl,
dolay›s›yla 3.MK flahs›nda küçük burjuva ben merkezcili¤i ve bencili¤i üzerinde
flekillenen kariyerizmi ve bürokratizmin teorik olarak savunulmas›na pratik
bak›mdan hizmet etmifltir.

4.konferans, 3.MK’n›n faaliyetlerini de¤erlendirmede özelefltirel de¤il hatalar›
gizleme yolunu tuttu¤u için geçmifline karfl› samimi ve dürüst yaklaflmam›flt›r.

4.Konferans, KBK faaliyetlerinin olumsuzlu¤unun ard›ndaki politikay›
sorgulamak yerine, sorunu götürüp biçimsel fleylerle (silah, adam ve di¤er fleylere
ba¤lamak) aç›klamaya çal›flm›flt›r.

4.Konferans örgütün elinde bulunan kadro ve üyelerin ezici ço¤unlu¤unu temel
bölge olarak belirledi¤i bölgeye yerlefltirmedi¤ine dair tek bir söz dahi etmemekle,
k›r-flehir örgütlenmesinin diyalekti¤ini hala da kavramad›¤›n› göstermektedir.

4.Konferans 3.MK’y› elefltirmemifltir, elefltirmesi de düflünülemez zaten. Çünkü
3.MK’n›n kendisi ayn› zamanda 4.Konferansa hakim olan çizgi sahipleridir ve bu
anlay›fl sahipleri de görüldü¤ü gibi 3.MK’n›n hatal› yanlar›n› ve yanl›fl anlay›fllar›n›
bulup aç›¤a ç›kartmamak için özel bir gayret ve bilinçli bir çaba içerisindedir. Ne
yapm›flsam do¤rudur, ne savunmuflsam do¤rudur anlay›fl› ve prati¤i hakimdir
4.konferans de¤erlendirmesinde.

4.Konferans esas ve tali görev ayr›m› yapmam›fl ve buna uygun pratik-politika
ve örgütleme gelifltirmemifl, merkezi görev ve onun hizmetindeki ikincil görevleri
do¤ru bir hatta gelifltirmek yerine ikincil görev ve alanlar› merkezi görevin ve
örgütlenme alan›n›n önüne geçirmifltir. 4.konferans bu konuda kendi hatas›n›
görmeyerek bu yanl›fll›¤› ideolojik olarak mahkum etmemifltir.

4.Konferans›n „MLM kadrolar“ olarak de¤erlendirip övündü¤ü kadrolar›n
durumu ise içler ac›s›d›r. 4.Konferansa gelindi¤inde söz konusu MK üyelerinin
(hapishaneden ç›kanlar› saymazsak) ezici ço¤unlu¤u ya mücadeleyi terketmifl ya
da Devrimci Partizan saflar›na geçmiflti. 4.Konferansa gelindi¤inde 3.Konferansta
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MK’ya seçilen üyelerden sadece üçü görevlerinin bafl›ndayd›. Hapishaneden
MK’ya seçilen üyeler, firar ve tahliyelerle faaliyetlere kat›lmasalard› o çok övülen
3.MK’n›n kendisi hem iradeyi hem de organsal ifllevini çoktan yitirmifl olacakt›.
4.Konferansa gelindi¤inde neredeyse organsal ifllev ve iradeyi yitirme aflamas›na
gelmiflti.

4.Konferans 3.MK’n›n bu duruma düflmesine sebep olan siyasal ve örgütsel
politikalar› sorgulamam›fl, bu sorunu gündemine dahi almam›flt›r.

4.Konferans Devrimci Partizan’›n nas›l ve neden ortaya ç›kt›¤›, 3.Konferans
ve 3.Merkez Komitesinin bu konuda bir sorumlulu¤unun olup olmad›¤›n› tart›flmak
bile istememifltir. Az›msanmayacak say›da kadronun bu grubun peflinde sürüklen-
mesindeki pay›n› görememifl, olumsuzluklar›n kayna¤›n› hep d›flar›da ve tek tek
kadrolarda aram›flt›r.

4.Konferans „sa¤ tasfiyecili¤e karfl› oldukça amans›z bir ideolojik mücadele
yürüttü¤ünden“ söz etse de, sa¤ tasfiyeci olarak de¤erlendirdi¤i Devrimci Partizan
çizgisinin Parti saflar›ndaki etkisini görmezlikten geliyor. „‹ki asgari bir azami
program› savunup örgütlenmenin temeline bu çizgiyi oturtanlar› mahkum ettim“
diyerek avunan 4.Konferansta  neredeyse bu çizgisiyi savunanlar örgüte hakim
duruma gelecekti. Kiflilerin örgütten at›lmas› veya ayr›lmas›yla onlar›n temsil etti¤i
çizgilerin ideolojik olarak mahkumiyeti farkl› fleylerdir. ‹deolojik mücadele ile
örgütsel tedbirler birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. ‹deolojik mücadelenin parti içindeki
amac› ikna etmek içindir. Dün MK’ya seçecek ve üstelik de ayn› çizgide olanlardan
birisini MK sekreterli¤ine getireceksin, daha sonra hem de aradan bir y›l dahi
geçmeden bu çizgi sahiplerini mahkum ettim diye övüneceksin.

Marksist Leninist Maoist kadro siyaseti bu kadar basite indirgenemez.
4.Konferans›n „MLM’ler örgüte hakim oldu“ diyerek övdü¤ü 3.Konferans
kadrolar›n›n aradan bir y›l geçmeden ya mücadeleyi b›rakt›¤›n› ya da Devrimci
Partizan saflar›na geçti¤ini belirtmifltik.  Demek ki MLM kadronun ne anlama
geldi¤inin sadece lafz› biliniyor. Sadece parti çizgisini onaylamakla MLM kadro
olunmaz. MLM kadro, ideolojik, siyasi yetkinlik, örgütsel tecrübe ve çok yönlü
yeteneklili¤i ifade eder. MLM kadro demek ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri vb
konularda politika üreten ve bunlar› pratikte uygulay›p uygulatand›r. K›sacas› her
bak›mdan önderlik vas›flar›n› tafl›yanlar ancak MLM kadrolar olarak nitelendirile-
bilinir. Bunun d›fl›ndaki kadro politikas› ve çizgisi MLM de¤ildir.

Sonuç olarak, k›sa sürede bu kadar MK üyesi dökülüyorsa, burada izlenen
yanl›fl kadro politikas› sorgulanmal›d›r. 4.Konferans kadro politikas› konusunda
3.Konferans ve 3.MK çizgisini sorgulamaktan kaç›nm›fl ve bu konuda da do¤ru
bir politika izledi¤ini savunmufltur. Oysa iflaret etti¤imiz ve somut olarak ortaya
koydu¤umuz gibi gerek 3.konferans gerekse 3.MK ve gerekse de 4.Konferans
do¤ru bir kadro politikas›na sahip de¤ildir.
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4. Konferans’›n PKK’ye ‹liflkin Yapt›¤› Siyasi Saptama Esasta
Do¤ru Olmakla Birlikte Kendi ‹çinde Hatal› Yanlar da

Bar›nd›rmaktad›r:
„PKK’ye  ‹liflkin:
„Konferans›m›z,  daha  önce partiye  sunulup  tart›fl›larak, sonuca ba¤lanm›fl,

PKK de¤erlendirmesi üzerinde durmufl, PKK’nin ulusal burjuva devrimci bir
hareket oldu¤unu onaylam›flt›r. Bilindi¤i gibi partimiz PKK’yi dönem dönem
ulusal burjuva devrimcisi hareket, dönem dönem ajan-provakatör ya da ulusal
burjuva karfl›-devrimci hareket olarak de¤erlendirmiflti. Baz› de¤erlendirmelerde
partimiz yanl›fl de¤erlendirmifl baz› dönemlerde bu PKK’nin düflünce, tav›r ve
oynad›¤› rolden kaynaklan›yordu.

„PKK Kürt ulusal burjuva bir çizgiye sahip olarak ortaya ç›kmas›na ra¤men
uzun süre s›n›f niteli¤ine tam oturamamas›n›n da pay›yla, uluslararas› alana,
Türkiye’deki komünist, devrimci-demokrat ve ulusal devrimci hareketlere ve
kitlelere yaklafl›m› ve tavr› farkl›l›klar tafl›m›flt›r. Oynad›¤› rolde farkl› olmufltur.
Dolay›s›yla, Partimizin de PKK’yi de¤erlendirmesi farkl› olmufltur.

„1979‘a kadar PKK’yi ulusal burjuva devrimci hareket olarak de¤erlendir-
mifltir. PKK’nin Partimiz de dahil, milliyetçi ayr› örgütlenmeyi savunmayan
örgütleri politik hedef görmesi ve di¤er Kürt ulusal devrimci hareketlere sistemli
pratik sald›r›lar› sonucu hemen hemen bütün devrimci örgütlerin PKK’yi ajan-
provakatör örgüt de¤erlendirmesi partimizi de etkilemifl ve büyük ölçüde bu etki
sonucu PKK’yi ajan-provakatör örgüt de¤erlendirmifltir. Partimizin bu karar›
yanl›flt› ve yaklafl›k bir buçuk y›l sonra partimizin 2.konferans›nda bu karar
kald›r›ld›. Tekrar Kürt ulusal burjuva devrimci hareket olarak de¤erlendirildi.

„PKK’nin 1980 sonras› yurtd›fl›nda yerleflti¤i ülke ile resmi iliflkiler, Rusya
ve Do¤u Blo¤unu sosyalist görüp, bunun üzerine iliflkileri gelifltirme çabalar› vb.ni
partimiz 1982-83‘te kötü bir gidiflat olarak de¤erlendirmifl. 1984‘e gelindi¤inde
PKK’nin kendi içindeki muhalefete, di¤er örgütlere, gerilla faaliyeti bafllatt›¤›
alanlarda masum baz› kitlelere de yönelmesi sonucu partimiz tekrar PKK’yi karfl›
devrimci nitelikte olarak de¤erlendirmifltir. Eksikler de tafl›sa da özde do¤ru
de¤erlendirmeydi. Ancak, PKK 1987‘den sonraki süreçte yapt›klar› kongrelerinde
de¤erlendirmelere neden olan olumsuzlu¤u giderdiler. Dolay›s›yla partimiz de
PKK’yi yeniden de¤erlendirmesi gerekirken 3.Konferans karfl›-devrimci karar›
sürdürdü. 3.MK da 1990‘a kadar sürdürdü. Ama P.’de bafl›ndan beri PKK
konusunda farkl› düflünenler vard›.

„3.Konferans onaylad›¤› için MK de¤ifltirmedi. Ancak, iç tart›flmaya açt› ve
parti iradesiyle, PKK ulusal milliyetçi devrimci hareket olarak de¤erlendirildi.

„4.Konferans›m›z ayn› karar› yine onaylad›“. (73)
PKK’ye iliflkin partinin yanl›fl siyasi saptama içerisinde oldu¤unu daha önceki

bölümlerde ayr›nt›l› bir flekilde de¤erlendirdik. Hatal› tespit yapanlardan birisi de
partimizin Konferans kanad›d›r. 3.Konferans› da bu hatal› tespit yapan önderlikler
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içerisinde saym›flt›k. Keza bunun gibi 3.Konferans›n iflbafl›na getirdi¤i MK da
ayn› hatal› tespiti üç y›l sürdürdü.

Geç de olsa 3.MK’n›n PKK’ye iliflkin 3.Konferans›n belirledi¤i „karfl›
devrimci“ saptamay› de¤ifltirip do¤ru bir siyasal tespit yapmas› olumludur. Ancak
4.Konferans geçmiflte PKK’ye iliflkin yap›lan „karfl›-devrimci“ nitelendirmele-
rinden baz›lar›n› do¤ru ve yerinde bir saptama olarak de¤erlendirmesi hatal› bir
görüfl aç›s›d›r.

PKK’nin zaman zaman karfl›-devrimci pratikler sergiledi¤i do¤rudur.
4.Konferans›n PKK’nin içine girmifl oldu¤u pratiklere iliflkin verdi¤i örneklerin
hemen hemen hepsi do¤rudur. Fakat tüm bu pratikler PKK’nin karfl›-devrimci bir
ulusal hareket oldu¤unu getirmez. ‹flte 4.konferans bu noktada yan›l›yordu. fiöyle
ki, PKK’nin bu karfl› devrime hizmet eden pratiklerinden hareketle PKK’yi karfl›-
devrimci olarak de¤erlendirmeye kalk›fl›rsak,  ne bir ulusal hareketin gerçekli¤ini
görmüfl oluruz ne de böylesine bir harekete devrimci diyebiliriz. PKK’nin bir çok
eylem çizgisi ve prati¤i yanl›flt›. Bunu milliyetçi karakterinden ayr› düflünemeyiz.
Kald› ki  PKK öylesine ilkel bir milliyetçi anlay›fl ve politikalara da sahip de¤ildi.
Program› ve genel siyasi çizgisi devrimci ulusal bir çizgideydi. Hatta diyebiliriz
ki uluslararas› düzlemde PKK kadar Marksizmden etkilenmifl bir milliyetçi hareket
yoktu. PKK’nin ideolojik ve genel siyasi çizgisini ve bununla ba¤›nt›l› olarak
emperyalizme ve Türk devletine karfl› izledi¤i politik duruflunu göz önünde
bulundurmadan, bir k›s›m karfl›-devrimci pratiklerinden hareketle hemence karfl›-
devrimci demek yanl›flt›r. Zaman zaman devrimci parti ve hareketlere yönelmesi
de, tek bafl›na bu hareket için karfl›-devrimci dememiz için yeterli politik neden
olamaz.

Birçok küçük burjuva hareketin PKK’ye karfl› silah kullanmas›n› bir kenara
b›rak›rsak; birbirlerine karfl› da silah kulland›lar. Hem de onlarca devrimci kan›n›
ak›tarak. fiimdi bundan hareketle bu hareketleri karfl›-devrimci diye nitelen-
dirmemiz mi gerekir? Elbette ki bu bak›fl aç›s› sol-sekterdi. Do¤rudur, PKK’yi
karfl› devrimci olarak nitelendirmemizde kimi küçük burjuva örgüt ve partilerin
PKK’yi karfl› devrimci olarak de¤erlendirmelerinin etkisi olmufltur. Ama buradaki
de¤erlendirmemizde tayin edici faktör bu de¤il, ulusal hareketleri ve onlar›n
gerçekli¤ini kavrama noktas›ndaki eksikli¤imizdi. Bu eksikli¤imiz ezilen ulus
milliyetçili¤ine karfl› oldu¤undan fazla sekler ve tepkici yaklaflmam›z› do¤urdu.

4.Konferans›n PKK’ye iliflkin yapt›¤› belirleme do¤ruyken, „geçmiflte kimi
dönem karfl›-devrimci olarak saptama yapmam›z do¤ru bir tespitti“ anlay›fl ve
de¤erlendirmesi do¤ru bir belirleme de¤ildir.

Geçmeden, Partinin 2.Konferansta PKK’ye iliflkin karfl›-devrimci nitelendir-
mesini kald›rd›¤› söylemi (4.konferans›n) eksik ve yanl›fl bir bilgidir. Do¤rusu
flöyledir: „PKK’ye iliflkin karfl›-devrimci nitelendirilmesi, PKK hakk›nda yeniden
araflt›rma ve inceleme yap›l›ncaya kadar ask›ya al›nm›flt›r“.
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4. Konferans›n DABK ve Birlik Sorununa Yaklafl›m›:
4.Konferans DABK ve Birlik sorununa iliflkin afla¤›daki de¤erlendirmeyi

yapmaktad›r:
„DABK Sorununa ‹liflkin:
„DABK bilindi¤i gibi 3.konferans arifesinde dönemin 2.MK’s›n›n sa¤

oportünizmine tepki temelinde belli sapma ve sol hatalar›n pay›yla partiden ayr›lan
bir bölge faaliyetimizdi.

„3.MK’n›n 3.toplant›s›nda, daha önce DABK’la birlik için önerdi¤i Birlik
Konferans› karar›n› yürürlükten kald›rmas›n› konferans yanl›fl gördü ve kald›rd›.

„Yine, 3.toplant›n›n DABK’›n niteli¤ine iliflkin, onu „sol oportünist“ oldu¤u
fleklindeki de¤erlendirmesini tepkici bir karar olarak görüp yürürlükten kald›rd›.

„Konferans›m›z DABK’›n sol oportünist sapmalar›na karfl›n niteli¤inin esasta
ML oldu¤u ve bugün de hala böyle oldu¤u görüflündedir.

„DABK partinin yapt›¤› birlik ça¤r›s›n› reddederek, y›llarca yanaflmamas› ve
partiden ayr›l›k tavr›n› sürdürmesinde ›srar etmesi sonucu 3.MK 3.toplant›s›na
gelindi¤inde durumu yeniden de¤erlendirmesi do¤ruydu. Ancak bu, birlik karar›n›
kald›rmas› de¤il, ask›ya almas›, ikinci plana almas› fleklinde olmal›yd›.

„Gelinen noktada, DABK’›n bir kaç kez birlik karar›n› yenilemesinin de
pay›yla, konferans›m›z durumu yeniden de¤erlendirdi. Konferans›m›z DABK’›
sol ve belli sapmalar içinde görmekle birlikte esas niteli¤ini ML olarak görmekte.
DABK ile ilkeli ve samimi bir birlikten yana oldu¤unu ilan etmektedir.

„Konferans›m›z „ne pahas›na olursa olsun mutlaka birlik olsun“ fleklindeki
bir anlay›fla sahip de¤ildir.

„Konferans bu anlay›fl ve yaklafl›mdan hareketle DABK ile birli¤in gerçekleflip
gerçekleflemeyece¤ini araflt›r›p, birlik görüflmelerini sürdürmek üzere bir Birlik
Komisyonu kurmay› kararlaflt›rd›.

„Birlik Komisyonu, görüflme ve çal›flmalar›n›n sonucunu MK’ya iletecek. MK
de¤erlendirecek ve birli¤in gerçekleflip gerçekleflmeyece¤i, partinin e¤ilimi de
dikkate al›narak karar verilecektir.“ (74)

4.Konferans›n DABK ve Birlik sorununa iliflkin anlay›fl ve saptamas› böyledir.
4.Konferans 3.MK’n›n DABK’a iliflkin yaklafl›m›n› ve birlik sorununu

oportünistçe de¤erlendirmifltir. Özellikle de 3.MK’n›n DABK’a iliflkin tutumunu
„tepkicilikten kaynakl›“ olarak de¤erlendirmesi tam bir oportünizm örne¤idir.
4.konferans geçmifl hatalara karfl› samimi ve özelefltirel yaklaflmam›flt›r. Ayn›
flekilde birlik karar›n› da oportünistçe alm›flt›r. Daha do¤rusu MLM’lerin birli¤inin
hangi ilkeler temelinde gerçekleflece¤ini ya bilmiyordu, ya da bu sorunu bir taktik
politika derekesine indirgeyerek hem ilkesiz davran›yor hem de anti-birlikçi
anlay›fl›n› gizlemek için politik manevralar yap›yor.

Bu sorunun do¤ru bir flekilde kavranmas› için önce MLM’lerin örgütsel birlik
için do¤ru bir bak›fl aç›s›na sahip olmas› gerekir. Bu görüfl aç›s› yanl›fl oldu mu,
izleyece¤i siyaset ve ataca¤› pratik ad›mlar da olumsuz olur.
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4.konferans sözde 3.MK’n›n DABK’a iliflkin karar ve saptamas›n› tepkici ola-
rak de¤erlendirip özelefltiri (!) verirken, ama öte yandan öylesine derin bir
oportünist anlay›fl sergiliyor ki, hem de ayn› de¤erlendirmede „sol ve baz›
sapmalar“ ve dahas› ayn› anlam içerecek flekilde DABK’›,“partiyi soldan eserek
tasfiyeye yönelen“ bir hareket olarak de¤erlendirmektedir. Tüm bu de¤erlen-
dirmeleri birarada yaparken, öte yandan da MLM’lerin ilkeli birli¤inden yanay›m
diye kendisini samimi (!) ve do¤ru yolda göstermeye çal›fl›yor.

4.Konferans›n oportünizmini ayr›nt›l› bir flekilde de¤erlendirmeden önce
MLM’lerin örgütsel birli¤inin hangi ilkeler ›fl›¤›nda ve hangi temelde gerçeklefl-
tirmesi gerekti¤ini ortaya koyal›m.

B‹RL‹K! Kiminle Birlik?
Bizim burada tart›flmak istedi¤imiz MLM güçlerin birli¤idir. Öyle ise bu MLM

güçlerin birli¤i derken ne anl›yoruz?
Bir örgütün baflka bir örgütle tek bir örgüt çat›s› alt›nda birli¤i nas›l ve hangi

ilkesel zemin üzerinde oluflur? Bunun teorik netli¤i olmadan, yani bu konudaki
ilkelerde net ve aç›k bir görüfl aç›s›na sahip olunmadan ayn› ideolojik, siyasi ve
örgütsel ilkelere sahip örgütlerin örgütsel birli¤i gerçekleflmez. Öyle ise bir örgütsel
birli¤i savunurken hangi örgütsel ilkelerden hareket etmeliyiz.

TKP(ML) Konferans Kanad›yla, TKP(ML) DABK kanad›n›n örgütsel olarak
birleflmesinin temeli kuflkusuz ki, baflta her iki örgütün ideolojisi, savundu¤u
devrim program›, politik-taktik çizgisi ve örgütsel ilkelere iliflkin ortaya koydu¤u
çizgilerdir.

Buna göre, yani ideoloji, program, taktik ve örgütsel ilkelerdeki çizgi
bak›m›ndan her iki kanat aras›nda özsel bir farkl›l›k var m›d›r? önce bunun üzerinde
durmak gerekir.

‹deoloji: Partimizin her iki kanad› da befl y›l boyunca ayr› örgütsel yap›lar
olarak uluslararas› düzlemde Marksizm Leninizm Maoizm ideolojisini sahiplenmifl
ve savunmufltur. Her iki yap›n›n ayn› ideolojik hatta sahip olmas›ndan dolay›
ideolojik alanda birleflmelerinin önünde hiçbir engel yoktu.

Devrim Program›: Her iki kanad›n da program çizgisi konusunda temel ilkelere
denk düflen siyasi görüfl ayr›l›klar› söz konusu de¤il. Her ikisi de ne ayr›l›k ilan
ederken ne de daha sonras› 5 y›ll›k süre içerisinde programatik görüfller konusunda
temel bir ayr›l›k oldu¤unu ileri sürmedi ve böyle bir iddiada bulunmad›.
Programatik çizgi diyoruz, çünkü TKP(ML) henüz ilan edilmifl bir programa de¤il
ama programa denk düflen görüfller sistemati¤ine sahipti. Bunu da Yoldafl
Kaypakkaya ortaya koymufltu. Her iki örgüt de Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya
koydu¤u bu programatik görüflleri ve devrimin yak›n, orta ve uzak hedefine iliflkin
ileri sürdü¤ü genel siyasal çizgiyi kendisine temel almaktayd›.

Her iki yap›n›n da programatik konularda ayn› düflünceleri savunmas› ve
örgütün programatik görüflleri olarak ileri sürmesi her iki örgütün ideolojik ve
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siyasal zeminde, yani içerikte ayn› hatta oldu¤unu gösteriyor. Dolay›s›yla örgütsel
birli¤in ideolojik ve programatik zemini mevcuttu.. Ama bu örgütsel birli¤in
gerçekleflmesi için tek bafl›na yeterli miydi? Elbette ki de¤ildi. Öyleyse geriye ne
kal›yor? Stratej ve taktik sorunlarda ve örgütsel ilkelerde birlik kal›yor.

fiimdi bunlara bakal›m:
Strateji ve Taktik: Bunu iki boyutuyla ele alaca¤›z. Birincisini, her iki yap›n›n

mücadele ve örgüt biçimlerine iliflkin bak›fl aç›s› olufltururken, ikincisini ise güncel
siyasal geliflmeler karfl›s›nda her iki örgütün önderlik çizgisi oluflturmaktad›r. Önce
birincisini ele alal›m: Her iki yap› da mücadele biçimleri ve buna uygun ana
örgütlenme biçimleri bak›m›ndan ayn› perspektife sahiptir. Yani her ikisinin de
gerek Halk Savafl› gerekse Halk Ordusunun oluflturulmas› k›rdan flehre do¤ru
devrim çizgisi vb. temel mücadele ve örgüt biçimlerinde ayn› perspektifi
savunmaktad›rlar.

Her iki yap›n›n da devrimin bu stratejik sorunlar›na iliflkin siyasi düflünceleri
ayn›d›r. Sorunun teorik bak›mdan savunulmas›yla, bunun prati¤e geçirilmesinin
fakl› durumlar› ifade etti¤ini vurgulamaya gerek yok. Yani her iki yap›da bu gibi
konularda ayn› teorik siyasi çizgiye sahip olmalar›na karfl›n ama pratikte bunun
politik-taktik boyutuyla ne kadar yerine getirip getirmedi¤i sorunu ise farkl› bir
durum arz etmektedir. Bize göre her iki yap›n›n da önderlik çizgisi bak›m›ndan
izledikleri siyaset MLM de¤il sol oportünist bir politik hatt›r. Her iki yap›n›n da
devrimin genel stratejik sorunlar›na iliflkin bak›fl aç›lar›n›n ayn› oldu¤undan bu
mesele de örgütsel birli¤e gidiflin önünde engel de¤ildir. Yani taktiklerde de her
iki yap› ayn› düflünsel çizgiye sahiptir.

Taktik sorunlar›n ikinci boyutundan flunu kastediyoruz: Her iki yap›n›n da
önderlikleri bak›m›ndan gerek siyasal gerekse örgütsel olarak kendi örgütlerine
do¤ru bir önderlik yapt›¤›n›, bu konuda MLM bir siyasal çizgi izlediklerini
söyleyemeyiz. Her iki yap› da TKP(ML)’nin genel siyasal çizgisi ›fl›¤›nda güncel
siyasal geliflmeler karfl›s›nda olsun, örgütü MLM bir politika ›fl›¤›nda yönetip-
yönlendirme bak›m›ndan olsun MLM bir hatta de¤il esasta sol oportünist bir
hattad›r. Yani her iki yap›n›n da önderlik çizgilerine siyasal ve örgütsel alanda
damgas›n› vuran yan sol çizgilerdir. Ama bu çizgilerinin sistemleflmifl bir çizgi
halini ald›¤›n› söyleyemeyiz. Öyle olsayd› her iki yap›n›n program sorunlar›nda
çizgilerinin Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u TKP(ML)’nin programatik
çizgisiyle ayr› düfltükleri ve her iki yap›n›n TKP(ML)’nin programatik görüflleri
etraf›nda örgütsel birli¤inin birli¤inin imkans›zl›¤› ortaya ç›kard›. Ve o zaman
böyle bir birlik ça¤r›s› ilkesiz olurdu.

Buraya kadar, yani her iki yap›n›n da ideoloji ve program sorunlar›nda olsun,
devrimin genel stratejik-taktik sorunlar›nda olsun, aralar›nda ilkesel görüfl
ayr›l›klar› söz konusu olmad›¤›n› ortaya koyduk.

Tüm bunlar yani ideoloji, program, strateji ve taktik sorunlar›nda birlik
TKP(ML) güçlerinin birleflmesi için tek bafl›na yeterli olmaz. Örgütsel ilkeler
konusunda da temel sorunlarda birlik olmas› zorunludur. Yani ideoloji, program
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ve stratejide birli¤in sa¤lanmas› örgütlerin birleflmesi için yeterli olmaz. Örgütsel
sorunlarda birlik ideoloji, program ve temel taktik sorunlar  kadar önemli de¤ildir.
Ama örgütsel ilkelerde oportünizm, daha do¤rusu bir partinin örgütsel ilkeleri
MLM kriterler ›fl›¤›nda de¤ilse, sadece program ve taktiklerde birli¤in
sa¤lanmas›yla ne örgütlerin bir parti etraf›nda birli¤i gerçekleflir, ne de bir partinin
kendi içindeki birlik ve bütünlük geliflip pekiflir. O zaman Konferans ve DABK
kanatlar›n›n örgütsel ilkelerinde temelde farkl›l›k var m›d›r sorusuna yan›t
bulmam›z gerekmektedir.

Belirtmemiz gerekir ki, her iki yap›n›n da parti tüzü¤ünde belirtilen örgütsel
ilkeleri esasta ayn›yd›. Baz› ayr› görüfller olsa da bunlar ilkesel görüfl ayr›l›klar›
de¤ildi. Her ikisi de 1.Konferansta resmi hale getirilen ve 2.Konferansla birlikte
daha da gelifltirilen tüzük ilkelerini savunmaktayd›. Her iki yap› ayn› tüzü¤ü kendi
tüzükleri olarak kabul ediyordu.

Tüm bu dört alanda, yani ideoloji, program, strateji ve taktik ve örgütsel ilkeler
sorununda her iki yap›n›n da temelde görüfllerinin ayn› oldu¤u bir zeminde, birli¤in
önünde engel var m›yd›? Tek engel her iki yap›n›n henüz geçmiflin muhasebesini
do¤ru bir tarzda ele alma ve birbirlerini de¤erlendirme noktas›nda bir netli¤e
varmam›fl olmalar›yd›.

Bunun için önce kavramlar› ve tan›mlamalar› do¤ru ortaya koymak gerekir.
E¤er kavramlar› yerli yerinde ve do¤ru bir flekilde kullanmazsak o zaman ideolojik
kaos kaç›n›lmaz olur. Bu da oportünizme götürür. ‹lkeli bir örgütsel birli¤i
gerçeklefltirmenin dövülece¤i örs ideolojik ve genel siyasi çizgideki birliktir. Aksi
anlay›fllar, yani bir yap›y› „tasfiyeci“, „sol oportünist“ veya „sapmalar“ içerisinde
de¤erlendirdi¤imizde, dahas› hangi alanlarda oportünist veya tasfiyeci oldu¤unu
dahi Maoist bir görüfl aç›s›yla ortaya koymad›¤›m›z, kendi içimizdeki teorik
kar›fl›kl›¤› gidermedi¤imiz bir durumda gerçeklefltirece¤imiz birlik ta bafl›ndan
ilkesiz ve oportünist olur.

Her iki yap›n›n da önderlik çizgisi ayr›l›k sürecinde izledikleri pratik-politik
taktik çizgileri oportünisttir.

Her iki yap› geçmifllerini Maoist bir tarzda sorgulamam›fllard›r.
Her iki yap› siyasi geriliklerinden ve siyasi çizgilerinden kaynakl› olarak

birbirlerini nesnel bir flekilde de¤erlendirememifllerdir.
Her iki yap› (özellikle de DABK) ilkesel olmayan baz› taktik sorunlar› ilke

olarak de¤erlendirip suni ayr›l›k gerekçeleri yaratm›fllard›r.
Her iki yap›n›n da önderlik çizgileri „sol oportünisttir“.
Her iki yap›ya içeri¤ini veren temel ideolojik, siyasi hat ise MLM’dir. Burada

önderlik çizgileriyle parti genel çizgisini birbirine kar›flt›rmamak gerekir. Bir
partinin önderli¤i oportünist olabilir ama bu o partinin oportünist oldu¤u anlam›na
gelmez. Bir partiyi de¤erlendirirken bizim baz alaca¤›m›z temel kriter o partinin
ideolojik hatt›, program›, strateji ve temel taktikleriyken, bir partinin önderli¤ini
de¤erlendirirken baz alaca¤›m›z kriterler ise o parti önderli¤inin konferans ve
kongreler aras› partiye siyasal ve örgütsel alanda nas›l bir önderlik yapt›¤› nas›l
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bir çizgi izledi¤idir. K›sacas›, parti çizgileriyle önderlik çizgilerini birbirinden
ay›rmam›z gerekir. Bir partinin genel siyasal çizgisi (ideolojik, siyasi çizgisi) do¤ru
olabilir ama bu o partinin önderli¤inin izledi¤i siyasal çizginin MLM oldu¤u
anlam›na gelmez. Buna hem di¤er ülkelerin komünist partilerinin tarihsel-siyasal
tecrübeleri tan›kt›r hem de partimizin tecrübeleri tan›kl›k etmektedir.

Bunlar› birbirine kar›flt›r›rsak ne parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesi kavran›r ne de
pratikte do¤ru bir siyaset izlenir. Zaten birçok hizip ve gereksiz ayr›l›¤›n temelinde
de bu yatmaktad›r. Yani, „önderlik sol veya sa¤ oportünisttir, o halde benim bu
örgüt içerisinde yerim yok, hemen ayr›lmam veya bu oportünist diye
nitelendirdi¤im insanlar› hemen atmam (en kolay yol budur) gerek, örgüt böylece
MLM hatta oturur“ deyip ya ayr›l›k yolunu seçiyoruz yada örgütsel iliflkilerde
sekterizme baflvuruyoruz. Ama ne yaz›k ki, çok keskin ç›k›fllar yapmam›za karfl›n
ayn› sonla bu kez kendimiz karfl›lafl›yoruz. Demek ki, burada parti içi ‹ki Çizgi
Mücadelesinin ruhu gerek teorik gerekse pratik olarak kavranmam›flt›r. ‹ki Çizgi
Mücadelesi en özlü ifadeyle do¤ru ile yanl›fl›n mücadelesidir. Farkl› fikirlerin
olmad›¤›, çat›flmad›¤› yekpare bir parti düflünülemez. ‹ki çizgi bir Partinin
geliflmesinin motorudur.

Gerek Konferans kanad› gerekse DABK kanad› iki çizgi konusunda yanl›fl
görüfller savunmaktayd›lar. Her iki yap› da iki çizgi denilince sadece sistemleflmifl
çizgi dedi¤imiz platform ve program temelindeki görüfl ayr›l›klar›n› anlamak-
tayd›lar. Her iki yap› da parti içi ‹ki Çizgi Mücadelesini Maoist tarzda de¤il Hocac›
tarzda ele almaktayd›. Her iki yap› da ideolojik siyasi hatlar›na güvenmedikleri
için Maoistlerin birli¤ine stratejik de¤il taktik olarak bakmaktayd›lar. Her iki
yap›n›n sözde birlik ça¤r›lar› da bu taktik anlay›fl›n ürünüydü. Sorunu bu içerikte
ele almalar›n›n temel nedeni karfl› taraf› parti kitlesi nezdinde zor durumda
b›rakarak manevra yapmakt›.

Sözü Lenin yoldafla b›rakal›m:
„Birlik büyük bir davad›r ve büyük bir slogand›r! Ama iflçi davas›n›n

gereksinmesi, Marksistlerin Marksizm karfl›tlar›yla ve bozucular› ile birlik de¤il,
Marksistler aras›nda birliktir.

„Biz de, birlikten söz eden herkese sormal›y›z: Kiminle birlik? Tasfiyecilerle
mi? Öyleyse birbiri mizle görülecek bir iflimiz yoktur. „(75)

Birlik sorununda Lenin yoldafl›n perspektifiyle hareket edildi¤inde görülecektir
ki 4.Konferans›n birlik sorununa iliflkin ortaya koydu¤u perspektif ve belirleme
oportünisttir. 4.Konferansta teorik ve siyasi belirleme olarak oldukça tutars›z ve
çeliflkili anlay›fl hakimdir.

‹lkeli birli¤in nas›l ve hangi zemin üzerinden geliflece¤i net bir flekilde ortaya
konuldu. Bu temelde ele al›nmayan bir birlik anlay›fl› ve siyaseti ilkeli bir birli¤i
de¤il, oportünist ve ilkesiz bir birli¤i do¤urur. Bu da Marksist-Leninist-Maoistlerin
birli¤i de¤il oportünistlerin, ayr› kliklerin birli¤i olur. Bir komünist partisi içerisinde
kliklere, federatif örgütlenmelere izin verilmez, bunlar bir komünist partisinin
örgütsel ilkelerine ayk›r›d›r.
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Birlik nas›l sa¤land›, örgütsel birli¤in ideolojik-siyasi zemini olmas›na karfl›n
her iki örgütün 92 Nisan›’nda gerçeklefltirdi¤i birlikte hatal› ve eksik olan yönler
var m›yd›? vb. noktalara iliflkin de¤erlendirme ilerleyen bölümlerde ayr› bir bafll›k
alt›nda ele al›nacakt›r.

4.Konferans›n DABK’a iliflkin 3.MK Döneminde ‹zlenen Siyasete ‹liflkin
De¤erlendirmesi:

Daha önce belirttik. 3.Konferans›n DABK’a iliflkin ald›¤› karar ve yapt›¤›
belirleme do¤ruydu. Ancak 3.MK Konferans›n bu karar ve belirlemesine uygun
hareket etmeyerek 1990‘n›n bafllar›nda yapt›¤› 3.toplant›s›nda yanl›fl ve hatal› bir
karar ve siyasi yönelime girdi. DABK’› „sol oportünist“ de¤erlendirip birlik
sorununu gündemden kald›rd›.

Bu soruna iliflkin 4.Konferans›n yapt›¤› belirleme birçok bak›mdan do¤ru bir
de¤erlendirme de¤ildir. Bu tespit ve karar›n kald›r›lmas›n› „tepkicili¤in“ sonucu
olarak de¤erlendirmekle sorunlar›n özünden kaçm›fl ve 3.MK’y› aklama yoluna
gitmifltir. Soruna iliflkin yapt›¤› de¤erlendirme aynen flöyledir:

„Yine 3.toplant›n›n DABK’›n niteli¤ine iliflkin, onun sol oportünist oldu¤u
fleklindeki de¤erlendirmesini tepkici bir karar olarak görüp yürürlükten kald›rd›.“

Tepkicili¤in bu karar›n de¤ifltirilmesinde pay› var ama belirleyici olan
tepkicili¤in kendisi de¤ildir. E¤er sorunun temeli götürülüp tepkicili¤e
ba¤lan›yorsa, o zaman bu tepkicili¤e iten ideolojik-siyasi anlay›fllar›n sorgulanmas›
gerekmez mi? „Tepkicilik“ diye sorunu geçifltirmek birlik sorununun daha do¤rusu
kimlerle birlik yap›laca¤› meselesinin kavranmamas›d›r. Ya da birlik sorununu
bilerek isteyerek do¤rulu¤una inanarak de¤il sadece taktik ve manevra olsun diye
böyle bir öneri sunuldu¤u sonucu ç›kar.

Sorunun önemli bir yan› ise 4.Konferans›n 3.MK’n›n örgütsel ilkeleri ayaklar
alt›na alarak yapt›¤› darbecili¤i görmemesidir. Bilindi¤i gibi Parti tüzü¤ü gere¤i,
Konferans›n ald›¤› kararlar› ve politik-taktik belirleme ve yönelimleri MK
de¤ifltiremez ancak bunlar› uygulamakla yükümlüdür.

‹ki MLM örgütün birli¤i sorunu, taktik bir sorun olarak ele al›namaz. 3. Kon-
ferans MK’n›n önüne ilk görev olarak DABK’› ikna etmeyi ve yeniden Parti ile
birlefltirilmesini koymufltu. Keza 3.Konferans DABK’› Marksist Leninist olarak
de¤erlendirmiflti. 3.MK konferans›n bu karar›n› anti-demokratik bir flekilde
darbeleyerek hem DABK’› „sol oportünist“ olarak de¤erlendirmifl hem de bununla
ba¤›nt›l› olarak birlik sorununu gündemden kald›rm›flt›. 4.Konferans ise bu durumu
„tepkici“ olarak de¤erlendirip sözümona özelefltiri yap›yor. Bu tutum aç›kça
oportünizmdir.

Oportünizmin ideolojik kökleri sorgulanmadan, dahas› 4.konferans bu konuda
3.MK’ya ve onun izledi¤i hatta yönelmeden elbette ki arkas›ndan gerçekleflecek
birlikte ilkeli de¤il, oportünist bir hatta devam edecekti. Çünkü 4.Konferans ilkeli
olma ad› alt›nda ilkesizli¤i savunmaya çal›fl›yor ve 3.MK’n›n bu konudaki hatal›
siyasetine dokunmak, yanl›fll›klar›n› mahkum etmek yerine 3.MK’y› aklama yoluna
gitmifltir. Dolay›s›yla geçmiflin MLM bir süzgeçten geçirilerek muhasebesinin
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yap›lmad›¤› yerde, oluflturulacak birli¤inde iflin bafl›ndan sakat bir zemin üzerinden
flekillenece¤i ve bunun da uzun sürmeyece¤i tart›flmas›z bir gerçekliktir.

Bir hareketin program ve taktik sorunlar›nda ve genel siyasi çizgisi de¤iflmedi¤i
müddetçe, üstelik de söz konusu harekette gerek genel ideolojik hat konusunda
gerekse program ve taktik sorunlar›nda ayn› genel çizgi devam etti¤i müddetçe o
hareketle örgütsel birli¤in koflullar› ortadan kalkmaz. Söz konusu hareketin
sistemleflmifl olmayan çizgiler temelinde sa¤ veya sol bir çizgi izlemesi o harekete
temel karakterini vermez. Ona karekterini veren, daha öncede iflaret etti¤imiz gibi
ideoloji, program, strateji ve temel taktiklerdir. Yani bir önderli¤in 3 y›ll›k veya 4
y›ll›k dönem boyunca izledi¤i sol veya sa¤ çizgiler eflittir o partinin program ve
politik çizgisi anlam›na gelmez. Dolay›s›yla bu gibi örgüt ve partilerle örgütsel
birli¤in zemini ideolojik program çizgisi de¤iflmedi¤i müddetçe devam eder/
etmelidir. Ayn› örgüt içerisinde isen MLM çizgiyi önderlik çizgisine hakim k›lmak
için parti içi ideolojik mücadele temel al›n›p hareket edilir. ‹ki ayr› örgüt halinde
isen bu zemin üzerinde iki örgütün örgütsel birli¤ini gerçeklefltirmek için sonuna
kadar ideolojik mücadeleyi sürdürmek siyaseti temel al›nmal›d›r. ‹deolojik-siyasi
zemin kalkmad›¤› müddetçe de bu siyaseti sonuna kadar sürdürmek do¤ru olan
yöntemdir.

Zemin müsait olmas›na karfl›n bir taraf›n birli¤i kabul etmemesi bizi do¤ru
düflüncelerimizden al›koyamaz, koymamal›d›r. Bu sorun stratejik/ilkesel bir sorun
olarak ele al›nd›¤› zaman buna uygun politikalar gelifltirmek zorunludur. Yoksa
„ben seni MLM de¤erlendiriyorum, seninle birlik sorunum var“ demekle ifli
kotarmaya çal›flmak sa¤l›kl› bir birlik yolunu açmayaca¤› gibi yeni yeni sorunlara
da yolaçaca¤› kesindir. Ayr›l›klar›n nedenleri ve ayr›l›k süreci boyunca karfl›l›kl›
olarak yap›lan ideolojik mücadele d›fl› sekter elefltiriler ve tutumlar›n özelefltirisini
vermeden bunun ideolojik köklerine inmeden „ben birli¤i savunuyorum“ diye bir
iddiada bulunmak ne kadar dürüst ve inand›r›c› olabilir. Burada sadece en iyi
yorumuyla iyi niyet aran›r. Ama bilinir ki devrimci siyaset iyi niyetlerle yap›lmaz
gerçekler üzerine yap›l›r. Befl y›ll›k süre içerisinde karfl›l›kl› olumsuzluklar›n
sorgulanmas›n› bir kenara b›rak›p birleflmek, ayr›l›k kadar -biçimde ayn› derecede
olmasa da özde ayn› derecede- kötü bir geliflme olur. Çünkü temelleri çürük
at›yorsun. At›lan çürük temelin de ömrü fazla olmaz.

Ayr›l›¤›, nas›l ki sadece tepkicilik olarak de¤erlendirip geçemezsek bir birlik
sorununu ele al›fl veya bir örgütü MLM de¤erlendirip de¤erlendirmemeyi de tepkici
bir tutumla s›n›rlay›p geçmek komünistler aç›s›ndan dürüst bir tav›r olamaz. Siyasal
konulardaki hatalar öylesine basite indirgenerek geçifltirilemez. Bu yeni ve daha
büyük olumsuz siyasal ve örgütsel hatalara yol açar. Kendimizle do¤ru bir
hesaplaflman›n olmad›¤› yerde biz do¤rular› yakalayamay›z. Önce kendimize ve
kendi hatalam›z›n köklerini irdeleyelim ki ondan sonra baflkalar›n›n hatal› ve yanl›fl
çizgilerini bilimsel bir bak›flla elefltirebilelim. Neden tepkicilik? Bunun ideolojik
ve s›n›fsal dokusuna inip özelefltirel yaklaflmazsak ne kendimizi ne de baflkalar›n›
e¤itip dönüfltürebiliriz. Çünkü kendi ba¤r›m›zda tafl›d›¤›m›z proleter olmayan
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ideolojik etkilenmelere karfl› amans›z proleter ideolojik mücadele yürütmezsek,
o zaman bu yanl›fl ideoloji zamanla daha da etkin hale gelecektir. Bu da bizi
siyasi ve örgütsel sorunlarda baflar›ya de¤il baflar›s›zl›¤a götürür.

fiöyle MLM tutum olur mu? Bir yandan DABK’la örgütsel birli¤i savunacak
ve MLM de¤erlendireceksin ama öte yandan „bunlar 12 Eylül art›klar›d›r, bu
örgütün sonu batakl›kt›r, ya düflman›n saflar›na gidecekler ya bizim saflara
geçecekler, sonlar› GKK’n›n sonlar›d›r vb.“ nitelendirmeleri yapacaks›n. Bu nas›l
ilkeli birlik anlay›fl›? Bu olsa olsa oportünistlerin ve onlardan ideolojik olarak
etkilenmifl küçük burjuva düflünce tarz›d›r. Bir an için tüm bunlar› bir kenara
b›rakal›m. 4.konferans tüm bunlar› unutuyor ve bir kalem darbesiyle ifli götürüp
„tepkici“ davrand›k aç›klamas›yla s›n›rl› tutuyor. Ayn› yöntem DABK’›n birlik
anlay›fl›nda da hakim tarzd›r. O da 1990 y›l›nda ald›¤› birlik karar›yla, bir yandan
Konferans kanad›n› oportünist de¤erlendiriyor ama öte yandan da biz örgütsel
birli¤i ileri sürdü¤ümüz 5(befl) koflul temelinde gerçeklefltirmeye haz›r›z, siyasetini
güdüyor. Her iki taraf›nda oportünistçe bir siyaset ve düflünüfl tarz›na sahip oldu¤u
tart›flma götürmeyecek kadar aç›kt›r.

Biz niye bu kadar ayr›nt›l› bir flekilde geçmifl sorunlar›n üzerinde duruyoruz?
Bir daha bu yönlü hatalara düflmemek için duruyoruz. Geçmifli bilimsel bir flekilde
tahlil etmedi¤imiz ve buralardaki hatalar›m›za kaynakl›k eden siyasal bak›fl
aç›lar›m›z› ve bunlar›n ideolojik-s›n›fsal köklerini do¤ru-bilimsel bir temelde analiz
etmedi¤imiz zaman bugün ve yar›n önümüze ç›kacak bir birlik sorununu da hem
teorik olarak hem de pratik olarak do¤ru bir temelde gelifltiremeyiz. Bu, yöntem
sadece parti güçlerinin birli¤i siyaseti için geçerli de¤ildir. Tüm siyasal ve örgütsel
sorunlar için geçerli ve baflvurulmas› gereken bilimsel yöntemdir. Partimizin
çelikleflmesi ve geçmiflteki hatalar›n tekrarlanmamas› için Marksizm-Leninizm-
Maoizm teorisiyle Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim prati¤inin diyalektik birli¤i
temeli üzerinde, geride b›rakt›¤›m›z 30 y›l›n tecrübelerini ve günümüzün getirdi¤i
yeni tecrübeleri içsellefltirmek ve bütün partiye yaymak, önümüzdeki sürecin en
büyük görevleri aras›ndad›r. Bu böyle bilinmedi¤i ve özümsenmedi¤i zaman biz
geçmiflten zerre kadar ö¤renmemifliz ve ö¤renmiyoruz demektir.

Bir devrimin baflar›ya ulaflmas›, daha do¤rusu Komünist partisinin önderli¤i
alt›nda sosyal kurutulufl devriminin herhangi bir ülkede baflar›ya ulaflmas›n›n temel
ideolojik ilkesi Marksizm-Leninizm-Maoizmin evrensel gerçe¤i ile ülke
devriminin nesnel prati¤idir. Bunlardan biri di¤erinden kopuk bir flekilde ele al›n›p
hareket tarz› izlendi¤inde orada baflar›s›zl›k ve sapma var demektir. O halde DABK
ve Konferans kanatlar›n›n örgütsel birli¤ini gerçekten MLM bir birli¤e dönüfltürme
ve kal›c›laflt›rman›n yolu da yine MLM ilkelerin emretti¤i flekilde birlik sorununa
teori-pratik diyalektik birli¤i temelinde yaklaflmak flartt›r. Kendi öznel
dünyalar›m›z›, özellikle de kendi hatalar›m›z› bilimsel bir tarzda ortaya koymadan,
kendi ete¤imizdeki tafllar› dürüst bir tarzda sorgulay›p ortaya dökmeden yani
kendimizi bir bütün olarak kal›ba dökmeden, ne iki örgüt aras›ndaki birli¤i sa¤lam
temeller üzerine oturtabilir ve ne de kendi örgütsel birli¤imizi çeliklefltirebiliriz.
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Nitekim öyle de oldu. 1992 Birli¤i sonras›ndaki olumsuzluklar› ve arkas›ndan
ayr›l›klar›n gerçekleflmesini her kim ki Parti tarihinde yaflanan ayr›l›klardan ayr›
olarak ele al›p de¤erlendiriyorsa o kifli veya kifliler geçmiflini bilimsel temelde
sorgulamam›fl demektir.

Özcesi; 4.Konferans›n gerek DABK sorununa gerekse DABK’la birlik
sorununa yaklafl›m tarz› bilimsel de¤ildir.Di¤er bir çok konuda oldu¤u gibi bu
konuda da 3. MK’n›n aklanmaya ve hatas›z gösterilmeye çal›fl›lmas› hakim tarzd›r.
3.MK örgütsel ilkelere uygun hareket etmeyerek darbeci bir flekilde hem DABK’›
MLM olmaktan ç›kart›p sol oportünist ilan etmifl hem de birlik sorununu
gündemden kald›rm›flt›r.

3. MK Önemli Siyasal Geliflmeler Karfl›s›nda Do¤ru Bir
Politik Taktik Hat ‹zlememifltir:

3.MK dönemindeki önemli güncel siyasal geliflmelerin bafl›nda Körfez Savafl›
gelmekteydi. Bilindi¤i gibi 3.MK Körfez Savafl› sürecinde ilk baflta Irak’›n
desteklenmesi yönünde bir politik-taktik yönelim belirledi. Daha sonra ise
sözümona özelefltiri yapt›. Ama bu özelefltiri özünde ilk politik tespitten farkl›
de¤ildi. Burada sa¤ bir politik tespit yaparak, Partinin genel siyasi çizgisinden
sapt›. Bu konuda 4.konferans›n tek bir cümlelik dahi olsa de¤erlendirmede
bulunmamas› 4.Konferans›n 3.MK’y› kurtarma ve temize ç›kartma çaba ve
anlay›fl›ndan ayr› düflünülemez. Konuya iliflkin fazla ayr›nt›ya girmeyi gereksiz
görüyoruz. Bizim burada bilince ç›kartmak istedi¤imiz ana sorun 4.konferans›n
3.MK’ya iliflkin yapt›¤› de¤erlendirmelerin bilimsellikten uzak abart›l› ve geçmifl
hatalar›n üzerine sünger çekme yöntemini deflifre etmektir. Di¤er noktalardaki
düflünce yöntemi ne ise, yani 4.Konferans›n geçmifle iliflkin ana hedefi 3.MK’ya
toz kondurulmamas› ve toz kondurmaya çal›flanlar›n önünün al›nmas› oldu¤u için,
4.Konferans ayn› benmerkezci anlay›fllar›n› politik geliflmeler karfl›s›nda da „ben
do¤ruydum“ merkezine oturtmaktad›r. Amaç belli: „Ben yeni bir gelenek yaratt›m,
bugüne kadarki tüm MK’lar oportünistti. Ben de bu gelene¤i ilk y›kan bir MK ve
Konferans›m“, belirlemesini pekifltirmek için pek do¤ald›r ki „ne kadar fazla hatal›
yan›mdan söz edersem o zaman kendimi MLM de¤erlendirmem anlams›z olur“
veya „parti kitlesi diyecek ki bu kadar hatal› politik-pratik bir hattan sonra çizgi
nas›l MLM olur“ yaklafl›m›yla hareket etmifltir.

Ancak flunu söylemeliyiz ki 4.Konferans 3.MK’y› ne kadar aklamaya çal›fl›rsa
çal›fls›n, bunun için ne denli oportünist manevralar yaparsa yaps›n yinede 3.MK’n›n
MLM bir çizgi izledi¤i noktas›nda ne kendi taban›n› ne de baflkalar›n› ikna etmedi,
edemedi. Tam tersine bu yöntemle kendisini daha güvenilmez bir duruma düflürdü.
Böylesine abart›l› ve parlak sözlerle ancak devrimci teori ve politikadan yoksun
ve geri seviyeli unsurlar bir dönem için etki alt›na al›nabilinir, ama devrim için
yola ç›kan bir parti önderli¤i bu oportünist düflünce ve pratik tutumuyla uzun süre
ayakta kalamaz, devrimi gelifltirip büyütemez. Hatalar ve yanl›fl anlay›fllar
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üzerlerine gidildi¤i zaman afl›labilir. Hatalar› kapatma veya gizleme anlay›fl› ve
prati¤i MLM’lerin düflünce ve siyaset yöntemi olamaz.3.MK ve onu aklayan
4.Konferans›n en belirgin özelliklerinden biri hatalar›na karfl› gösterdikleri
samimiyetsizliktir

Siyasette abart› yapmak ve gerçekleri çarp›tmak komünistlerin ifli olamaz.
Politikada abart› ve tahrifat güçsüzlerin iflidir. Bunu en baflta burjuvazi yapar.
Sonra burjuvazinin ideolojisinden etkilenerek bu do¤rultuda siyaset yapmaya
çal›flan küçük burjuvazi yapar. Komünistler hatalar›n› gizlemez tam tersine bu
hatalar›n› görmeyi ve hatalar›n›n üzerine gitmeyi Komünistli¤in en vazgeçilmez
ilkeleri ve vas›flar›ndan biri olarak benimser ve uygularlar. Daha büyük baflar› ve
zaferlerin yolu buradan geçer. fiimdi denilecek ki, zaman› geçtikten sonra özelefltiri
vermenin pratik ne de¤eri olabilir? Evet bir bak›ma do¤rudur. Ama sadece bir
bak›ma do¤rudur. Oysa sorunun özü bu de¤ildir.

„fiu siyasal-taktik hatay› görmeyelim, y›llar öncesinden olmufl geçmifl“ deyip
geçifltirir ve bu politik tutumu da basite al›rsak, bizim o zaman tarihimizi gerçekten
de do¤ru bilimsel bir yöntemle sorgulama diye bir derdimiz yoktur demektir. Bu
sorun öylesine basite al›nacak bir siyasal-taktik sorun olmad›¤› gibi, bu gibi siyasal
geliflmeler karfl›s›ndaki hatal› taktiklerimizi siyasetlerimizi bilimsel bir dürüstlükle
ortaya koymad›¤›m›z anlam›n› da tafl›r. Dün oldu¤u gibi bugün de do¤ru siyaset
ve taktik üretilememesinin en önemli nedenlerinden birisi de, geçmiflteki hatal›
yanlar›n bilimsel bir tarzda sorgulanmamas›d›r. E¤er aksini iddia eden varsa, o
zaman sorumuz flu olacakt›r: Aradan otuz y›ll›k bir zaman geçmesine karfl›n neden
hala da do¤ru bir ideolojik-politik önderlik oluflturamad›k? Bunun sanc›s›n› hala
da çekiyorsak, demek ki biz hala da geçmiflimizi MLM bir tarzda sorgulay›p buna
uygun örgütsel, siyasal politikalar üretememifl ve pratikte do¤ru bir çizgi
izlememifliz. En s›radan siyasal ve örgütsel bir hatay› küçümser ve bunun üzerine
gitmezsek bu olumsuzluklara karfl› liberalizm, yeniyi, ileriyi temsil eden
olumlulu¤a karfl› ise sekterizme düflmüfl oluruz. Her iki tarz da devrime ve devrimci
geliflmeye düflmand›r.

3. MK Kuzey Kürdistan ‹çin „Ulusal Çeliflki Bafl Çeliflkidir“
Tespitini Yapmakla Partinin Genel Siyasi Çizgisinden

Sapm›flt›r:
4.Konferans 3.MK’n›n parti çizgisinden sapmad›¤›n› belirtirken ve en önemlisi

de „Seksiyon“ anlay›fllar›n› mahkum etmekle övünürken, ama öte yandan
3.MK’n›n Kuzey Kürdistan’da bafl çeliflki olarak ulusal çeliflkiyi belirlemesinden
hiç söz etmiyor. Bu tespit, seksiyon anlay›fl›n› bir kenara b›rakal›m, ayr›
örgütlenmenin teorik-siyasi temellerini oluflturmaktad›r. Böyle bir tespit yaparak
sa¤a sapm›flt›r ve bu konuda taban›nda oldukça bilinç bulan›kl›¤› yaratm›flt›r. K›sa
bir süre sonra bu hatal› yapmas› tespitten vazgeçmesi olumlu bir yönelimdir. 3.MK
sadece güncel siyasal geliflmeler karfl›s›nda yanl›fl teorik-politik tespitler yapmakla
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kalmad›, partinin genel siyasi-ilkesel görüfllerine ayk›r› tespitler de yapt›. Bu
ba¤lamda partinin programatik (teorik boyutuyla da olsa) görüfllerinden sapt›.
Ancak bu sapmalar› uzun süre sürdürmeden giderdi. Bu durum olumlu bir geliflme
ve tutum olarak vurgulanmal› ve görülmelidir. Ancak 4.Konferans bunlar›n
hiçbirini görmedi, görmek istemedi. Bu hatalar›n ideolojik, siyasi temellerine
dokunmad›. Sadece „seksiyoncu revizyonizmi mahkum ettim“ diyerek bütün yanl›fl
çizgileri partinin d›fl›nda arad›. Devrimci Partizan’c›lar iki asgari bir azami pro-
gram› savunmalar›na karfl›n, onlar dahi „Milli çeliflki Kuzey Kürdistan’da bafl
çeliflkidir“ tesbitinde bulunmad›lar. 4.Konferans›n bu soruna iliflkin tek bir elefltirisi
yoktur. Gerçekleri oldu¤u gibi görmeyip öznelci bir flekilde de¤erlendirdi.

Bu, 3.MK’mn ve onun 4.konferansa hakim olan çizgi sahiplerinin siyasi
sorunlara yaklafl›m›ndaki Diyalektik ve Tarihsel Materyalist bak›fl aç›s›ndan
yoksunlu¤unu gösteriyor. Felsefi olarak idealizmin derin etkilerini kendi
üzerlerinde tafl›yarak metafizik bir yöntemden köklü bir flekilde kopmam›flt›r.
Kendisini kal›ba dökmek yerine hatalar›n›n kayna¤›n› d›flta arama yöntemini
benimseyen ve bunu düflünce yöntemi haline getiren 4.konferans ve onun aklamaya
çal›flt›¤› 3.MK’n›n düflünce yöntemi öznelciliktir. Hatalar›na karfl› ise alçakgönüllü
de¤il, samimiyetsizdir.

3.MK’n›n „Kürdistan’da ulusal çeliflki bafl çeliflkidir“ belirlemesine ve bu
konudaki hatal› tezlerin ideolojik kayna¤›na dokunmadan „seksiyon“ anlay›fl›n›
reddettim, mahkum ettim demek tutars›zl›kt›r

Siyasal Geliflmelere Karfl› Politik-Taktik Yetersizlik
3. MK ‹le S›n›rl› De¤ildir

Güncel siyasal geliflmelere iliflkin taktik politikalar belirleme noktas›nda sadece
Konferan kanad› de¤il 1., 2. Konferanslar›m›z ve önderlikleri, DABK ve sonraki
Parti önderlikleri de do¤ru bir çizgi izleyememifllerdir. Bundan dolay› bu sorun
üzerinde özel olarak durmakta yarar vard›r. Çünkü siyaset ve taktik bir partinin
can damar›d›r. Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „tecrübe dedi¤iniz fley, bir siyaseti
uygulaman›n yürüyüflü ve sonucudur.“ O halde biz Parti olarak otuz y›ll›k bir
tarihten do¤ru dersler ç›kartmal› ve bu dersler ›fl›¤›nda e¤er dün izledi¤imiz siyaset
tutmuyorsa bunu de¤ifltirmek zorunday›z. Yoksa bu yanl›fl siyaset sonucu
baflar›s›zl›klar almam›z dün oldu¤u gibi gelecekte de kaç›n›lmaz olacakt›r. Baflkan
Mao’nun düflmanlar›m›za karfl› mücadele konusunda ileri sürdü¤ü afla¤›daki
siyasete ba¤l› kalal›m:

„Düflmana karfl› mücadele konusunda, uzun bir dönem içinde bir kavray›fl
gelifltirdik: Stratejik olarak bütün düflmanlar›m›z› küçümsemeliyiz, ama taktik
olarak hepsini ciddiye almal›y›z. Baflka bir deyimle, bütün ac›s›ndan düflman›
küçümsemeli, ama her özel sorunla ilgili olarak onu ciddiye almal›y›z. Bütün
aç›s›ndan düflman› küçümsemezsek, oportünist hatalar yapar›z. Marks ve Engels
yaln›zca iki kifliydiler, ama daha o günlerde, kapitalizmin bütün dünyada y›k›la-
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ca¤›n› çoktan ilan etmifllerdi. Öte yandan belirli sorunlar› ve belirli düflmanlar›
ciddiye almazsak macerac› hatalar yapar›z. Savaflta çarp›flmalar ancak teker teker
yap›labilir ve düflman güçlerinin her seferinde ancak bir bölümü yok edilebilir.
Fabrikalar ancak teker teker kurulabilir. Köylüler topra¤› ancak parça parça
ekebilirler. Ayn› fley yemek yemek için bile söz konusudur. Stratejik olarak, bir
yeme¤in yenilmesini hafife al›r›z. Bunu becerebilece¤imizden eminizdir ama ifl
gerçekten yemeye geldi mi lokma lokma yemek zorunday›zd›r, koca bir ziyafet
sofras›n› bir tek lokmada atamazs›n›z. Buna ad›m ad›m çözüm yolu denir ve askeri
yaz›larda da düflman güçlerini teker teker yok etmek fleklinde geçer. „(76)

Devrimin temel sorunlar›ndan birisi devrimizin dost ve düflmanlar›n› do¤ru
tespit etmek ve bunlara karfl› do¤ru politik-pratik olarak mücadele yürütmektir.

Düflmanlar›m›z› do¤ru ve iyi tan›mak ve bunlar aras›ndaki çeliflkilerden
yararlanmak siyaseti t›pk› bir askeri harekattaki düflman›n en zay›f yerini yakalay›p
oradan hedefi vurmaya benzer. Bir askeri muharebeye ve bir karakol basmaya
girmeden düflman› ve kendi gücünü tan›yan ve bununla di¤er koflullar› do¤ru
birlefltirenler hem söz konusu savafl muharebesini kazan›r, hem de karakol eylemini
kay›p vermeden baflar›ya ulaflt›r›r. Tersi durumda baflar›s›zl›k ve yenilgi kaç›n›l-
mazd›r. Savafl yasalar› için geçerli olan bu mant›k siyasal geliflmeler için de geçer-
lidir. Yani hangi konuda olursa olsun nesnel gerçekli¤in yerine kendi öznel
niyetlerimizi koyarak politika ve taktik belirlemek bizi baflar›ya de¤il baflar›s›zl›¤a
götürür. Bu, baflka bir deyiflle düflman› ve kendini iyi ve do¤ru bir flekilde tan›makla,
baflar›s›zl›k ve yenilgi tehlikesi olmaks›z›n binlerce kez savafl verebilme ve
baflar›dan baflar›ya koflabilmek anlam›na gelir. Ama bunlardan birini tan›y›p
di¤erini do¤ru bir flekilde tan›mad›¤›n zaman burada baflar›s›zl›k ve arkas›ndan
büyük yenilgiler almak kaç›n›lmaz olur.

Bu, bir askeri taktikte de böyledir, bir siyasal duruma göre örgüte pratik politik-
taktik sunmak bak›m›ndan da böyledir. ‹flte biz ne yap›yoruz? Düflman diyoruz,
gerisini pek sorgulam›yoruz. Düflman diyoruz, ama bunlar aras›ndaki çeliflkiden
yararlanmas›n› ya bilmiyoruz ya da reddediyoruz. Düflman diyoruz, hepsine toptan
vurmay› teorilefltirmeye çal›fl›yoruz ama pratikte baflar›l› olam›yoruz. Tabii ki,
baflar›l› olamay›z. Çünkü siyasetimiz bu noktada yanl›flt›r. Bu konuda en büyük
Maoistiz diyoruz ama Maoist olmayanlar pratikte bu çeliflkilerden yararlanmada
olsun taktik belirlemede olsun bizden daha baflar›l› ve do¤ru yönelim içerisinde
olabiliyorlar. Do¤rusunu söylemek gerekirse biz Mao’yu pratikte içsellefltirme-
di¤imiz gibi teorik olarak da Maoizmin bilincindeyiz diyemeyiz. 30 y›ld›r da bu
konuda hala da do¤ru bir yönelime girmifl de¤iliz. O halde biz geçmifl tarihimizden
do¤ru dersler edinmifl de¤iliz. Önemli olan do¤ru ö¤renmek ve bunu pratikle
bütünlefltirmektir. En iyi ö¤renmenin yolu pratiktir. Teorinin denendi¤i tek denek
tafl› prati¤in kendisidir diyoruz, ama biz parti olarak bu konuda ne tarihimizden
ne de girdi¤imiz mücadelenin s›cak prati¤inden yeterince ö¤renmesini bilmiyoruz.
Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi „ö¤renmek kolay ifl de¤ildir, ama insan›n ö¤rendi¤ini
uygulamas› daha da zordur.“ Bunlar› bilmek tek bafl›na yeterli de¤ildir.  Sorun
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gerçekte bu do¤ru perspektif ›fl›¤›nda politika ve taktikler üretmek ve bunlar›
pratikle birlefltirmektir.

Yani do¤ru bir teori ancak nesnel gerçeklikten ç›kt›¤› gibi tekrar bu prati¤e
döndü¤ü zaman maddi bir güç haline gelebilir. Yoksa do¤rular gökten zembille
inmez. Marksist-Leninist-Maoist bilgi teorisi ancak sosyal pratikten gelir. Sosyal
pratik denilince bundan üç çeflit sosyal pratik oldu¤unu anlamal›y›z. Baflkan Mao
do¤ru düflüncelerin nereden geldi¤ine dair flunlar› söylemektedir:

„...‹nsan›n do¤ru düflünceleri nereden gelir? Gökten mi düflerler? Hay›r.
Do¤ufltan m› var d›r bunlar? Hay›r. ‹nsan›n do¤ru düflünceleri, ancak sosyal
pratikten, flu üç çeflit sosyal pratikten gelebilirler: Üretim mücadelesi, s›n›f
mücadelesi ve bilimsel deneyler. „(77)

Bizim bu yanl›fl çizgiler üzerinden, hem de geçmiflte yap›lan sol ve sa¤ çizgiler
üzerine bu kadar ayr›nt›ya girmemizin nedeni, baflta bugüne kadar geçmifl tarihimizi
de¤erlendirip bununla ba¤›nt›l› olarak sa¤ ve sol çizgilerle MLM bir tarzda
mücadele edip kesin ve net bir flekilde alt edememifl oldu¤umuz gerçekli¤i iken,
di¤er neden ise geçmiflte partimizin yine bu çizgilerle ba¤lant›l› olarak öncü rolünü
oynayamamas›n›n ideolojik-siyasi ve örgütsel alanda izlenen hatal› e¤ilimlerin
nedenlerini kavramakt›r. Kuflkusuz bu hatal› e¤ilimler bilinmeden ve en önemlisi
de bu hatal› e¤ilimler alt edilmeden do¤ru bir çizgiyi hakim k›lmak imkans›zd›r.
Tarih bilincinin yetersiz oldu¤u, ve en önemlisi de partimizde tecrübe yitiminin
önemli boyutta seyretti¤i böylesine bir dönemde bu gibi konularda ayr›nt›lara
girmek zorunluluktur. Çünkü, geçmiflin yanl›fl e¤ilimlerini bilmek kadar bunlar›
MLM bir görüfl aç›s›yla alt etmekte önemlidir. Hatta yanl›fl bir e¤ilimi do¤ru tespit
edebilirsin ama e¤er bu tespiti yaparken sadece ad›n› koymakla yetinirsen, orada
yine o yanl›fl çizgilerden kopamazs›n.

Bir fleyin ad›n› do¤ru koymak tek bafl›na yetmiyor. Aslolan ad›n› koydu¤un
fleyin nedenlerini bilimsel bir bak›fl aç›s›yla ortaya koymak ve bu hatal› e¤ilimler-
den ideolojik olarak kopmakt›r. Yani bir e¤ilime sa¤ veya sol oportünist deyip
geçmekle o çizgiyi alt etti¤in/edece¤in anlay›fl› bizi ayn› çizgilerle, hatalarla tekrar
buluflturur. Tarih bize do¤ru bir siyasi ve askeri çizginin kendili¤inden ve sakin
bir flekilde de¤il, ancak mücadele içinde ortaya ç›k›p gelifltiklerini göstermifltir.
Bütün komünist partileri bu süreci yaflam›flt›r. Bu durum Partimiz için daha da
geçerlidir. Çünkü partimiz kurulduktan k›sa bir süre sonra hem kurucu önderini
yitirmifl hem de yenilgi alm›fl ve arkas›ndan oluflan önderliklerin izledikleri çizgiler
esasta MLM de¤il oportünisttir. Bu çizgilerin sol veya sa¤ çizgi olmas› fark etmez.
Sa¤ ve sol çizgilerin hepside MLM çizginin geliflmesi önünde engel ve ayn›
derecede tehlikelidir. 1.yenilgi sonras›ndan günümüze kadar devam ede gelen
önderlikler do¤ru bir siyasal çizgi izlemedikleri içindir ki partimizi genel ideolojik-
siyasi çizgisi kitlelere yeterince nüfuz edememifl, parti çizgisi maddi güç haline
gelememifl ve yeni yenilgiler almaktan kurtulamam›flt›r.
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Partimizin tarihi öylesine az›msanacak k›sa bir tarih de¤il. Otuz y›l› bulmufltur.
Bu otuz y›l boyunca küçümsenmemesi gereken büyük devrimci kahramanl›klar,
gelenekler ve tarihten silinmez de¤erler yarat›lm›flt›r. Bu flanl› mücadele içerisinde
Partimiz yüzlerce flehit verdi. Kelimenin gerçek anlam›yla bu tarih kanla yaz›ld›.
Hatal› da olsa eksik de olsa dünya proletaryas›n›n k›z›l bayra¤› onurla ve ›srarla
tafl›nd›. Gerek içten gerek d›fltan darbelenmelere karfl› yeniden ve yeniden  aya¤a
kalkman›n bayra¤› oldu Partimiz. Bütün bunlar kurulufl dönemimiz hariç Partimiz
önderliklerinin  oportünist çizgilerine ra¤men baflar›ld›. Partimiz geldi¤i seviyeyle
yetinemez. ‹ktidar bilinciyle hareket eden bir komünist partisi yetinmemelidir de.
Partimiz iktidar› ve giderek komünizmi kazanmak için vard›r. Öyleyse bugüne
kadar partimize hakim olan oportünist çizgileri devrime ve devrimci savafla zarar
veren bu hatal› e¤ilimleri alt etmeden bu savaflta do¤ru bir çizgiyi hakim k›lman›n
ve bu çizgi alt›nda zafer kazanman›n olanaks›z olaca¤› anlafl›lmak durumundad›r.

Bu muhasebe yaz›s›nda hatal› e¤ilimlere bu kadar s›k ve ayr›nt›l› bir flekilde
girilmesinin nedeni budur. Çünkü geçmifl üstünkörü bir flekilde ele al›n›p
de¤erlendirilemez. Bu yöntem geçmiflin olumsuz çizgilerini devam ettirmek ve
tekrarlamak demektir. Öyle ise, her yoldafl yap›lan bu muhasebeyi ve muhasebe
konusu olan geçmifl yanl›fl e¤ilimleri ve bu e¤ilimlere iliflkin ortaya konulan teorik
elefltirileri özümsemeli ve bu görüfller üzerinde do¤ru ve yeni teorik zenginli¤e
ulaflmal›d›r. Elefltirel gözle okumal› ve, de¤erlendirmelidir. Üstün körü bir flekilde
okuyup geçilir veya tart›flmalar çok darlaflt›r›larak yap›l›rsa, ne burada ortaya
konulan düflüncelerin özü kavram›fl olur nede geçmiflin olumsuz e¤ilimlerini alt
etmifl oluruz. S›n›f mücadelesinde düflünce tembelli¤i kadar tehlikeli olan bir fley
yoktur. Çünkü düflüncede tembel olanlar ne siyasi görevlerini ne de örgütsel
görevlerini hakk›yla yerine getirebilirler.

Hepimiz kendimize Marksist-Leninist-Maoist diyoruz. Öyle ki, bazen bu ifli o
kadar küçük burjuva bir tarzda ileri götürüyoruz ki kendimizi „en büyük MLM“
ilan ediyor ve bu konuda adeta laf ebeli¤i yap›yoruz. Ama iflin gerçe¤i öyle de¤ildir.
Yani kendi eksiklik ve hatalar›m›z› görmek, kendi teorik, siyasi gerçekli¤imizi
görüp kendimize yönelmek yerine baflkalar›na yönelerek hatalar›m›z› kamufle
etme yolunu tutuyoruz. Durum böyle olunca ne do¤ru bir MLM önderlik çizgisi
oluflturabildik ne de yanl›fl e¤ilimleri MLM bir düflünce ve yöntemle altedebildik.
Baflta kendi parti gerçekli¤imizi do¤ru tan›yamad›¤›m›z için de do¤al olarak d›fl
düflmanlar›m›za karfl› her alanda baflar›l› bir mücadele çizgisi tutturamad›k.

Lenin yoldafl „Marksizmdeki en önemli fleyin, Marksizmin yaflayan özünün,
somut koflullar›n somut tahlili oldu¤unu“ söylemiflti. ‹flte hepimizin unuttu¤u temel
nokta da buras›d›r.

Ülke devriminin özelliklerini kavramadan, onu yönetmenin ve zafere götürme-
nin mümkün olmad›¤›n› her yoldafl teorik olarak bilir. Ama ifl somut politika ve
taktikler üretmeye gelince, herkesin, özellikle de kadrolar›m›z›n ço¤unlu¤unun
politika ve taktik üretemedi¤i gerçe¤ini kabul etmek zorunday›z. ‹nsanlar teorik
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ve siyasi olarak geri olabilirle. Aslolan bu gerili¤i kabul etmek ve bu yetersizlikleri
teori-pratik bütünlü¤ü içerisinde aflmakt›r; bunu aflmak için do¤ru düflünceler
gelifltirmek ve pratikte ad›m atmakt›r. Ama biz kendimize yönelmesini ya
bilmiyoruz, ya kendi küçük burjuva ben merkezci anlay›fllar›m›za yönelmek
istemiyoruz, ya da yönelmeye çal›fl›rken yanl›fl ve hatal› bir anlay›flla yönelmeye
çal›fl›yoruz. Bu flekilde ne partinin do¤ru bir çizgi etraf›nda çelikleflmesini
sa¤layabiliriz ne de bu çelikten partinin devrime önderlik etme çizgisini
tutturabiliriz.

Bundand›r ki, gerek Konferans kanad›n›n gerek DABK kanad›n›n siyasal,
örgütsel ve askeri çizgilerini ayr›nt›l› bir flekilde de¤erlendirmek zorunlulu¤u
vard›r. Bu dönemleri bilmeden ve do¤ru bir flekilde tahlil etmeden birlik sonras›
çizgileri, dahas› 1992 birli¤inin ve k›sa bir süre sonras›nda ortaya ç›kan ayr›l›klar›n
tarihsel, sosyal, ideolojik, siyasi köklerini do¤ru bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendire-
meyiz. Çünkü bu dönemlerdeki olumsuzluklar ve hatal› e¤ilimlerin tarihsel olarak
en belirgin kökleri 1987 ayr›l›¤› sonras›nda bafllayan befl y›ll›k sürece dayan-
maktad›r. 1994 ayr›l›¤›n›n ve hizipleflmelerinin ana kayna¤›n› tarihten özellikle
de birlik öncesi befl y›ll›k süreçten ayr› olarak ele al›p de¤erlendirmek derin bir
siyasi yan›lg›d›r. Bunun tarihsel kökleri 1976‘lara kadar gider.

3. MK’n›n Önderlik Kavray›fl› ve
Örgütsel Alanda ‹zledi¤i Çizgi:

Örgütsel siyaset denilince önderli¤in parti içi ve parti d›fl› kitlelerle olan iliflkisi,
onlar› yönetip yönlendirme siyaseti anlafl›lmal›d›r. Do¤ru bir örgütsel siyasetin
kriteri Baflkan Mao’nun ‚kitlelerden kitlelere‘ çizgisinin do¤ru bir flekilde
uygulan›p uygulanmad›¤›d›r. Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi: „Bu çizginin gerçekten
kitlelerden gelmesini ve özellikle, gerçekten kitlelere geri gitmesini güvenceye
almak için yaln›zca Parti ve Parti d›fl› kitleler aras›nda (s›n›f ve halk aras›nda) s›k›
ba¤lar kurmakla kalmamal›, hepsinden önemlisi, Partinin yönetici organlar›yla,
Parti içi kitleler aras›nda (kadrolar ve parti saflar› aras›nda) s›k› ba¤lar bulun-
mal›d›r.“ (78)

Kendisini Maoist olarak de¤erlendiren her parti, her örgüt ya da birey, yukar›ya
aktar›lan belirlemeleri teorik olarak savunur. Dahas› bu belirlemeleri kendisine
k›lavuz edindi¤ini söyler ve bunun teorisini yapmaya çal›fl›r. Ancak bilinir ki,
MLM’lik bu sorunun sadece teorik boyutunu savunmakla s›n›rl› de¤ildir. Kald›
ki meselenin teorik kavran›fl› bile yeterli düzeyde de¤ildi. Yani teorik olarak bu
noktada bir netli¤e ulafl›lmam›flt›r. E¤er teoride netlik olsayd› konferanslarda
yap›lan geçmiflin de¤erlendirmelerinde geçmiflin önderlikleri hatal› çizgilerin esas
sorumlulu¤unu alt kademelerde arayacaklar›na önce kendilerine yönelirlerdi.
Örne¤in 4.Konferans’›n 3.MK faaliyetlerini de¤erlendirirken önderli¤i aklamas›,
baflar›s›zl›klar› alt kademelere ve parti taban›na maletmesi önderlikle parti kitesi
aras›ndaki bürokratik anlay›fl› ortaya koymaktad›r. Baflkan Mao’nun „kitlelerden
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kitlelere“ çizgisi teorik olarak savunulsa da hemen hemen tüm parti önderliklerimiz
bu çizginin  gerekliliklerini ne yaz›k ki yerine getirememifl, bu noktada da
birbirlerinden kopmam›fllard›r. 4.Konferans ise bu kopuflu sa¤lamak bir yana bu
bürokratik  tarz ve anlay›fl› teorilefltirerek bir çizgi haline getirmeye çal›flm›flt›r.
4.Konferans bu konuda flunlar› söylemektedir:

„... Önderli¤in do¤ru ideolojik-siyasi-örgütsel ve pratik hatta olmas› baflar›da
tayin edicidir. Bu böyle olmakla tek bafl›na yeterli de¤ildir. S›n›f mücadelesinde
tek bafl›na önderli¤in bu yönü her fley de¤ildir, her fleyi çözemez. Onun baflar›s›n›
ayaklar› üzerinde tutup pekifltiren, kadrosuyla, üyesiyle, örgütlü sempatizan›yla
parti bütündür. Parti bütününün çabas› olmazsa önderlik ne kadar do¤ru hatta
olursa olsun hiçbir ciddi ifl baflaramaz. Savundu¤u ve ald›¤› kararlar ka¤›t üzerinde
kalmaya mahkum olur. S›n›f hareketinde, partide, önderli¤in tayin edici fonksiyonu
unutulmadan diyebiliriz ki, parti bütünü, görevini yapmazsa önderlik baflar›l›
olamaz. Tek bafl›na hiçbir ciddi ifl yapamaz, do¤ru bir önderlik de olmazsa s›n›f›n
öncüsü olarak parti örgütü hiçbir fley yapamaz, ikisi birbirini tamamlar, önderlik
ve taban›n›n birbirini tamamlamas› baflar›y› sa¤lar. Önderli¤in baflar›s› partinin
baflar›s›d›r, partinin baflar›s› önderli¤in baflar›s›d›r ya da önderli¤e borçludur der-
sek fazla yan›lmay›z. Parti ve önderli¤ini baflar›s›z k›lmak için ya yanl›fl siyasal
çizgilerle ya da görevini yerine getirmemekle onu baflar›s›z k›labilirsiniz. Tersine
do¤ru bir siyasal çizgi egemen k›lma veya sürdürmeye çal›fl›l›p, üzerine düfleni
yerine getirirsen parti ve önderli¤i de baflar›l› k›lars›n. Bu çok aç›k bir gerçektir.
Bütün yoldafllar de¤erlendirmelerinde bunu göz önünde bulundurmal› ve önündeki
süreçte bunun bilinciyle hareket ederek üzerine düfleni yerine getirmelidir.“
(4.Konferans sonuçlar›n› aktaran ‹KK özel say›.)

Bu belirlemeden ç›kan sonuçlar flöyledir:
Birincisi, önderli¤in kendisi örgüt üstü bir kurum olarak de¤erlendirilmektedir.
‹kincisi, önderlik do¤ru bir ideolojik, siyasi, örgütsel ve pratik hatta olmas›na

karfl›n yine de onun çizgisi baflar›s›z olabilir ya da baflar›s›z k›l›nabilinir ama bu
baflar›s›zl›¤›n nedeni önderli¤in kendisi de¤il alt kademelerdir, öznelci-bürokratik
anlay›fl ve yöntemini savunmaktad›r.

Üçüncüsü, önderlik her alanda do¤ru bir hatta olsa da parti örgütü taraf›ndan
baflar›s›z k›l›nabilinir.

Dördüncüsü, önderli¤i partiden partiyi kitlelerden koparan öznelci-bürokratik
çal›flma ve yönetme tarz›n› meflrulaflt›rmak için teori yap›lmaktad›r.

Beflincisi, do¤ru bir ideolojik ve siyasi çizginin her türlü baflar›n›n anahtar›
oldu¤u MLM ilkesi reddedilmektedir.

Alt›nc›s›, esas olarak 3.MK ve 4.Konferans MK’s›n›n her bak›mdan do¤ru bir
siyasal hatta yürüdü¤ünün teorisi yap›lmaktad›r.

Peki o zaman do¤ru önderlik denilince ne anl›yoruz?
Öncelikle flunu ifade edelim ki, bir önderlik ideolojik, siyasi, örgütsel ve pratik

hatt›n› do¤ru de¤erlendiriyorsa alt kademelerin veya parti örgütünün çabalar›n›n
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yetersizli¤inden partinin baflar›s›z k›l›nabilece¤ini savunmak, olas› bir baflar›s›z-
l›¤›n sorumlular›n› önceden belirlemekten baflka bir anlam ifade etmez. ‹deoloji
do¤ru, siyaset do¤ru, örgütsel politika do¤ru, askeri çizgi do¤ru, pratik hat do¤ru,
vb. tümünün do¤ru oldu¤u yerde bir partide önderlik partinin baflar›s›zl›¤›ndan
sorumlu k›l›namayaca¤›na göre mutlaka bir sorumlu olmal›d›r. Bunun sorumlusu
önderlik olamayaca¤› garanti alt›na al›nd›ktan sonra, baflar›s›zl›¤›n sorumlusunun
kimler oldu¤u 4.Konferans için çok  da önemli de¤ildir. Onun için önemli olan
„gelene¤i k›rma“ ad›na her flart alt›nda önderli¤in baflar›l› ve MLM oldu¤udur.

Do¤ru bir önderlik çizgisi demek en özlü ifadeyle, önderli¤in s›n›f
mücadelesinin üç temel alan›ndan siyasi, ekonomik ve ideolojik mücadeleyi do¤ru
bir teorik ve pratik ›fl›¤›nda yönetip yönlendirmesidir. Kuflkusuz ki, bu üç cephedeki
mücadeleden belirleyici olan ve esas al›nmas› gereken siyasi mücadeledir. Yani
di¤er cephelerdeki mücadeleyi siyasi mücadeleye (iktidar› y›k›p ele geçirme) tabi
k›larak kendimize bir rota çizmeliyiz. Dahas› siyasi iktidar› hedefleyen parti pro-
gram› ve taktikleri temel al›narak bir siyasi çizgi izlemedi¤in zaman, daha öncede
parmak bast›¤›m›z gibi ya sa¤a ya da sola sapma kaç›n›lmaz olur. Bu konuda
Baflkan Mao’nun ortaya koydu¤u tezleri özetleyerek vermeye çal›flaca¤›z.

Baflkan Mao önderlik yöntemlerine iliflkin dokuz temel ilke ortaya koyarken
özet olarak flunlar› söylemektedir:

„l) Yapt›¤›m›z çal›flma ne olursa olsun, biz komünistlerin uygulamas› gereken
iki yöntem vard›r. Biri geneli özelle, öbürü önderli¤i kitlelerle birlefltirmektir.“

„2) Genel ve genifl çapta bir ça¤r› yapmadan genifl kitleleri herhangi bir görevin
yerine getirilmesi için seferber etmek mümkün de¤ildir. Ama e¤er yöneticiler
sadece bir genel ça¤r›yla yetinirlerse, yani ça¤r›s›n› yapt›klar› ifle baz› örgütlerde
derinlemesine ve somut olarak bizzat giriflmezlerse baz› noktalarda baflar› elde
edip, tecrübe kazan›p, bu tecrübeyi di¤er birimlere yol göstermede kullanmazlarsa,
o zaman genel ça¤r›n›n do¤ru olup olmad›¤›n› s›nama ve onun içeri¤ini
zenginlefltirme olana¤› kalmaz ve genel ça¤r›n›n hiçbir sonuç vermemesi tehlikesi
ortaya ç›kar. ... Belirli alt kademe birimlerin deki tek tek kifli ve olaylardan somut
tecrübeler ç›karmayan hiçbir yönetici sorumlulu¤u alt›ndaki bütün birimlere genel
yön göstermede yeterli olamaz. Her kademedeki yönetici kadrolar›n, bu yöntemi
uygulamay› ö¤renmeleri için bu yöntemi her yerde teflvik etmek gerekir.“

„3) ...Önder grup ne kadar faal olursa olsun, faaliyeti kitlelerin faaliyetiyle
birlefltirilmedikçe, bir avuç insan›n verimsiz çabas› olmaktan öteye gidemez. Öte
yandan kitleler, faaliyetlerini uygun bir flekilde örgütleyecek güçlü bir önder grup
olmadan faaliyet gösterirlerse, bu faaliyet ne uzun ömürlü olabilir, ne do¤ru yönde
ilerletilebilir ve ne de bir üst düzeye ç›kar›labilir. Herhangi bir yerde kitleler
genellikle üç kesimden meydana gelir: Nispeten faal olanlar, nispeten geri olanlar
ve ikisi aras›nda kalanlar. Bunun içindir ki yöneticiler, az say›da faal unsuru
önderlik çevresinde birlefltirmede ustalaflmal›, arada kalanlar›n düzeyini yükselt-
mek ve geri unsurlar› kazanmak için bu faal unsurlara dayanmal›d›rlar. Kitlelerle
gerçekten birleflmifl ve kaynaflm›fl bir önder grup, kitlelerden kopuk bir flekilde
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de¤il, ancak kitle mücadelesi içinde oluflabilir. Önder grup ço¤u zaman büyük bir
mücadelenin bafl›nda, ortas›nda ve sonunda hep ayn› kiflilerden oluflmamal›d›r ve
oluflamaz da, mücadele s›ras›nda kendini gösteren faal unsurlar devaml› olarak
önder grubun daha yeteneksiz olan ve birçok örgütte çal›flman›n ilerletilememesinin
bir temel nedeni, birleflmifl, kitlelerle kaynaflm›fl ve daima sa¤l›kl› kalm›fl bir önder
grubun eksikli¤idir.“

„ ...Böyle bir önder grup için k›staslar, Dimitrov’un kadro siyasetini tart›fl›rken
s›ralad›¤› flu dört unsurdur: Davaya kesin ba¤l›l›k, kitlelerle ba¤, tek bafl›na yolunu
bulabilme yetene¤i ve disipline uyma. ...Savafl, üretim, e¤itim (düzeltme dahil)
gibi merkezi görevleri yürütürken ya da çal›flmay› denetlerken, kadrolar›n
geçmiflini incelerken ya da öbür faaliyetlerde, genel ça¤r›y› özel rehberlikle
tamamlama yöntemine ek olarak önder grubu kitlelerle birlefltirme yönteminin
benimsenmesi flartt›r.“

„4) Partimizin bütün pratik çal›flmalar›nda do¤ru önderlik „kitlelerden kitlelere“
ilkesine uygun olmak zorundad›r. Bunun anlam› fludur: Kitlelerin fikirlerini
(da¤›n›k ve sistemleflmemifl fikirleri) almak ve onlar› derli toplu hale getirmek
(onlar› inceleyerek derli toplu ve sistemli fikirler haline getirmek), ondan sonra
yeniden kitlelere gitmek ve kitleler bunlar› kendi fikirleri olarak benimseyene,
onlara s›k› s›k›ya sar›lana ve onlar› eyleme dönüfltürene kadar bu fikirleri yaymak,
aç›klamak ve bu fikirlerin do¤rulu¤unu bizzat kitlelerin eylemi içinde s›namak.
Sonra kitlelerin fikirlerini al›p bir kez daha derli toplu hale getirmek, yeniden
kitlelere gitmek ve böylece ›srarla bu fikirlerin uygulanmas›n› sa¤lamak...“

„5) Bir örgütte ya da bir mücadele de önder grupla kitleler aras›nda do¤ru bir
iliflki anlay›fl›, önderli¤in do¤ru fikirlere sadece „kitlelerden kitlelere“ yöntemiyle
sahip olabilece¤i anlay›fl› ve önderli¤in fikirleri prati¤e uygulan›rken genel ça¤r›n›n
özel rehberlikle birlefltirilmesi gerekti¤i anlay›fl›; ‹flte bu kavramlar› kadrolar›m›z
aras›nda bu meselelerle ilgili olarak görülen yanl›fl görüflleri düzeltmek için
bugünkü düzeltme hareketi s›ras›nda her yerde yaymak gerekir. Birçok yoldafl›m›z
bir önderlik çekirde¤i oluflturmak için faal unsurlar› bir araya getirmenin ve bu
önderlik çekirde¤ini kitlelerle s›k› s›k›ya kaynaflt›rman›n önemini kavram›yorlar
ya da bunda baflar›l› olam›yorlar ve bu yüzden önderlikleri bürokratik ve kitlelerden
kopuk bir hale geliyor. Birçok yoldafl, kitle mücadelelerinin tecrübesini
toparlaman›n önemini kavram›yor yada bunda baflar›l› olam›yor. Bunun yerine
kendilerini zeki sanarak, öznel fikirlerini ileri sürmekten hofllan›yorlar ve bu yüzden
bunlar›n fikirleri bofl ve pratikten uzak bir hale geliyor. Bir çok yoldafl bir görevle
ilgili olarak genel bir ça¤r› yapmakla yetinip onu derhal özel ve somut rehberlikle
devam ettirmenin gere¤ini kavram›yor ya da bunda baflar›l› olam›yorlar ve bu
yüzden yapt›klar› ça¤r›; ya dudaklar›nda, ya ka¤›t üzerinde ya da konferans
salonunda kal›yor ve önderlikleri bürokratik bir hale geliyor, „

„6) Önderlik konusunda, do¤ru fikirler oluflturmak üzere kitlelerin fikirlerini
almak, bunlar› derli toplu hale getirmek ve yeniden kitlelere gitmek bu fikirlerde
›srar etmek ve onlar› derinli¤ine uygulamak, iflte önderli¤in temel yöntemi budur.
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...Birkaç durumda yap›lan özel rehberlikten genel fikirler (genel ça¤r›lar) ç›kar›n
ve birçok farkl› birimde onlar› s›nay›n (bunu sadece siz yapmay›n, baflkalar›na da
ayn› ifli yapmas›n› söyleyin) sonra yeni tecrübeyi toparlay›n (özetleyin) ve genel
olarak kitlelere rehberlik için yeni talimatlar ç›kar›n.“

„7) Bir üst örgüt ve onun bölümleri, alt birimlere herhangi bir görev verirken,
bu görev devrimci savafla, üretime ya da e¤itime, düzeltme hareketine, çal›flman›n
denetlenmesine propaganda çal›flmas›na, örgütsel çal›flmaya ya da karfl› casuslu¤a
ya da baflka çal›flmalara iliflkin de olsa, her flart alt›nda çal›flman›n, sorumlulu¤unu
alt kademe örgütünün yöneticisinin tafl›mas› için, görevi onun kanal›yla vermesi
gerekir. Bu yolla hem iflbölümü hem de birleflik merkezi önderlik gerçeklefl-
tirilebilir. Üst kademedeki bir bölüm, alt kademe örgütünün tamam›ndan sorumlu
olan kiflinin (sekreter, baflkan, yönetici ya da okul müdürü gibi) bilgisi ve
sorumlulu¤u d›fl›nda alt kademede kendisiyle ayn› ifli yapan örgütle temasa
geçmemelidir. ...Örne¤in, kadrolar›n geçmiflinin incelenmesini ele alal›m: E¤er
bu ifl, baflka her fleyden soyutlanarak yap›l›rsa, sadece örgütlenme bölümünde bu
iflten sorumlu birkaç kifli taraf›ndan yap›l›rsa elbette iyi yap›lamaz. Ama e¤er
çal›flma, görevlilerin ço¤unu ya da ö¤rencilerin ço¤unu, hatta hepsini çal›flmaya
kat›lmak üzere seferber eden belli bir örgütün ya da okulun idari yöneticisi
arac›l›¤›yla yap›l›rsa ve ayn› zamanda üst kademedeki örgütlenme bölümünün
yönetici üyeleri, önderli¤i kitlelerle birlefltirme ilkesini uygulayarak do¤ru rehberlik
ederlerse, o zaman kuflkusuz kadrolar›n geçmiflini inceleme görevi iyi bir flekilde
baflar›lacakt›r“.

„8) Belli bir yerde ayn› anda birden fazla merkezi görev olamaz. Ayn› anda
ancak ikinci ya da üçüncü derecede önem tafl›yan baflka görevlerle tamamlanan
tek bir merkezi görev olabilir. Bu yüzden, bu yerin bafl sorumlusu, oradaki
mücadelenin tarihini ve koflullar›n› göz önüne alarak, çeflitli görevleri uygun bir
biçimde s›raya koymal›d›r. Yukar›dan gelen talimatlar›, kendisi hiçbir plan
yapmadan uygulamamal›d›r. Çünkü, böyle yapmakla bir sürü ‚merkezi görevin‘
ortaya ç›kmas›na yol açar, kar›fl›kl›k ve güvensizlik yarat›r. Üst örgütler de önem
ve acillik derecelerine göre s›ralamadan ve hangisinin merkezi görev oldu¤unu
belirtmeden ayn› anda birçok görevi alt örgütlere vermemelidir. Çünkü bu, alt
örgütlerin çal›flmalar›nda ad›mlar›n› flafl›rmalar›na ve beklenen sonuçlar›n
al›nmamas›na yol açar. Belli bir yerdeki tarihsel koflullar›n ve var olan durumun
›fl›¤›nda, durumu bir bütün olarak dikkate ve buna uygun plan yapmak her dönem
için çal›flmalar›n a¤›rl›k merkezini ve s›ras›n› do¤ru bir flekilde saptamak, sonra
da bunu kararl›l›kla uygulamak ve kesin sonuçlara ulafl›lmas›n› sa¤lamak önderlik
sanat›n›n bir parças›d›r. Bu, ayn› zaman da önderlik yöntemi meselesidir. Önderli¤i
kitlelerle, geneli özelle birlefltirme ilkelerini uygularken bu sorunu çözmeye dikkat
etmek gerekir“

„9) Burada, önderlik yöntemlerine iliflkin ayr›nt›lar üzerinde durulmuyor. Her
yerdeki yoldafllar›n kendi bafllar›na iyice düflüneceklerini ve burada ortaya konan
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ilkeler temelinde bütün yarat›c›l›klar›n› seferber edeceklerini umuyoruz. Mücadele
sertlefltikçe, öznelci ve bürokratik önderlik yöntemlerini bütünüyle yok etmek
için Komünistlerin önderliklerini genifl kitlenin talepleriyle daha s›k› birlefltirme-
lerine daha çok ihtiyaç duyulacakt›r. Partimizdeki bütün yönetici yoldafllar, öznelci
bürokratik önderlik yöntemlerine karfl› her zaman bilimsel Marksist önderlik
yöntemlerini ortaya koymal› ve Marksist önderlik yöntemini kullanarak öznelci,
bürokratik önderlik yöntemlerinin üstesinden gelmelidirler. Öznelciler ve
bürokratlar önderli¤i kitlelerle ve geneli özelle birlefltirme ilkelerini anlamazlar.
Parti çal›flmas›n›n geliflmesini büyük ölçüde engellerler. Öznelci ve bürokratik
önderlik yöntemleriyle mücadele etmek için bilimsel Marksist önderlik
yöntemlerini genifllemesine ve derinlemesine yayg›nlaflt›rmal›y›z.“(79)

Baflkan Mao’dan önderlik yöntemlerine iliflkin ilkeleri ortaya koyduk. Bu 9
ilkenin bugüne kadar parti önderlikleri taraf›ndan uyguland›¤› söylenemez.
4.konferans›n önderlik meselesine yaklafl›m›n›n ne denli öznelci oldu¤u ve bu
öznelci anlay›fllar›n da bürokratik önderlik yöntemlerini nas›l da teorize etmeye
çal›flt›¤› anlafl›lmal›d›r.

Söz konusu 9 ilke ile 4.Konferans›n gerek 3.MK’n›n de¤erlendirmesi
noktas›nda ileri sürdü¤ü düflünceler gerekse alt kademelere yaklafl›m› ve onlardan
beklentileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda görülecektir ki, bu tezler MLM önderlik
yöntemlerini teorize etmek için de¤il öznelci bürokratik yöntem ve iktidarlar›
teorize etmek içindir. Anlay›fl baz›nda bu kadar anti-MLM bir önderlik çizgisi
savunuldu¤una göre, art›k böyle bir önderli¤in do¤ru bir örgütsel çizgiyi pratikte
gerçeklefltirmesi beklenebilir mi? Teoride yanl›fl ama pratikte do¤ru bir çizgi hiç
görülmüfl mü? Ya da teoride MLM düflünceler ve tezler, pratikte yanl›fl bir çizgi
belirlemesi MLM bir görüfl aç›s› olamaz. Prati¤i devrimci teoriyle ayd›nlanmayan
bir hareket çizgisi kör bir pratiktir, burada baflar› de¤il baflar›s›zl›k söz konusu
olur.

Devrimci teoride netlik sa¤lamayan bir kafa yap›s› pratik olarak do¤ru bir
örgütsel politika ve önderlik çizgisi izleyemez.

Tüm bu düflüncelerden hareketle, yani 4.Konferans›n önderlik çizgisine yönelik
ileri sürdü¤ü perspektife göre dahi 3.MK’n›n örgütsel politikas›n› de¤erlendir-
di¤imizde bu süreçte yap›lan önderli¤in MLM olmad›¤› anti-MLM, bürokratik
bir önderlik yöntemi ve çal›flma tarz› uyguland›¤› kendili¤inden ortaya ç›kar. Çünkü
önderlik meselesine iliflkin görüfl aç›s› anti-MLM bir önderli¤in örgütü yönetme
yönlendirmedeki yöntemi de anti-MLM olur. Bunun ad› da bürokratik önderliktir.
Siyasal aç›dan öznelci sol bir çizgiye sahip olan 3.MK ve devam› 4.MK örgütsel
iliflkiler aç›s›ndan da sekter bir hattayd›.

3.MK daha sonra ayr›lan veya at›lan kadrolar taraf›ndan kurulan Devrimci
Partizan’›n kurucular›na karfl› örgüt içerisindeyken oldukça sekter davranarak,
bu kiflilerin bir an önce örgütten kopmalar›n› sa¤lam›flt›r. ‹deolojik mücadele yerine
bu kiflileri örgütsel tedbirlerle susturmaya çal›flm›fllard›r. Sorunlar› siyasi ve
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örgütsel boyutlar›yla ele al›p ideolojik olarak sorgulamak yerine daha çok bast›rma
ve kiflisellefltirme yöntemine baflvurulmufltur. Bu çizginin sahipleriyle MLM tarzda
ideolojik mücadele yürütmedikleri, bunun yerine sorunlar› kiflisellefltirdikleri,
4.Konferansta ayn› çizgiyi farkl› bir flekilde savunanlar›n Konferansa neredeyse
hakim olmalar›ndan bellidir. Bu durum dahi 3.MK’n›n örgütsel alanda ideolojik
ve siyasi bir önderlik yapamad›¤›na dair çok somut bir örnek oluflturmaktad›r.
„‹nceltilmifl milliyetçilik“ olarak tabir edilen „mahkum edildi¤i“ söylenen
düflüncelerin 3.Konferans sonras› partide giderek  güç haline geldi¤i 4.Konferansta
daha net olarak aç›¤a ç›kt›.

Demek ki sorun tek bafl›na oy ço¤unlu¤uyla karar al›p bir politikay› veya bir
anlay›fl sahibinin düflüncelerini „mahkum ettim“ ile aç›klanamaz. Söz konusu yanl›fl
politika ve çizgi sahiplerine karfl› nas›l bir ideolojik mücadele yürütüldü¤ü, yanl›fl
çizgileri ve hatal› politikalar›n ideolojik köklerine ne kadar inildi¤i, bu yanl›fl
düflüncelerden ideolojik olarak nas›l kopuldu¤u, bu kopufl s›ras›nda baflka bir yanl›fl
çizginin gelifltirilip gelifltirilmedi¤i, çizgi sahiplerine karfl› demokratik
merkeziyetçili¤in ve ikna sürecinin sonuna kadar iflletilip iflletilmedi¤i,vb.
noktalarda önderli¤in görevlerini yerine getirip getirmedi¤i sorgulanmadan
bürokratik yap›y› koruman›n ve bunu TKP(ML) tarihinin tek MLM Merkez
Komitesi olarak ilan etmenin inand›r›c›l›¤› olabilir mi? Marksist Leninist Maoistlik
bir yana, Parti içinde bir kast oluflturarak ve merkez komitesini de d›fltalayarak
partiyi tarihinde görülmemifl kirli bir meseleye bulaflt›rma hangi önderli¤in
yetkisindedir?

Evet, 3.Merkez Komitesi kendisini di¤er bütün parti önderliklerinden farkl›
k›lan bir özelli¤e sahiptir. Parti tarihinde hiçbir önderli¤in yapmad›¤›, yapmaya
düflünsel olarak dahi teflebbüs edemedi¤i  ... ticaret iflini dönemin SB’si kendi
örgüt ilkelerini dahi çi¤neyerek yapabildi ve bunun yap›lmas›n› savundu. ‹deolojik
g›das›n› burjuvaziden alan, „ne yararl›ysa o do¤rudur“ pragmatist anlay›fl›n
yanl›fll›¤› üzerine yap›lacak tart›flmay› bir kenara b›rak›yoruz. Sorunun örgütsel
boyutuna gelince: 3.MK-SB’sinin MK’n›n di¤er üyelerine dahi bilgi vermeden
kendi bafllar›na böyle bir kirli ifle kalk›flmalar› onlar›n ne derece kastlaflt›klar›n›n
göstergesidir. Demokratik Merkeziyetçilik, örgütsel hukuk,vb. ilkeler aç›ktan
ayaklar alt›na al›nm›fl ve 4.Konferansta parti iradesine aç›lmas› dahi düflünül-
memifltir. Ayn› tutum 1992 birli¤i birlik komisyonlar›nda da sürdürülmüfl ve
aç›klanmam›flt›r.

Özet olarak: MK bilgisiz, parti bilgisiz, 4.Konferans iradesi bilgisiz ve 92
Nisan’›nda gerçeklefltirilen birli¤in komisyonlar› bilgisiz! Ancak bütün bu iradeler
ad›na üç kiflilik SB herkesten habersiz bu ifli gerçeklefltirdi¤i halde kendisini hiç
kimseye karfl› sorumlu hissetmemekte, b›rakal›m hesap vermeyi, bilgilendirmeyi
bile düflünmemektedir. Bu kadar bürokrat, benmerkezci bir önderlik parmak
hesab›yla Marksist Leninist Maoist  bir önderlik olarak de¤erlendirilip övgüler
dizilmektedir. Bu parmak hesab›n›n „evet efendimci“ memur tipli „kadro ve
üyelerin“ partiye doldurularak elde edildi¤i  yeri geldi¤inde ortaya konulacakt›r.
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3. MK ve  4. Konferans’›n Örgütlenme Politikas›:
4.Konferans ve onun önceli olan 3.MK’n›n hakim çizgisinin sahipleri

Örgütlenme politikas›nda da hatal› bir siyaset izlemifltir. Daha önce vurgulad›¤›m›z
gibi 4.konferans kadrolar› parti çizgisi do¤rultusunda görevlendirip reel bir atama
yapmam›flt›r. Örne¤in 4.Konferans KBK’ya (Kürdistan Bölge Komitesi) ve Askeri
Komisyon’a yapt›¤› atamada hatal› bir politika izlemifltir. Ana mücadele biçiminin
silahl›, ana örgütlenmenin ordu oldu¤u bir ülkede Maoist bir parti en sa¤lam, en
güvenilir, en tecrübeli ve denenmifl kadrolar›n› silahl› mücadelenin  ve ordu
örgütlenmesinin bafl›nda konuflland›r›r. Partimizin kurulufl belgelerinde bu konu
en ince ayr›nt›s›na kadar tart›fl›lm›fl ve parti aç›s›ndan ta o gün çözüme ba¤lanm›fl
bir sorundu. Kurulufl sonras› önderlikler ve onun devam› niteli¤inde olan 3.MK
ve 4. Konferans,  t›pk› önceki önderlikler gibi sorunu kavramak istememifl, eski
oportünist örgütlenme politikas›n› oldu¤u gibi sürdürmüfl, eski önderliklerden farkl›
olarak bu oportünistli¤i Marksizm Leninizm Maoizm olarak teorize etmifltir.

KBK ve Askeri Komisyon’a yap›lan atamalarda yer alan kadrolar›n ezici
ço¤unlu¤u „seksiyon“ çizgisinde olan kadrolard›r. Bir yandan biz „seksiyon“
çizgisini alt ettik denilecek, di¤er yandan ise bu çizgi sahipleri partinin temel
organlar›na atanacak ve parti bu çizgi sahiplerine teslim edilecektir. Bu anlay›fl
sahiplerine iliflkin yap›lmad›k suçlama kalmayacak ve  „inceltilmifl milliyetçili¤in“
temsilcileri olarak ilan edilecekler, ama öte yandan partinin örgütlenmede esas
ald›¤› bölge ve ordu örgütlenmesinin bafl›na „inceltilmifl milliyetçili¤in“ temsilcileri
atanacak. ‹flte Marksist Leninist Maoist tutarl›l›k ad›na oportünizm.

Bir çizgiyi o çizginin sahibi kadrolar›n daha iyi uygulayaca¤› anlafl›l›r bir
durumdur. Bu, farkl› anlay›fl sahiplerinin yönetici organlara hiç seçilmeyece¤i,
bu organlarda görevlendirilmeyece¤i anlam›na gelmez. Ancak tutarl›l›k, Konferans
çizgisini savunan ve karfl› çizgiyi mahkum etti¤ini iddia eden kadrolar›n çizgiye
sahip ç›kt›klar› gibi çizginin toplumsal pratikte hayat bulmas›n› sa¤lamak için de
en önde görev yapmalar›n› gerektirir. Bu ayn› zamanda MLM denen  çizginin
garanti alt›na al›nmas› ve sorumlulu¤unun üstlenilmesi anlam›na da gelir. Çizgiyi
garanti alt›na alacak kadrolar yoksa, burada sorgulanmas› gereken yine önderli¤in
kadro politikas›d›r. Önderlik vas›flar›na sahip olmaktan ziyade kendileri önderli¤e
muhtaç olan „kadrolar“ önderlik kademelerine atan›rsa do¤al olarak bu nitelikteki
kadrolar partiye önderlik yapamaz, tam tersine ayak ba¤› olurlar. Yetenekleri ve
birikimleriyle temsil edemedikleri ve yönetim gücü olamad›klar› bir çizginin
„iktidar›“na sahip olarak yozlafl›rlar ve Parti yaflam›n› da zehirlerler.  3.MK ve
4.Konferans MLM olarak tespit edilen çizgiyi garanti alt›na alacak ve temsil
edebilecek kadrolar yetifltirmek için bir kadro politikas› oluflturmad›¤› gibi çizgiyi
uygulay›p gelifltirmeyi muhaliflerinin insaf›na b›rakarak ya çizgiyi garanti alt›na
alma kayg›s› tafl›mad›¤›n› ya da çizgiye inançs›zl›¤›n› ortaya koyuyor.
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‹flte burada da, yani 4.konferans›n bu konudaki anlay›fl ve prati¤i çok aç›k bir
flekilde gösteriyor ki kadro politikas› ve örgütlenmede yapt›¤› atamalarda MLM
bir çizgi de¤il, oportünist bir çizgi izlemifltir.

Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu konuda belirttikleri ö¤reticidir:
„Geri arkadafllar›n tecrübesizli¤i, pratik mücadelenin seyri içinde tecrübelili¤e

dönüflecektir. Fakat bu yetmez. Kadrolar›m›z engin bir tecrübeye sahip olmal›d›rlar,
siyasi bak›mdan ileri, yetiflkin ve kavray›fll› kifliler olmal›d›rlar. Tecrübelerini do¤ru
bir flekilde de¤erlendirebilmeli, Marksizm Leninizm Mao Zedung Düflüncesi’ni
prati¤e uygulamay› ö¤renmeli, devrimimizin her türlü meselesinde do¤ru ve yeterli
görüfllere sahip olmal›, kitleler aras›nda hareketimizin çizgisini, politikas›n›,
program›n› rahatça savunabilmeli, yayabilmelidirler. Bunun için, ileri ve tecrübeli
arkadafllar, geri ve tecrübesiz arkadafllar›n siyasi ve ideolojik seviyesini yükseltmek
için özel bir gayret sarf etmelidirler. Ayr›ca bunu kendilerinin yetiflmesi için de
yapmak zorundad›rlar. „(80)

Komünistlik MLM ideoloji ve bu ideolojinin emretti¤i ilkeleri siyasi yaflamda
gerçekle birlefltirmektir. Marksist Leninist Maoist önderlik çizgisi teoriyle prati¤in,
öznel olanla nesnel olan›n, bilme ile yapman›n diyalektik birli¤ini kurmakt›r. Aksi
çizgiler ya sa¤ ya da sol sapmaya yol açar. Sa¤ ve sol çizgiler de siyasal alanda
kendi varl›¤›n› uzun süre sürdürdü¤ü zaman, bu çizgi ayn› zamanda parti içi
sorunlara, örgütsel iliflkilere de yans›r. Bu oportünist çizgilerin geliflmesi ve
boyutlanmas›yla birlikte örgütsel alanda sekterizm ve liberalizm de o derece boy
verir. Bilinir ki parti içinde bu ideolojik hastal›klar›n güçlenmesi partinin yukar›dan
afla¤›ya örgütsel disiplinini her geçen gün daha fazla dejenere eder ve süreç
içerisinde düzeltilmezse örgüt tam bir burjuva kulübüne döner.

Demokratik Merkeziyetçilik,parti içi iki çizgi mücadelesi ve elefltiri-özelefltiri
gibi bir komünist partisinin temel silahlar› iflletilmedi¤in de parti de keyfi
yönetimler, elefltirilerin baya¤›laflt›r›lmas› veya bast›r›lmas› gibi gerici burjuva-
feodal yöntemler  hakim hale gelir. Bu da bir komünist partisinin kendi siyasal
özünü ve amac›n› yitirmesini getirir. Böylesi bir partinin de s›n›fa önderlik etmesi
beklenemez. Çünkü bir örgütün önderli¤ine hakim olanlar e¤er herfleyi kendi iktidar
ve kariyerlerini korumak ve güçlendirmek için yapar duruma gelirse, o partinin
mevcut önderlikler süresince do¤ru bir önderlik çizgisi izlemesi imkans›zd›r. Bu
önderlikler baz› baflar›lara imza atabilirler. Ama bu baflar›lar biçimsel ve geçici
olur. Kariyerizm ve bürokratizm komünist partisinin çal›flma tarz›, yönetme ve
yönlendirme çizgisi de¤ildir. Bu, burjuvazi ve onun ideolojisinden g›das›n› alm›fl
küçük burjuvazinin çizgisi, çal›flma tarz› ve kiflilik flekillenmesidir. Kariyeristler
partiyi gelifltirmez. Bunlar iflah olmaz oportünistlerdir. Bu kiflilerin partinin
program›n› savunmas› onlara MLM demek için tek bafl›na yeter bir kriter olamaz.
‹flah olmazlar›n da komünist partisinin içerisinde yeri olmaz ve bunlar partiden
derhal ar›nd›r›l›rlar. Yoksa o parti kariyeristlerin ve bilumum oportünistlerin hakim
olaca¤› bir parti durumuna gelir.
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Do¤ru bir kadro politikas› izlenmedi¤i için yeni kadrolar yetifltirilmedi. Eski
kadrolar›n bir ço¤u daha önce de belirtti¤imiz gibi sekter bir tarzda d›fltaland›.
Kendi yönetimlerine körü körüne itaat etmeyen kadrolar ve üyeler ya örgütten
d›fltaland›, ya da önleri t›kand›. Tecrübeli ve birikimli kadrolar t›rpanlan›rken
tecrübesiz ve evet efendimci „kadrolar“ öne ç›kart›larak üst kademelere getirildi
ve bu anlay›fllar temelinde örgüt içerisinde kastlaflmaya gidildi. Düflünün ki
3.konferans›n seçti¤i MK üyelerinden -içeriden ç›kanlar hariç- sadece iki kifli
4.Konferansa kadar mücadeleyi devam ettiriyor ve bu konferansta yeniden yaln›zca
bir kifli MK’ya seçiliyor. Ama tüm bu olumsuz geliflmelere karfl›n 4.Konferans
hala da 3.MK’n›n izledi¤i çizgiyi MLM de¤erlendirmekten geri durmuyor. On’a
yak›n MK üyesinin oldu¤u bir MK’dan dört y›l içerisinde yaln›zca iki kifli
mücadeleyi sürdürüyor ve örgüt saflar›nda varl›¤›n› devam ettiriyorsa, MLM bak›fl
aç›s›na sahip bir kifli bu örgütsel çizgiyi olumlu de¤erlendiremez, de¤erlendirme-
melidir.

Söz konusu MK sadece yeni kadro yetifltirme noktas›nda hatal› de¤ildi. Söz
konusu MK üyelerinin ezici ço¤unlu¤u teorik ve politik olarak mevcut örgüte
do¤ru bir ideolojik-siyasi çizgide önderlik yapacak kapasitede de¤ildi. Söz konusu
örgüt bileflimi içerisinde bir k›yaslama yap›ld›¤›nda seviye olarak en ileri unsurlar
olduklar› do¤ruydu. Ama bu kadrolar›n seviyesi mevcut koflullarda bir komünist
partisine önderlik edecek kapasitede de¤ildi. Ki bu dönem önderlikteki kadrolar
kendi teorik-siyasi geriliklerini hiç bir zaman kabul edip kendi gerçekliklerine
yönelmediler. Kendilerini daha do¤rusu gerek birlik öncesi her iki kanad›n
önderlikleri olsun, gerekse birlik sonras› Geçici Birleflik Merkez Komitesi (GBMK)
üyeleri olsun -istisnalar hariç- kendilerinin gerek teorik gerekse siyasi olarak ileri
olduklar›n› söylemekten geri durmad›lar. Oysa gerçek tam tersiydi.

Politik ilerilik gelece¤i önceden görüp devrimci teori ve parti çizgisi
do¤rultusunda güncel siyasal geliflmelere karfl› örgütü ve oradan da kitleleri
önceden haz›rlamak için pratik politika belirlemeyi ve bu mücadele biçimlerini
hayata geçirmek için örgütsel araçlar› devreye sokmay›, haz›rlamay› gerektirir.
Biz üç-befl sayfa yaz› yazmakla, ya da günü geçtikten sonra genel geçer sözlerle
bir politika tespit yap›yoruz. Gerçekte olan budur. Bu hiçbir zaman do¤ru bir
politika belirlenmedi¤i anlam›na gelmez elbette. Do¤ru politikalar belirledi¤imiz
de oldu. Fakat bu hiç bir zaman yeterli olmad›. Bizim temas etmek istedi¤imiz
nokta buras›d›r.

3.MK’n›n örgütün nabz›n› elinde tutmad›¤›na, yurt d›fl›nda bir alanda ç›kan
örgütsel isyan olsun 4.Konferanstan hemen sonra ve birli¤in öngünlerinde TMLGB
içerisinde ç›kan hizipsel faaliyetler olsun, somut örnek teflkil etmektedir.

Legal ve illegal faaliyeti MLM tarzda birlefltirememifltir. Kof ve yar›-menflevik
bir örgütlenme yap›lm›flt›r. ‹flçi s›n›f› içerisindeki çal›flmalarda reformist bir çizgi
izlenmmifltir. Proleter kadrolar yetifltirip profesyonel faaliyete aktar›laca¤›na
burada yetifltirilen kadrolar tamamen düzeniçi yaflamlar›n› sürdürebilecekleri
tarzda konumland›r›lm›flt›r.
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‹llegal yay›n organ› düzenli olarak ç›kmam›fl ve ç›kar›lmam›flt›r. Gerek ‹KK,
gerekse Komünist’e yüklenen misyon yeterince yerine getirilmedi¤i gibi belirlenen
periyotlarda ç›kar›lmas› ve yay›m› yap›lamam›flt›r.

Ba¤›fl toplama ad› alt›nda halk s›n›f ve tabakalar›na zor kullan›lm›fl veya tehditle
para al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.

Kuzey Kürdistan’da geliflen olaylara karfl› pratik-politik tav›r al›nmayarak,
sadece dergi köflelerinde yaz› yazmakla yetinilmifltir. Kürt Ulusal Hareketinin
devrimci demokratik muhtevas› sahiplenilip desteklenmemifl, milliyetçili¤e
düflmeme ad› alt›nda sosoyal floven etkilenmenin alt›nda kalarak hep soyut elefltiri
yöntemi benimsenmifltir.

Örgüt içi yarg›lamalar hukukun elverdi¤i çerçevede sürmeyerek insanlar daha
yarg›lanmadan teflhir edilmifltir. Örgüt içerisinde elefltiri-özelefltiri silah› do¤ru
bir tarzda iflletilmeyerek elefltiriler bast›r›lm›fl, alt kademelerin elefltirilerine kulak
t›kanm›flt›r. Örgüt içerisinde siyaset üretme yerine kiflisel sürtüflmeler alabildi¤ine
organ ve örgüt komitesi toplant›lar›n› meflgul ederek ifl yapamaz hale getirmifltir.
Rapor sistemi ve yukar›dan afla¤›ya do¤ru denetim mekanizmas› do¤ru dürüst
iflletilmemifltir. Kadro ve üyelerin sorunlar›yla zaman›nda ilgilenilmemifl, kendi
bafllar›na b›rak›lm›fllard›r.

Sonuç olarak 3.MK ve onun devam› olan 4.konferans ve onun ifl bafl›na getirdi¤i
4.MK örgütsel politikada do¤ru bir çizgi izlemeyerek sekter bir politika izlemifltir.

Askeri Aç›dan
MLM’ler Marksizm-Leninizm-Maoizm evrensel çizgisini ülkenin sosyo-

ekonomik yap›s›na uyarlayarak ülke devriminin do¤ru siyasal çizgisini tespit
etmekle yetinmezler. Partinin genel siyasi çizgisi do¤rudur. Bunu Yoldafl
Kaypakkaya onlarca y›l öncesinde ortaya koymufltu. Ayn› flekilde bu do¤ru genel
siyasi çizgiye ba¤l› olarak do¤ru bir askeri çizgi de ortaya koymufltu:

„Partinin, köylüleri örgütlendirirken kavrayaca¤› halkan›n, gerilla gruplar›
olmas› gerekti¤ini, di¤er her türlü grup ve hücrelerin silahl› mücadelenin seyri
içinde ele al›nmas› gerekti¤ini savundu¤umuz için, bizi siyasi mücadeleyi
reddetmekle itham ediyorlar. Salt askeri bir bak›fl aç›s›na sahip oldu¤umuzu
söylüyorlar.

„ ‚Bunlara göre, meselenin ideolojik ve politik yönünü halk›m›z art›k kavram›fl
oldu¤undan bu halledilmifltir ve flimdi bütün mesele askeri harekatt›r.‘

„Bize maledilmeye çal›fl›lan bu saçmal›klar, hiçbir yerde ve hiçbir zaman
savunulmam›flt›r. Revizyonistler, silahl› mücadelenin esas olmas›n› savunma-
m›zdan bu sonucu ç›kard›klar›na göre, kendilerinin silahl› mücadeleyi, siyasi
mücadelenin z›dd› olarak gördüklerini ele vermektedirler. Silahl› mücadele ile
siyasi mücadeleyi birbiri ile çeliflen fleyler olarak gördüklerini ele vermektedirler.

„ ‚Salt askeri‘ görüfl aç›fl› savaflmak için savaflmak tutumuna sahip olanlar›n
görüfl aç›s›d›r. Biz, devrimin siyasi görevlerini yerine getirmek için savaflmak



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

297

istiyoruz. K›rl›k bölgelerde, parti önderli¤inde halk ordusunu yaratmak, mahalli
ve merkezi otoriteyi ad›m ad›m parçalayarak, halk›n iktidar›n› gerçeklefltirmek
için silahl› mücadeleyi savunuyoruz. Mao Zedung yoldafl flöyle diyor:

„ ‚Baz› kimseler bizim ‚savafl her fleye kadirdir‘ tarafl›s› oldu¤umuzu ileri
sürerek bizimle alay ediyorlar. Evet do¤rudur, biz devrimci savafl›n her fleye kadir
olmas› tarafl›s›y›z. Bu, kötü de¤il, iyidir, Marksisttir. Rus Komünist Partisi’nin
tüfekleri sosyalizmi yaratt›. Biz de ortaya bir demokratik cumhuriyet ç›karaca¤›z.
Emperyalizme karfl› s›n›f mücadelesinin tecrübesi bize iflçi s›n›fi ile emekçi
y›¤›nlar›n›n, silahl› burjuvaziyi ve toprak a¤alar›n› ancak tüfek gücüyle yenebile-
ceklerini göstermifltir. Bu anlamda bütün dünyan›n ancak tüfekle de¤ifltirile-
bilece¤ini söyleyebiliriz.’

„ ‚...Silahl› mücadele, siyasi mücadelenin tek biçimi de¤ildir ama bir biçimidir.
Savafl özel vas›talarla sürdürülen bir siyasettir‘ ve ‚en eski zamanlardan beri siyasi
bir nitelik tafl›mayan hiç bir savafl yoktur‘ (Mao Zedung). Bunlar Marksizm-
Leninizm’in alfabesidir.

„fiafak revizyonistleri, yine, silahl› mücadelenin esas olmas›n› istememizden,
bizim kitleler aras›nda propaganda ve ajitasyon faaliyetini reddetti¤imizi
ç›kar›yorlar. Demek ki bunlar, silahl› mücadelenin propaganda ve ajitasyon
faaliyeti ile çeliflti¤ini düflünüyorlar. Hay›r burjuva baylar! Silahl› mücadele ile
propaganda ve ajitasyon faaliyetleri çeliflmez, bunlar birbirlerinin z›dd› fleyler
de¤ildir. Mao Zedung yoldafl flunu söylüyor:

„ ‚Çin‘in K›z›l ordusu devrimin siyasi görevlerini uygulamakla görevli silahl›
bir gruptur ve özellikle flimdiki dönemde K›z›l ordu sadece savaflmakla yetinmez.
Düflmanlar›n silahl› kuvvetlerini yok etmek için giriflilmesi gereken savafllardan
baflka, daha y›¤›nlar aras›nda propaganda, y›¤›nlar›n örgütlenmesi, y›¤›nlar›n
silahlanmas›, devrimci iktidar› yaratmak için y›¤›nlara yap›lan yard›m ve hatta
komünist Partisinin örgütlerinin kuruluflu gibi önemli görevler de üzerine al›r.
K›z›l ordu sadece savafl için savafl yapmaz, savafl› y›¤›nlar aras›nda propaganday›
yürütmek, y›¤›nlar› örgütlemek, y›¤›nlar› silahland›rmak, devrimci iktidar› ortaya
getirsinler diye y›¤›nlara yard›m etmek amac›yla yapar.’

„Ülkemizde de, halk ordusunun çekirde¤ini teflkil edecek olan gerilla gruplar›,
sadece savaflmakla yetinmeyeceklerdir. Ayn› zamanda y›¤›nlar aras›nda
propaganda ve ajitasyon yapmak, y›¤›nlar› örgütlendirmek ve silahland›rmak...
gibi önemli görevleri de yerine getireceklerdir. Bu baylar, silahl› mücadeleyi siyasi
mücadeleye karfl›t gördükleri için, bizi siyasi faaliyeti reddetmekle, kitle çal›flmas›n›
reddetmekle, propaganda ve ajitasyon faaliyetini reddetmekle suçluyorlar.
Gerçekten, kendileri genel olarak siyasi faaliyetin ve özel olarak propaganda ve
ajitasyonun sadece bar›flç› biçimlerini kabul ediyorlar. Siyasi mücadelenin silahl›
biçimlerini ve silahl› propaganda ve ajitasyon faaliyetini reddediyorlar.

„Özetlersek, biz, silahl› mücadele ile di¤er mücadele biçimleri aras›ndaki
iliflkide, silahl› mücadeleyi esas, di¤er mücadele biçimlerinin tali olmas› gerekti¤ini
savunuyoruz. Revizyonist klik ise, bunu sözde kabul eder görünüyor. Fakat bizi
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di¤er mücadele biçimlerini reddetmekle itham ediyor. Böylece gerçekte silahl›
mücadele fikrine sald›r›yor. Pratikte ise di¤er mücadele biçimlerinden baflkas›n›
reddediyor.

„Biz silahl› mücadeleyi, genel olarak politik mücadelenin ve özel olarak
propaganda ve ajitasyonun bir biçimi olarak ele al›yoruz. Revizyonist klik ise
silahl› mücadele ile siyasi mücadeleyi, propaganda ve ajitasyonu karfl› karfl›ya
koyuyor. Böylece, siyasi mücadelenin silahl› biçimlerini reddediyor. Silahl›
propaganda ve ajitasyonu reddediyor.“(81)

Görüldü¤ü gibi Yoldafl Kaypakkaya sadece partinin genel siyasi çizgisini ortaya
koymakla yetinmemifl, o ayn› zamanda do¤ru bir askeri çizgi de ortaya koymufltur.
Gerek Konferans kanad› gerekse DABK kanad› bu tezleri teorik olarak savun-
maktad›r. Ama sadece teorik olarak. Çünkü her iki kanatta gerek ordu örgütlenmesi
konusunda olsun, gerekse silahl› mücadele ile siyasi mücadele aras›ndaki diyalektik
ba¤› MLM bir çizgide sürdürme bak›m›ndan olsun teori-pratik iliflkisini do¤ru
kuramam›fl, önemli derecede salt askeri bak›fl aç›s›n› kendi üzerlerinde tafl›yarak
do¤ru askeri çizgimizden sapm›fllard›r.

Konferans kanad›n›n gerek gerilla mücadelesi bak›m›ndan gerekse gerilla
birliklerini örgütlemek bak›m›ndan faaliyetleri olumsuzdur. Bunu biz söylemi-
yoruz. 4.Konferans da KBK ve gerilla bölgesi faaliyetlerini olumsuz de¤erlen-
dirmektedir. Ama 4.Konferans bu olumsuzlu¤un as›l nedenini KBK ve gerilla
bölgesi önderlik kademesine ba¤lam›flt›r. 3.MK’n›n bu konudaki hatas›n› görmek
istememifl, ya da zevahiri kurtarmak için „MK’n›n da baz› olumsuzluk ve yetersiz-
likleri olmufltur“ fleklinde geçifltirmeye çal›flm›flt›r.

3.MK’n›n gerilla savafl›n›n önemini sadece pratik olarak de¤il teorik olarak
da kavramad›¤›n› örnekleriyle ortaya koyal›m.

4.Konferans›n görüflleri flöyledir:
„Parti örgütlenmesinden sonra, en önemli örgütlenme ordu örgütlenmesidir.

Bizimki gibi ülkelerde ordu örgütlenmesi daha da önem tafl›maktad›r. Ordusu
olmayan bir halk hiç bir fleydir ve hiçbir fley baflaramaz veya kazan›mlar›n›
koruyamaz.

„Faflizmin bir devlet biçimi oldu¤u, devrimin silahl› mücadele d›fl›nda
geliflemeyece¤i bir ülkede ordu örgütlenmesi kaç›n›lmaz olmakta ve mücadelenin
temel ve esas biçimini oluflturmaktad›r.

„Ordu, kendili¤inden veya birden bire örgütlenemez o mutlak olarak parti
önderli¤inde mücadele içinde ve seyrinde, savafl içinde savafla savafla oluflur ve
geliflir. Bunun çekirde¤i gerilla birliklerinde geçer. Gerilla savafl› içinde geliflerek
düzenli orduya dönüflür.

„Ordu örgütlenmesi savafl›n örgütlenmesidir de. Savafl›n örgütlenmesi için
ülkenin özgüllü¤ü ve devrimin yolunun silahl› mücadele oldu¤unu savunmak ve
savafl politikas›na sahip olmak gerekir. Bunun yolu gerilla savafl›ndan geçti¤ine
göre, bu savafl› yürütecek özel bir kurmay oluflturmak gerekir.
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„Bu özel kurmay Askeri Komisyon’dur. 3.Konferans›m›zda da oluflturulmas›
savunulmas›na ra¤men subjektif güçten dolay› olusturulamad›. Ancak 4.Konferan-
s›m›z Askeri Komisyon’u fiilen oluflturdu.

„Konferans, MK içinde oluflturulan Askeri Komisyonla Ordumuz T‹KKO’yu
yönlendirmekle ve gerekli örgütlülü¤ü oluflturarak ordu örgütlenmesini ve gerilla
savafl›n› gelifltirmekle birinci derecede görevlendirdi.

„MK ve özellikle Askeri Komisyon askeri sanat›, halk savafl› deneylerini, parti
tecrübelerimizi önemle inceleyip ç›kard›¤› tecrübelerle partiyi, özelde orduyu
e¤itmekle görevlendirdi. T‹KKO’nun çal›flma tarz›, iflleyifli, görevleri vb.ni
sistemlefltirip netlefltirmek için Askeri Komisyon, ordu program ve tüzü¤ünü
haz›rlay›p partiye sunmakla görevlendirildi.

„Konferans, savaflta askeri e¤itimin önemli oldu¤unu, ülkede sabit kamplar
oluflturacak durumda olmasak da, bugün baflka olanaklar yaratmaya çal›flmak
gerekti¤i ve bugün elde bulunan kamptan esasta yararlanamad›¤›m›z›, bunun
nedenlerini göz önünde bulundurarak ve ayr›ca dünyada ve Ortado¤u’daki geliflme-
lerden dolay› uzun süre kullanamayaca¤›m›zdan, baflka kamp olana¤› de¤erlen-
dirmemiz gerekti¤i ve bundan gerekli yararlanman›n örgütlenmesini flimdiden
yapmam›z gerekti¤ini kararlaflt›rd›.

„Aç›l›n›lan gerilla alanlar›nda, parti faaliyeti yürütülerek gerillalara destek ve
olanak sunmas›, yeni aç›l›nacak alanlarda ise gerillaya aç›lma için olanaklar
yaratmas› veya kendisinin oluflturmas› kararlaflt›r›ld›.“ (82)

4.Konferans ordu örgütlenmesi ve silahl› mücadeleye iliflkin birçok fley
söylemifl. Ancak ortaya koydu¤u tezlerin bir k›sm› do¤ruyken, bir k›sm› yanl›flt›r,
hatal›d›r. Biz aktard›klar›m›zdan sadece hatal› gördüklerimiz üzerinde duraca¤›z.

„...Bizimki gibi ülkelerde ordu örgütlenmesi daha da önem tafl›maktad›r.“
belirlemesinde bir mu¤lakl›k vard›r. Gerek Baflkan Mao gerek Yoldafl Kaypak-
kaya’dan yapt›¤›m›z aktarmalardan da anlafl›laca¤› üzere bizim gibi ülkelerde
ordu örgütlenmesi „daha da önem tafl›yan“ bir örgütlenme de¤il, parti önderli¤inde
ana örgütlenme biçimidir.

Konuya iliflkin baflkan Mao’nun sözlerini bir kez daha aktarmakta yarar
görüyoruz:

„‹ktidar›n silah zoruyla ele geçirilmesi, sorunun savaflla çözülmesi, devrimin
bafll›ca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist devrim ilkesi gerek
Çin ve gerekse bütün ülkeler için evrensel olarak geçerlidir.

„Ama ilke ayn› kalmakla birlikte, onun proletarya partisi taraf›ndan uygulan-
mas›n de¤iflik koflullara göre de¤iflik biçimler al›r. Faflist olmad›klar› ya da savafl
halinde olmad›klar› zaman kapitalist ülkeler içte (feodalizmi de¤il) burjuva
demokrasisini uygularlar d›fl iliflkilerinde ise kendileri bask› alt›nda olmay›p, baflka
ülkeleri bask› alt›nda tutarlar. Bu özelliklerinden dolay›, kapitalist ülkelerdeki
proletarya partisinin görevi, uzun bir legal mücadele dönemi boyunca iflçileri
e¤itmek, güç toplamak ve böylece kapitalizmi nihai olarak y›kmaya haz›rlanmakt›r.
Bu ülkelerde sorun uzun bir legal mücadele, parlamentodan bir kürsü olarak
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yararlanma, ekonomik ve siyasi grevler, sendikalar›n örgütlenmesi ve iflçilerin
e¤itilmesi sorunudur. Orada örgütlenme biçimi legaldir, mücadele biçimi de
kans›zd›r (askeri de¤ildir).“ (83)

Görüldü¤ü gibi Baflkan Mao kapitalist-emperyalist ülkeler için mücadele ve
örgütlenme biçimlerini ortaya koyarken, bu ülkelerde askeri (ordu) örgütlenmeyi
ve silahl› mücadeleyi bafl›ndan sonuna kadar esas alm›yor, ama devrimin zor’la
yap›lmas›n› flart kofluyor, çünkü bu yöntem d›fl›nda devrim gerçekleflmez diyor
ve gerçekleflmemifltir de. Yani her zor’la ordu örgütlenmesini veya daha da ötesi
Halk Savafl›n› birbirine kar›flt›rmamal›y›z. Mücadele ve örgüt biçimlerini tama-
m›yla ülkelerin sosyo-ekonomik yap›s›na uygun bir biçimde ortaya koyan MLM
ilkelerden hareket etmek zorunday›z. Baflkan Mao, Çin için ise sosyo-ekonomik
yap›s›ndan dolay› flu tezleri ileri sürmektedir:

„... Çin’in özellikleri, ba¤›ms›z ve demokratik de¤il, yar›-sömürge ve yan-
feodal olmas›, içte demokrasi olmay›p feodal bask› alt›nda bulunmas› ve d›fl
iliflkilerinde milli ba¤›ms›zl›¤a sahip olmay›p, emperyalizmin bask›s› alt›nda
olmas›d›r. Dolay›s›yla, yararlanabilece¤imiz bir parlamentomuz ve iflçileri legal
olarak grev için örgütleme hakk›m›z yoktur. Komünist Partisinin buradaki görevi,
esas olarak, ayaklanma ve savafl› bafllatmadan önce uzun bir legal mücadele
döneminden geçmek ve önce büyük flehirleri ele geçirip ard›ndan köylük bölgeleri
iflgal etmek de¤il, tam tersidir...

„... Bütün bunlar, Çin ile kapitalist ülkeler aras›ndaki fark› ortaya koymaktad›r.
Çin’ de esas mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi ordudur. Kitle
örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi öbür biçimler de son derece önemli, hatta
vazgeçilmez biçimlerdir ve hiçbir koflul alt›nda küçümsenemezler ama onlar›n
amac› savafla hizmet etmektir. Bir savafl›n patlamas›ndan önceki bütün örgütlenme
ve mücadele, savafla haz›rl›k içindir.“ (84)

Bu al›nt›dan da aç›kça anlafl›laca¤› gibi bütün ülkelerde devrimin gerçekleflmesi
ancak zor’la olur, ama buralarda devrimin ZOR’u ülkelerin sosyo-ekonomik
yap›lar›na göre ele al›nmaktad›r. Dolay›s›yla, e¤er 4.Konferans, bir kavray›fl-
s›zl›ktan dolay› „daha da“ ifadesini kullan›p bu durumu (ordu örgütlenmesini)
genellefltirmiyorsa, bizimki gibi ülkelerde di¤erlerinden farkl› olarak, ordu
örgütlenmesinin devrimin bafl›ndan sonuna kadar ana örgütlenme biçimi oldu¤unu
kavram›yor demektir. Bu noktada da kavramlar› do¤ru ve yerinde kullanmad›¤›
için bilinç bulan›kl›¤›na yol açmaktad›r.

‹kinci bir yanl›fll›k ya da kavray›fls›zl›k fludur: Mücadele ve örgütlenme
diyalekti¤i do¤ru kurulamam›flt›r. Do¤ru olan önce ordu örgütlenmesinden söz
etmek de¤il, önce hangi mücadele biçiminin esas oldu¤u, sonra ise bu mücadele
biçimine uygun örgüt biçimini ortaya koymakt›r. Önce ülkenin sosyo-ekonomik
yap›s›, sonra bu sosyo-ekonomik yap›ya uygun mücadele biçimi, sonra da bu
mücadele biçimine uygun örgüt ve örgütlenme biçimi tespit edilmeli, mant›k böyle
kurulmal›yd›.
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Ülke yar›-sömürge, yar›-feodal ve ayn› zamanda çok uluslu bir devlettir. Bu
gibi ülkelerde esas mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi ise ordudur.
Bu mücadele ve örgüt biçimlerini esas almak, di¤er mücadele ve örgüt biçimlerinin
reddedildi¤i anlam›na gelmez.

Savafl konusunda da Partideki ve 4.Konferanstaki kafa kar›fl›kl›¤› devam ediyor.
Silahl› mücadele derken, bundan neyin anlafl›lmas› gerekti¤i tam olarak kavranm›fl
de¤ildir. Baflkan Mao’nun „silahl› mücadele esast›r“ ifadesinden anlafl›lmas›
gereken Halk Savafl›’n›n kendisidir. Halk Savafl› sadece bir askeri strateji de¤ildir.
Bunun yan›s›ra esasta da politik bir stratejidir. Halk Savafl›, siyasetiyle, kitle
çizgisiyle, ekonomisiyle, politik iktidar perspektifiyle, kültürüyle, bu iktidarlar
süresince kitleleri seferber ederek döne döne de¤iflim ve dönüflümü sa¤layan bir
politik stratejidir. Komünist partisi önderli¤inde yürütülecek üç aflamal› (stratejik
savunma, denge ve sald›r› aflamas›) bir savafl oldu¤u; ve bu aflamalar›n kendi
içinde siyasi iktidarlasman›n ald›g› boyut savafl yöntemlerinin ve ordu örgütlen-
melerinin farkl›l›klar arz etti¤ini bilinçten ç›kartmamal›y›z. Partimiz d›fl›nda bir
çok küçük burjuva hareket ülkede silahl› mücadelenin esas oldu¤undan söz ediyor
ve bu mücadele biçimini savunuyor ama Halk Savafl›n› savunmuyor. Ya da Halk
savafl›n› savunuyorsa da bunu Maoist  bir yorum ve ifade tarz› ile savunmuyor.

Dahas›, partimiz d›fl›nda silahl› mücadeleyi savunanlar Halk Savafl›’n›n özünü
uzun süreli köylü savafl› oluflturdu¤unu, devrimin Yeni Demokratik Devrim
oldu¤unu, bu devrimin de özünde köylülü¤ün sorunu oldu¤unu, savafl içerisinde
oluflturulacak ordunun temel gücünü bu gerçeklikten dolay› köylülü¤ün
oluflturaca¤›n› savunmuyorlar. K›r fiehri Kuflats›n temelinde bir savafl rotas›n›
savunmuyorlar. O nedenle biz bu konuda yani silahl› mücadele derken sadece
silahl› mücadele ifadesini kullan›rsak eksik ve hatal› davranm›fl oluruz. Kald› ki,
bizim stratejik savunma döneminde savundu¤umuz mücadele biçimi, silahl›
mücadelenin bugünkü evrede ald›¤› biçim olan Köylü Gerilla Savafl›n›n kendisi
olmal›d›r. Yoksa küçük burjuva örgütlerden fark›m›z kalmaz. Dolay›s›yla Halk
Savafl› Stratejisiyle silahl› mücadeleyi birbirine kar›flt›rm›fl olur veya Halk Savafl›
Stratejisini sadece bir askeri stratejiye indirgemifl oluruz ki, bu da hatal› ve yanl›fl
bir bak›fl aç›s›d›r.

Bu konuyla ba¤›nt›l› olarak kavranmas› gereken ikinci bir nokta da flu olmal›d›r:
Sömürge, yar›-sömürge ve yar›-feodal ülkelerde devrimin k›rl›k bölgelerden

flehirlere do¤ru bir rota izleyece¤ini savunurken, bununla birlikte fiili iflgale u¤rayan
kapitalist, emperyalist ülkelerde de (örne¤in 2.Emperyalist Paylafl›m Savafl›
döneminde Fransa’da oldu¤u gibi) devrimin k›rl›k bölgelerden flehirlere do¤ru
geliflebilece¤i gerçekli¤ini de gözlerden kaç›rmamal›y›z.

Kavramam›z gereken di¤er bir nokta ise, „fiehirlerin K›rlardan Kuflat›lmas›“
stratejisinin sadece feodalizme ba¤l› olarak ele al›nmayaca¤› gerçekli¤idir. Bu
konuda partide geçmiflten bugüne kadar oldukça teorik bir kavray›fls›zl›k, dahas›
bilinç bulan›kl›¤› söz konusudur.
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Yoldafl Kaypakkaya:
„fiehirlerin k›rl›k bölgelerinden kuflat›lmas› stratejisi sadece feodalizmin

mevcudiyetine ve köylülerin nüfusun ço¤unlu¤unu teflkil etmesine ba¤l› de¤ildir.
Ayn› zamanda (a.ç.‹.K.), emperyalizmin yar›-sömürgesi veya sömürgesi olmaya
ba¤l›d›r. Emperyalizmin fiili iflgali alt›ndaki bir ülkede milli devrim (o ülkedeki
köylü nüfusuna ve feodalizmin mevcudiyetine ba¤l› olmaks›z›n), esas olarak
k›rlardan flehirlere do¤ru geliflir. Çünkü iflgalci emperyalist kuvvetler öncelikle
ülkenin büyük flehirlerini, ana yollar›n› ana haberleflme hatlar›n› vb...ele geçirir,
fakat genifl k›rl›k alanlar› kontrol edemez.

„Yar›-sömürge ülkeler, emperyalizmin yar› iflgali alt›nda olan ülkelerdir. Bu
gibi ülkelerde emperyalizmin hakimiyetini, esas olarak, yerli gerici s›n›flar
vas›tas›yla devam ettirmekle birlikte, kendisi de onlara üsleriyle, tesisleriyle,
askerleriyle, filosuyla, silah yard›m›yla...çeflitli flekillerde destek olur. Bu nedenle
yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerde flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas› stratejisi,
sadece feodalizmin mevcudiyetinden ve köylülerin nüfusun ço¤unlu¤unu teflkil
etmesinden de¤il, ayn› zamanda emperyalizmin yar› iflgalinden de ileri gelmektedir.

„Yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelere özgü olan fley feodalizme karfl› özü toprak
devrimi olan demokratik devrimle, emperyalizme karfl› milli devrimin birleflmifl
olmas›d›r. Feodalizmin mevcudiyet derecesi ve köylülerin genel nüfusa oran› (ki
bunlar birbirine ba¤l› fleylerdir), demokratik devrimin program›n› etkiler, ama
‚flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas›‘ stratejisini de¤ifltirmez.

„Özetlersek: ‚fiehirlerin k›rlardan kuflat›lmas›‘ stratejisini tayin eden fley,
devrimle karfl›-devrim aras›ndaki kuvvet iliflkisinin köylerde, flehirlere nispeten,
daha fazla devrimin lehine olmas›d›r. Karfl›-devrim zincirinin en zay›f halkas›n›n
köylük bölgelerde olmas›d›r. Dolay›s›yla devrim cephesinin köylük bölgelerde
daha fazla güçlü olmas›d›r. Bir ülkenin feodal iliflkileri ba¤r›nda tafl›mas› bu kuvvet
iliflkisini flöyle etkiler: Feodalizmin mevcudiyeti, genel olarak köylü nüfusunun
fazla olmas› ve bir bütün olarak köylü kitlesinin devrimci olmas› sonucunu do¤urur.
Bu durum, köylük bölgelerdeki kuvvet dengesini, devrimin (demokratik devrimin)
lehine olarak etkiler. Ayr›ca feodalizmin varl›¤›, sanayinin ve dolay›s›yla iflçi
s›n›f›n›n nispeten zay›f olmas›na yol açaca¤› için, flehirlerdeki kuvvet iliflkisini,
devrimin aleyhine olarak etkiler. Bir ülkenin yar›-sömürge olmas› veya sömürge
olmas› da, flehirlerdeki kuvvet iliflkisini devrimin aleyhine olarak etkiler. Bu iki
flart, bir arada, k›rl›k bölgelerin esas mücadele alan› olmas›n›, ‚flehirlerin k›rlardan
kuflat›lmas›‘ stratejisinin güdülmesini gerektirir. Feodalizmin giderek çözülmesi
ve ona ba¤l› olarak köylü nüfusunun azalmas› halinde de, bu strateji geçerlili¤ini
korur. Çünkü yar›-sömürgelik (veya sömürgelik) flartlar›, büyük flehirlerde kuvvet
iliflkisini karfl›-devrimin lehine de¤ifltirmifltir. Meseleye diyalektik materyalist
gözle, karfl›l›kl› kuvvet iliflkileri aç›s›ndan bakmak yerine, bu baylar, ‚köylü
nüfusunun ço¤unlukta olmas›‘ gibi, baz› flartlarda hiç bir anlam› olmayan (mesela
Çarl›k Rusya’s› flartlar›nda) bir formül aç›s›ndan bak›yorlar ve bu formüle uymayan
durumlar› da reddediyorlar. Ve sonuç olarak da, kadrolar›n kafas›nda, köylü
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nüfusunun azalmas› halinde, ‚flehirlerin köylerden kuflat›lmas›‘ stratejisinin do¤ru
olmayaca¤› yolunda bir kanaat uyand›r›yorlar. Gençlik komitesinin sorusu,
tamam›yla bu baylar›n ekti¤i tohumlar›n ürünüdür.“(85)

Yoldafl Kaypakkaya görüldü¤ü gibi her fleyi net bir flekilde ortaya koymufltur.
Ama biz aradan onlarca y›l geçmesine karfl›n hala da Yoldafl Kaypakkaya’y› pratik
olarak kavramad›¤›m›z gibi onun teorik tezlerini de yeterince bilince ç›kartm›fl
de¤iliz. 4.Konferans›n afla¤›ya aktaraca¤›m›z belirlemesini okudu¤umuzda bu
belirlemenin mant›¤›n› daha iyi anlayaca¤›z.

„Faflizmin bir devlet biçimi oldu¤u, devrimin silahl› mücadele d›fl›nda
geliflmeyece¤i bir ordu örgütlenmesi kaç›n›lmaz olmakta ve mücadelenin temel
ve esas biçimini oluflturmaktad›r.“ (4.Konferans sonuçlar›n› aktaran ‹KK özel
say›.)

4. Konferans silahl› mücadele ve ordu örgütlenmesinin temeline ülkenin sosyo-
ekonomik yap›s›n› de¤il de, devletin biçimini (faflizm) koymakla mant›¤› tersten
iflletmifltir. Gerek Yoldafl Kaypakkaya gerek Baflkan Mao bir ülkede devrimin
silahl› mücadele ve parti örgütlenmesinden sonra ordu örgütlenmesinin de ana
örgütlenme biçimi oldu¤u tezini ileri sürerken, bu tezlerini devlet biçimine göre
flekillendirmediler. E¤er öyle olsayd› faflist olan olmayan biçiminde devrim
yöntemlerini ortaya koyarlard›. Yani yukar›ya aktard›¤›m›z ekonomik-siyasal
(Sömürge, yar›-feodal ve yar›-sömürge ve fiili iflgal alt›nda olma durumu)
koflullardan de¤il, sadece o devlet biçimi faflist ise flu mücadele ve örgüt biçimi,
tersi durumda ise flu mücadele ve örgüt biçimi esast›r tespitine giderlerdi. Tabii
ki, bir devletin faflist olmas› o ülkede mücadele ve örgüt biçimlerini etkiler, ama
bu tek bafl›na mücadele ve örgüt biçimlerinde temelde bir de¤iflikli¤e neden olmaz.

Peru Komünist Partisi (PKP) mevcut iktidar› faflist olarak de¤erlendirmemesine
karfl›n, y›llard›r hem silahl› mücadele yürütmekte hem de bu savafl içerisinde güçlü
bir halk ordusu örgütlenmesine gitmektedir.Ayn› durum Nepal ›c›n de geçerl›d›r
Bunun gibi daha bir çok Komünist Partisi kendi ülkelerindeki diktatörlükleri faflist
olarak de¤erlendirmemekte ama hem silahl› mücadele hem de ordu örgütlenmesini
ana mücadele biçimi ve ana örgütleme biçimi olarak ele almaktad›rlar. Bir ülkede
silahl› mücadele ve ordu örgütlenmesini temel alman›n ç›k›fl noktas› o devletin
yönetim biçiminin faflist olup olmad›¤› de¤ildir. Yani silahl› mücadelenin
„kaç›n›lmazl›¤›“ gerçekli¤inin ard›nda yatan devletin faflist olup olmad›¤› de¤il,
bir bütün olarak o ülkenin yukar›da Baflkan Mao ve Yoldafl Kaypakkaya’dan
aktard›¤›m›z özellikleri tafl›mas› gerekir.

4.Konferans ordu örgütlenmesi ve ordunun görevini sadece bir askeri savaflla
s›n›rl› tutarak yanl›fl bir belirlemede bulunmaktad›r;

„Ordu kendili¤inden veya birden bire örgütlenmez, o mutlak olarak parti
önderli¤inde mücadele içinde ve seyrinde, savafl içinde, savafla savafla oluflur ve
geliflir. Bunun çekirde¤i gerilla birliklerinden geçer. Gerilla savafl› içinde geliflerek
düzenli orduya dönüflür. „ (4..Konferans sonuçlar›n›n aktaran ‹KK özel Say›)



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

304

Daha önce ortaya konuldu¤u gibi, sözü edilen gerilla savafl› s›radan bir gerilla
savafl› de¤ildir. Gerilla savafl› denilince bunun içine flehir gerillac›l›¤› da girmek-
tedir. O nedenle bizim bu konuda net bir ifade tarz› kullanmam›z gerekir. Bunun
için Köylü Gerilla Savafl› ifadesi kullan›lmal›d›r.

Baflkan Mao askeri çizgi için iki temel ilke ortaya koymaktad›r. Bunlar diyor
Baflkan Mao; „birincisi; ordumuz sadece bir tip ordudur, proletaryan›n ideolojik
önderli¤ine ba¤l›d›r, halk›n mücadelesine ve devrimci üs alanlar›n›n kurulmas›na
hizmet eden bir araç olmal›d›r. ‹kincisi, savafl›m›z sadece bir tip savaflt›r, düflman›n
güçlü kendimizin zay›f oldu¤unu kabul etti¤imiz ve bu yüzden düflman›n
zay›fl›klar›ndan ve kendi güçlü yönlerimizden bütünüyle yararland›¤›m›z ve var
olmak, zafer kazanmak ve genifllemek için tümüyle kitlelerin gücüne dayand›¤›m›z
bir savaflt›r.

Birinci maddeden K›z›l ordunun (flimdi Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü
Ordu ve tüm silahl› kuvvetler) Parti çizgisi, program› ve siyasetleri için yani tüm
halk›n çeflitli ayg›tlar› için bütün çabas›yla savaflmas› gerekti¤ini ve bunun karfl›s›na
ç›kan savafl a¤al›¤› e¤ilimleriyle mücadele etmesi gerekti¤ini ç›kartabiliriz.

Bu nedenle K›z›l Ordu askeri aç›n›n siyasal aç›ya tabi olmad›¤›n› ve hatta
siyasete hükmetti¤ini ileri süren saf askeri görüfl aç›s›na ve bafl›bofl macerac›
ideolojiye karfl› ç›kmal›d›r. K›z›l Ordu savaflmak kitle çal›flmas› yapmak ve para
toplamak (ki bugün bu üretim yapmak demektir) fleklindeki üçlü görevin hepsini
birden omuzlamal›d›r, kitle çal›flmas› yapmak parti için ve halk›n siyasal iktidar›
için bir propagandac› ve örgütçü olmak anlam›na gelir. (86)

Görüldü¤ü gibi, ordu için parti önderli¤i mutlak flartt›r ifadesi o ordunun niteli¤i
ve önündeki görevleri yeterince ifade etmiyor. Sorun bu noktada de¤il. Sorun,
ordunun „savafla savafla oluflur ve geliflir“ saptamas›ndad›r. Yani orduyu savafl
göreviyle sadece s›n›rl› tutuyor. Ki, ileride OPK’da ordu örgütlenmesi ve tüzü¤ü
tart›fl›ld›¤›nda ortaya koyaca¤›m›z gibi bu yanl›fl anlay›fl sahipleri orduyu öyle bir
örgütlenme a¤›na ve siyaset s›n›rlar›na hapsettiler ki, ordu ayn› anlay›fl›n ürünü
olarak sadece savaflmakla görevli k›l›nacak örgüt durumuna sokuldu. Ordunun
önüne getirip tüzük, program vb. tart›flmalar› koymakta bu yanl›fl ve tehlikeli
anlay›fl›n özünü de¤ifltirmiyor. Hiçte pratik bak›mdan yarar› olmayan tart›flmalarla
partiyi, bu ba¤lamda da orduyu meflgul etmekten baflka bir ifle yaramayan Ordu
tüzü¤u, program vb. gibi konular›n tart›fl›lmas›, asl›nda 4.konferans›n kendi
kararlar› ve politik görüfl aç›s›ndan kaynaklanmaktad›r. Program, tüzük haz›rlamak
için özel karar ve görevlendirme yapt›¤›n› yukar›ya aktard›¤›m›z 4.Konferans
sonuçlar›nda mevcuttur.

4.Konferans „savafl› yönlendirmek“ için askeri komisyona ihtiyaç duymaktad›r,
diye bir saptama ve yönelim belirlemekle de hatal› bir görüfl aç›s› ve saptama
içerisinde bulanmaktad›r: Orduyu sadece savaflan bir güç derekesine indirgedikten
sonra ayn› saptaman›n devam›n da flunlar› söylemektedir.“Ordu örgütlenmesi
savafl›n örgütlenmesidir de. Savafl›n örgütlenmesi için, ülkenin özgüllü¤ü ve
devrimin yolunun silahl› mücadele oldu¤unu savunmak ve savafl politikas›na sahip
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olmak gerekir. Bunun yolu gerilla savafl›ndan geçti¤ine göre, bu savafl› yürütecek
özel bir kurmay oluflturmak gerekmektedir!.. (ad› geçen belge).

Her örgütlenme bir ihtiyaçtan do¤ar. E¤er bir Askeri Komisyon (AK)
örgütlenmesine ihtiyaç duyuluyorsa, bu ihtiyac› sadece „özel bir kurmay“ heyetiyle
s›n›rlarsak, ordu örgütlenmesinin alt›nda yatan siyasi nedenleri gözden kaç›rmak
demektir. Halk ordusunun görevi sadece savaflmak için savaflmak de¤ildir.
Dolays›yla, Askeri Komisyonun da temel görevi partinin ideolojik-siyasi ve
örgütsel hatt› ›fl›¤›nda orduya do¤ru bir politik-askeri çizgi do¤rultusunda politika
ve taktik sunmak orduya önderlik yapmakt›r. Yani onun görevi, daha do¤rusu bu
„özel kurmay“ kurumun görevini sadece götürüp savafl›n yasalar›n› uygulamak,
savafl› gelifltirmek, gerilla savafl› vermek ve düzenli orduyu oluflturmak de¤il,bütün
bu görevlerin yan› s›ra ordunun savafl› yürütme, bu dönem aç›s›ndan da Köylü
Gerilla Savafl›n› yürütme, örgütleme yapma, propaganda ve ajitasyon faaliyeti
sürdürme ve gerilla alanlar›ndaki bütün kitle faaliyetlerinden sorumlu k›lmakt›r.
K›sacas›, bölgedeki bütün faaliyetlere iliflkin taktik politika üretme ve bu politikay›
kitlelerle birlikte hayata geçirmede yetkili k›l›nmas› gerekir.Yani gerillan›n
bulundu¤u ve aç›lmaya müsait çevre bölgelerin tüm askeri ve örgütsel faaliyetlerin-
den siyasi olarak tek sorumlu k›l›nacak yetkili komite Askeri Komisyon (AK)
olmal›d›r. Buralardaki bölge komutanl›klar›ndan tutal›m da bölge komitelerine
kadar hepsinin ba¤l› olaca¤› en üst komite AK olmal›d›r. AK ise bilindi¤i gibi
MK içerisinde özel bir örgütlenme bürosudur. Bunun görev ve yetkileri MK’n›n
üzerinde de¤il alt›ndad›r.

Parti örgütlenmesi d›fl›nda temel örgütlenme biçimi ordu örgütlenmesi
olaca¤›ndan bu örgütlemeye ulaflmak için de gerilla faaliyetlerinin yürütüldü¤ü
alanlardaki tüm kadro ve üyeler (k›r›yla-flehriyle) tüm faaliyetlerinin emir ve
direktiflerini buralarda örgütlü olan bölge komitelerinden ve ona ba¤l› alt bölge
komitelerinden almal›d›rlar. Buna göre örgütlenme yukar›dan afla¤›ya do¤ru
yap›lmal›d›r. Yani K›rsal alanda ve onu çevreleyen flehirlerdeki bütün örgütlen-
melerin merkezi kurmay› Askeri Komisyon’dur. Askeri Komisyon’un oluflturula-
mad›¤› dönemlerde bu görev ve sorumluluk Bölge Komitesi arac›l›¤›yla yürütülür.
Yani Bölge Komiteleri hem gerilla birliklerinin en üst parti organ›, hem de flehir
faaliyetlerinin en üst parti organ›d›r.

Geçmiflten bugüne kadar bu konuda önemli hatalar yap›ld›¤› önceki bölümlerde
ortaya konuldu Örne¤in, Askeri Komisyon arac›l›¤›yla ordu örgütlenmesine
gidilmesi politikas› 1. Konferans›m›z›n da politikas›d›r. Böyle olmas›na karfl›n
gerek 1.Konferans sonras› gerekse 2. Konferans sonras› gerekse de DABK ve
Konferans dönemlerinde bu sorun teorik ve pratik olarak kavranmam›fl, her
önderlik bir önceki önderli¤in kavray›fls›zl›¤›ndan ve yanl›fl politikas›ndan
kopamam›flt›r. Her önderlik bir önceki önderli¤in ka¤›t üzerindeki belirlemesini
savunup tekrarlamaktan öte bir fley yapamam›flt›r. 1. Konferans ordu örgütlen-
mesine iliflkin flu belirlemeyi yapmaktad›r:
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„T‹KKO, TKP(ML) önderli¤inde halk›n silahl› gücüdür. TKP(ML), T‹KKO’yu
Askeri Komisyon arac›l›¤›yla yönlendirir. TKP(ML) T‹KKO içinde,TKP(ML)
Askeri Komisyonuna ba¤l› bir parti örgütlenmesi kurar. Bu parti örgütleri
arac›l›¤›yla, TKP(ML) T‹KKO’yu yönlendirir“

Partinin T‹KKO’yu Askeri Komisyon arac›l›¤›yla yönlendirir politikas›
do¤rudur. Partimizin tüm önderlikleri bu genel do¤ruyu bu güne kadar savunmufl
hala da savunmaktad›r. Burada sorun bu genel do¤ruda de¤il, bunun prati¤e
geçirilmemesi sorunudur. 1990 y›llara gelinceye dekte bu do¤u belirlemenin içeri¤i
kavranamad› ve ciddi bir pratik ad›mda at›lamad›. Her önderlik bu konuda belli
ad›mlar atmas›na karfl›n geçmiflin yanl›fl pratiklerini döne döne tekrarlamaktan
farkl› bir yönelime giremedi.

Perspektif olarak T‹KKO’nun AK arac›l›¤› ile örgütlenmesi politikas› do¤rudur.
Partinin merkezi örgütlenmesinin, Bölge sistemi temeli üzerine oturtulmas› da
do¤rudur. Bir partide Merkez Komitesi oluflturulduktan sonra,  bunun kendi
içerisinde çeflitli bürolar temelinde örgütlenmeye gitme siyaseti de do¤rudur. Yani
Siyasi Büro, Askeri Komisyon, Örgütlenme Bürosu gibi ifl bölümüne gitmesi
do¤rudur. Burada kavranmayan temel sorun, öncelikler sorunudur. Partimizin tüm
önderlikleri ne yaz›k ki bu öncelikler sorununu nihai bir çözüme kavuflturmam›fl,
kavuflturamam›flt›r.  Bir savafl partisinin ilk baflta yapmas› gereken do¤ru bir görev
ve örgütlenme bölümü anlay›fl› flöyle olmal›d›r: Merkez Komitesi içinde Siyasi
Büro’dan sonra, ikinci derecede oluflturulmas› gereken temel örgütlenme Askeri
Komisyon olmal›d›r. Ancak, l .konferanstan günümüze kadar SB’den sonra
oluflturdu¤umuz veya ilk olarak oluflturmaya çal›flt›¤›m›z MK içinde Örgütlenme
Bürosu (ÖB) olmufltur. ‹flte bu noktada hatal› bir siyaset izlenmifltir.

Birincisi, MK içinde SB’den sonra oluflturulan örgütlenme hep Örgütlenme
Bürosu (ÖB) olmufltur.Bu ÖB’de hemen hemen flehir faaliyetleriyle
s›n›rland›r›lm›flt›r.Oysa, Ana mücadele biçimini silahl› mücadele, ana örgütlenme
biçimini ordu örgütlenmesi, temel faaliyet alanlar›n› köylük alanlar› olarak
belirleyen bir partinin SB’den sonra yo¤unlaflmas› gereken temel halka Askeri
Komisyon örgütlenmesi olmal›d›r. Bu gerçek kavranmad›¤› müddetçe geçmiflin
hatal› örgütsel politikas›n› tekrarlamaktan öte bir ad›m ileri gidilemez. 3.
Konferans Önderli¤i ve 4. Konferans’da ayn› hatal› politikadan kopmam›fllard›r.

Komünistler, kendi parti program› ve bunun iktidara tafl›nmas›n›n mücadele
ve örgüt biçimlerinden hangisinin birincil, hangisinin ikincil veya daha tali görevler
oldu¤unun bir ayr›m›n› yapamazsa burada ataca¤› pratik ad›m ve örgütlenmelerde
do¤ru sonuçlar elde edemezler. 4.Konferans ordu örgütlenmesine iliflkin politik
perspektifini sunarken yani 3.Konferansta Askeri Komisyon oluflturma karar›n›n
al›nmas›n›  do¤ru görürken, bunun subjektif güçten kaynakl› oluflturulamamas›n›
do¤al karfl›lamas› yanl›flt›r. Çünkü, Örgütlenme Bürosuna fazlas›yla güç y›¤d›¤›
koflullarda Askeri Komisyonun oluflturulamamas›n› subjektif güç sorununa
ba¤lamas› tutarl› de¤ildir. Di¤er yandan parti örgütlenmesi d›fl›nda temel
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örgütlenme biçimi ordu örgütlenmesi denilecek,  bu örgütlenmenin bafl›na ise  SB
üyelerinden birinin  atanmamas› yanl›fll›¤›d›r.

Halk savafl›n›n bugünkü aflamas›nda Silahl› mücadelenin özgül biçimi Köylü
Gerilla Savafl›n› yürütmek merkezi görevdir. O halde örgüt ve mücadele biçimlerini
de bunun hizmetine sokmak  zorunludur. Bunun için de partinin elinde bulunan
en nitelikli kadrolardan tutal›m da en tecrübesiz partililere, oradan da savaflç›s›na
kadar elde bulunan partili partisiz kadronun ço¤unlu¤unu gerilla bölgelerinde,
gerilla birlikleri içerisinde örgütlemek esas oland›r. Bu yerine getirilmedi¤i sürece
teori ile  prati¤i birlefltirmek olanaks›zd›r.

Merkezi görev Köylü Gerilla Savafl› denildi¤inde, bununla devrimin yap›labi-
lece¤i anlay›fl› ç›kar›lamaz, bu  mevcut durumda Halk Savafl›n›n ald›¤› biçim
olarak anlafl›lmal›d›r.  Yoldafl Kaypakkaya’n›n bu konuda ki belirlemelerini
aktararak konuyu noktalayal›m:

„... Marksist-Leninistler ne ebedi olarak, ne de geçici olarak, hiç bir mücadele
biçimini reddetmezler. Sadece, esas mücadele biçimleriyle tali olanlar› birbirinden
ay›r›rlar, tali olan› esas olana ba¤›ml› k›larlar. Biz bugün, silahl› mücadele içinde
esas mücadele biçimi olarak gerilla savafl›n› görüyoruz. Gerilla savafl›, zay›f bir
gücün kendinden üstün bir düflmana karfl› mücadele biçimidir. Ayn› zamanda
köylü gerilla savafl› köylülerin s›n›f mücadelesinin tabii sonucu ve en yüksek
fleklidir. Köylü gerilla savafl› yürütüldü¤ü bölgede, köylüleri ayaklanmaya haz›r-
laman›n da bir vas›tas›d›r. Ve en önemli vas›talar›ndan biridir. Gerilla savafl› ile
nihai zafer kazan›lamaz. Gerilla savafl› düflman› y›prat›r, zay›flat›r, moralini bozar.
Düflmana nihai darbeyi düzenli ordu indirecektir. Gerilla savafl› ayn› zamanda
düzenli orduya geçifl vas›tas›d›r. Köylü isyanlar›, düzenli ordunun henüz do¤mad›¤›
ve do¤mas› için de flartlar›n elveriflli olmad›¤› durumlarda, gerilla savafl›na
dönüfltürülmeli, isyan eden köylüler, gerilla birlikleri halinde örgütlendirilmelidir.
Düzenli birliklerin do¤mas› için flartlar elveriflliyse, ya da düzenli ordu teflkil
edilmifl ise, isyan eden köylüler birlikler halinde örgütlenebilir. Ülkenin baz›
bölgelerinde düzenli ordular kurulduktan sonra da, elbette gerilla savafl› devam
edecektir. Ama art›k gerilla savafl› as›l mücadele biçimi olmaktan ç›kacakt›r.

Düzenli ordu teflkil edilinceye kadar silahl› köylü mücadelesinin biçimi esas
olarak gerilla savafl› olacakt›r. Di¤er bütün mücadele biçimleri buna tabi olacakt›r.
Düzenli ordu nispeten uzun bir mücadele sonunda, gerilla birliklerinin ad›m düzenli
birliklere dönüflmesi sonucunda kurulacakt›r.“(87)

4.Konferans ordu örgütlenmesi ve komutan komiser iliflkileri noktas›nda do¤ru
bir perspektife sahip de¤ildir. Gerek 3. MK gerekse 4. Konferans sorunu teorik
düzlemde bile bilince ç›karamam›flt›r. O, sorunun flematik yönüyle ilgilidir. ‚Ordu
Tüzü¤ü,Ordu Program›‘ gibi tart›flmalarla ciddiyetini ortaya koymaya çal›flmas›na
karfl›n, bu konularda oldukça geri ve kavray›fls›z oldu¤u pratikte de ispatlanm›fl
durumdad›r. Halk ordusunu ‚program, tüzük‘ vb. kavramlara hapsetmek kaos
yaratmaktan baflka bir fleye hizmet etmez. Nitekim 4. Konferans sonras› bu kaos
oldukça derinleflmifl orduyla parti neredeyse karfl› karfl›ya gelmifltir.
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Halbuki, Baflkan Mao Halk Ordusunun hangi prensiplerle hareket etmesi
gerekti¤ini çok yal›n bir flekilde ortaya koymufltur. ‚Üç Ana Disiplin Kural› ve
Dikkat Edilecek Sekiz Nokta‘ bafll›¤› alt›nda flunlar› ortaya koymaktad›r:

„Üç Ana Disiplin Kural›:
l-Bütün eylemlerinde emirlere itaat et.
2-Kitlelerden tek bir i¤ne veya bir parça iplik bile alma.
3-Ele geçirilen her fleyi teslim et
Dikkat Edilecek Sekiz Nokta:
l-Kibar konufl
2-Sat›n ald›¤›n›n karfl›l›¤›n› hakk›yla öde.
3-Ödünç ald›¤›n her fleyi geri ver.
4-Zarar verdi¤in her fleyi geri ver.
5-Halka kötü davranma.
6-Ürünlere zarar verme.
7-Kad›nlara sayg›s›zl›k yapma.
8-Esirlere Kötü davranma.“ (88)
Tüm bu disiplin kurallar› ve sekiz nokta orduya yukar›dan afla¤›ya do¤ru

uygulamal›d›r. Bunun do¤ru bir flekilde siyasi ve ideolojik e¤itimi baflta kadrolar
olmak üzere tüm ordu bünyesine verildi¤i zaman ne ciddi örgütsel kaoslar ç›kar,
ne de komutan-komiser çeliflkisi ciddi boyutlara ulafl›r. Tabii ki her ikisinin daha
do¤rusu komiser ve komutan›n yetkilerinin belirlenmesi sorunu partinin,
özelliklede MK’n›n sorunudur. Bu bir politika sorunudur. Bu do¤ru bir flekilde
uzmanlaflmaya uygun perspektif sunmak ve bu perspektif ›fl›¤›nda politikalar
gelifltirerek orduyu hem siyasal hem de askeri yönden gelifltirip güçlendirmek
sorunudur. Zaten ordulaflt›¤›m›z dönemde komiser ve komutanlar›n yetki alanlar›
daha da netleflmifl olacakt›r. Ama biz günün koflular›na ve mevcut örgütlenmenin
ihtiyaçlar›na uygun politikalar üretmiyor, ordunun merkezileflece¤i (ordulaflma
aflamas›n› kastediyoruz bununla) aflamadaki sorunlar›yla ilgileniyor ve bunu da
bu günkü  mevcut gücümüze uygulamaya çal›fl›rsak do¤al olarak  kaos ve krizlere
neden oluruz. Do¤ru olan orduyu ‚emir, talimat ve kararnamelerle‘ yönetip
yönlendirmektir.

4. Konferans›n flehir Askeri örgütlenmesine iliflkin ortaya
koydu¤u politika hatal›d›r:

4.Konferans›n fiehir Askeri örgütlenmesine iliflkin ortaya koydu¤u politika
flöyledir:

„fiehir askeri, örgütlenmemiz ele al›n›p yetersizli¤i ve ihtisaslaflmas›n›n oldukça
zay›fl›¤› tespit edildi. Bir çok eksikliklerinin bundan kaynakland›¤›, yan› s›ra çok
edilgen kald›¤›, esas fonksiyonunu iyi oynamad›¤› ve ivedi olarak bunu aflmas›
gerekti¤i vurguland›“.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

309

„fiehir Askeri faaliyeti de parti için son derece önemlidir. Bu faaliyet, düflman
örgütlülü¤ünü da¤›tacak, moralini ve flevkini k›racak, inisiyatifi ad›m ad›m almaya
yard›mc› olacak, propaganda ve ajitasyon sa¤layacak, silahs›zland›racak, ekonomik
darbeler vuracak vb. eylemelere yönelmesi önem tafl›maktad›r. Partiyi, orduyu ve
k›rsal alan› mali olarak ayakta tutmas› gerekti¤inin bilincinde olarak örgütlen-
melidir.“ (4. Konferans Sonuçlan ‹KK özel Say›s›)

Birincisi; Bu hatal› yaklafl›m flehir askeri faaliyeti derken, bunu sadece BABK.
(Bat› Anadolu Bölge Komitesi) ile s›n›rland›rmas›d›r.Kürdistan Bölge Komitesi
(KBK) flehir merkezlerindeki askeri faaliyetleri nas›l ve hangi hedefler do¤rultu-
sunda ele al›naca¤› noktas›nda net bir belirleme yoktur.

‹kincisi; fiehir askeri faaliyetlerini özel görev hücreleriyle s›n›rl› tutmak hatal›
bir politikad›r.  Bu, Askeri komiteler d›fl›ndaki, parti komitelerinin savafla göre
flekillenmelerini d›fltalayan bir anlay›fl› beraberinde getirmektedir. Ordulaflman›n,
fiehirlerde baflar›labilece¤i fokocu anlay›fl› ça¤r›flt›rmaktad›r.

Üçüncüsü; „ Düflman›n örgütlülü¤ünü da¤›tacak, moralini ve flevkini k›racak,
inisiyatifi ad›m ad›m almaya yard›mc› olacak“ belirlemesiyle Köylü Gerilla
Savafl›n›n oynamas› gereken fonksiyon flehir askeri komitelerine yüklenerek ana
örgütleme biçiminin nerede ve ne flekilde yap›laca¤› noktas›ndaki  berrak
belirlemeler mu¤laklaflt›rlm›flt›r.

Bu anlay›fl partimizin ne geçmiflte savundu¤u politika ne bugünkü politflkas›yla
(özelliklede stratejik savunma dönemin de oldu¤umuz bu aflamada) ve ne de
gelecekteki politikas›yla alakal› de¤ildir. Partinin flehir askeri eylemleriyle
düflmandan inisiyatifi ad›m ad›m ele geçirme diye bir politikas› olamaz. Bu,flehir
gerillac›l›¤›n› esas alan fokocu küçük burjuva örgütlerin anlay›fl› ve çizgisidir.
Düflman ülke çap›nda bizden güçlü oldu¤u müddetçe bizim flehirlerde izlememiz
gereken do¤ru politikay› Yoldafl Kaypakkaya flöyle ortaya koymaktad›r:

„...Ülke çap›nda,bir bütün olarak düflman bizden güçlü oldu¤u sürece,
flehirlerdeki politikam›z esas olarak ‚kuvvet toplamak ve f›rsat kollamakt›r‘. Ve
zaman zaman ayaklanmalar düzenleyerek köylük bölgelere çekilmektir.“

Bu genel politikay› koyduktan sonra bu politikaya ba¤l› olarak flehir gerilla
eylemlerinin nas›l, hangi hedef ve amaçlara yönelmesi gerekti¤i noktas›nda ise
flu görüflleri ileri sürmektedir:

 „...Bunun yan›nda birincisi, k›rl›k bölgelerdeki mücadeleye destek olmak üzere
ikincisi, gerici sald›r›lara karfl› aktif savunma vas›tas› olarak! Üçüncüsü, kuvvet
biriktirme vas›talar›ndan biri olarak flehirlerde de gerilla eylemlerine giriflilebilir
ve giriflilmelidir.

Bu amaçlarla banka soyulabilece¤i gibi, yani hükümetin ve gericilerin
paralar›na el konulabilece¤i gibi, flehirlerde s›n›f düflmanlar› da imha edilebilir.
Mesela, polis ajanlar›, faflist subaylar, iflkenceci polisler, faflist teflkilatlar›n
elebafllar›, zalim patronlar ve yardakç›lar›, grev k›r›c›lar, ajan-pravakatörler,
ihbarc›lar, devrimcileri kurflunlayanlar ve bunlara idam cezas› verenler, emperya-
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lizmin ajanlar› vs...kurfluna dizilebilir. Ayr›ca ulaflt›rma ve haberleflme hatlar› felce
u¤rat›labilir, cephanelikler, askeri depolar vb. soyulabilir veya sabote edilebilir,
önemli evraklara el konulabilir veya bunlar imha edilebilir hapishaneden adam
kaç›r›labilir, baz› askeri üslere ve karargahlara, polis karargahlar›na, faflist
teflkilatlar›n merkezlerine sabotajlar düzenlenebilir, vs..

...Demagojiye imkan vermemek için bir kere daha tekrarlayal›m: Biz yukar›daki
eylemleri ilke olarak benimserken, toprak devrimi için köylük bölgelerde
yürütülecek silahl› mücadelenin esas olmas› gerekti¤ini, flehirlerdeki mücadelenin
ve di¤er bütün mücadele biçimlerinin ona tabi olmas› gerekti¤ini asla ak›ldan
ç›karm›yoruz.“ (89)

Görülece¤i gibi Yoldafl Kaypakkaya’n›n flehirlerdeki askeri eylemlerle
yükledi¤i misyon ve hedeflenen amaç ile, 4.Konferans›n „inisiyatifi ad›m ad›m
ele geçirmeye yard›mc› olacak“ politikas› ve belirlemesi aras›nda uzaktan yak›ndan
hiçbir iliflki söz konusu de¤ildir. E¤er flehirleri ele geçirme veya düflman›n
inisiyatifini ad›m ad›m k›racak yerine kendi inisiyatifimizi ad›m ad›m kuracak
bir politikaya sahip olsayd›k, 4.Konferans›n tespiti do¤ru olurdu. Buna göre temel
örgütleme alanlar› köylük bölgeler yerine flehirler olurdu. Yani devrimi k›rdan
flehire do¤ru de¤il flehirlerden k›ra do¤ru gelifltirir ve örgütlerdik. Ki, o zaman
bütün mücadele ve örgütlenme biçimlerini buna uygun hale getirip genel siyasi
çizgimizi de¤ifltirmemiz gerekir. Demek ki, burada bir özgül örgütsel politika
belirleme ad› alt›nda genel çizgiden sapma mevcuttur. Bunun bilerek veya
bilmeyerek yap›lmas› önemli de¤ildir. Önemli olan genel siyasi çizgiden sap›l›p
sap›lmad›¤›d›r.

Belirtmek gerekir ki, Konferans kanad› 1987 ayr›l›¤›ndan sonra flehirlerde
küçümsenmeyecek askeri eylemler gerçeklefltirdi. K›rda gerilla eylemleri
noktas›nda do¤ru dürüst (bir iki eylem hariç) askeri eylemler gerçeklefltiremezken,
ancak flehirlerde silahl› eylemler yapmay› baflarabildiler.

Biz anlay›fl ve politika olarak flehir gerilla eylemlerini reddetmeyiz. Ancak
flehirlerdeki askeri eylemlere düflman›n inisiyatifini k›rma gibi misyon yükleye-
meyiz. Bu, ülke gerçekli¤ini bilmemek ve kavramamak demektir.Bu eylemlere
yüklenilecek misyon Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u genel perspektiften
baflka bir fley olamaz.

Merkezi görev Köylü Gerilla Savafl›ysa, o halde genel olarak örgütsel ve askeri
faaliyetlerin olumlu olmas›n›n birincil yolu bu alandaki faaliyetlerin olumlu bir
seyir izleyip izlemedi¤ine ba¤l›d›r. Yani gerilla bölgesindeki faaliyetlerimiz olumlu
ise (siyasi, örgütsel ve askeri olarak) di¤er alanlardaki faaliyetlerimizde  buna
tabi olarak ele al›nm›fl flekilde bir örgütsel hat izlemiflse, bu tüm alanlardaki
faaliyetlerimizin esasta olumlu oldu¤unu gösterir. Tersi durum olmaz. Yani gerilla
bölgesi d›fl›ndaki parça faaliyetlerin olumlu olmas› demek bizim örgüt olarak do¤ru
bir hatta yürüdü¤ümüz anlam›na gelmez. Çünkü merkezi görevin yerine
getirilmedi¤i yerde ikincil ve di¤er görevlerin yerine getirilmesi bütünün çizgisine
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damgas›n› vurmaz. Aksi anlay›fl ve de¤erlendirmeler Merkezi görevin ne oldu¤unu
di¤er görevlerin merkezi göreve hizmet fleklinde ele al›nmas› gerekti¤i do¤ru
teorik-pratik iliflkisini öznel olanla nesnel olan›, bilme ile yapmay› birlefltirmeyi
bilmeyen/beceremeyen dahas› siyasal ve örgütsel görevleri MLM bir politik bak›fl
aç›s›yla tahlil etmeyen ve bunun emretti¤i ilkeleri yerine getirmeyen bir
yaklafl›md›r. Parti ve ordu örgütlenmesi köylük bölgelerde oturtulmadan kimi tali
bölgelerde k›smi baflar›lar›n elde edilmesi bizim faaliyetimizin esasta baflar›l›
oldu¤u anlam›na gelmez.Bu, ülkemizdeki ana mücadele biçimi ve ana örgütlenme
biçiminin kavray›fl›yla ilintili bir meseledir.

Konferans Kanad›n Silahlanma Politikas› Ve
Prati¤i Hatal›yd›:

Partinin geçmiflten bugüne kadar silahlanma konusundaki politikas› teorik olm-
aktan öteye geçmemifltir. Yani, partinin  kurulufl y›llar› hariç, bu yanl›fl politika
sistematik bir flekilde bugüne kadar sürdürülegelmifltir. Dolay›s›yla bu konuda ki
elefltiriler sadece Konferans kanad›na yönelik de¤il,  geçmiflten bugüne kadar bu
konuda izledi¤imiz çizgiye ve politikalarad›r. Konuya iliflkin Yoldafl Kaypak-
kaya’n›n ortaya koydu¤u politika  flöyledir:

„...Genifl çapta silahlanabilmek için flu iki kaynaktan yararlanmal›y›z: Birincisi
halk›n deste¤i, ikincisi düflmandan ele geçirme. Halk›n deste¤i de iki flekilde
olabilir: Geri almamak üzere yap›lan ba¤›fllar fleklinde ve geçici olarak yap›lan
yard›mlar fleklinde. Belgemizde silah, mermi, patlay›c› madde, fitil, fünye...
ba¤›fllayabilecek herkesi tespit etmeli ve bunlardan azami ölçüde faydalanmal›y›z.
‹kincisi, silahlar›n› bize geçici olarak verebilecek kimseleri de tespit etmeli ve
bunlardan faydalanmal›y›z. Köylülerin k›rmalar›ndan bu flekilde yararlanabilece-
¤imizi san›yorum. Düflmandan ele geçirilecek silahlanmaya  gelince, bu da iki
flekilde olabilir; Birincisi, durumu müsait olan kadrolar ve sempatizanlar.düflman›n
silah,cephane,patlay›c› vs. gibi askeri malzemelerini gizlice alarak bize
ulaflt›rabilirler. Mesela, karayollar›nda ve baz› inflaatlarda çal›flan iflçiler bu flekilde
bize bolca patlay›c› madde sa¤layabilirler. Askeriyedeki kadro ve sempatizanlar
ayn› flekilde çeflitli askeri malzemeler temin edebilirler. Laboratuar ve eczanelerde
çal›flanlar çeflitli zehirler ve patlay›c› maddeler temin edebilirler.

Tabii bütün bunlar silahlanmam›za bir ölçüde hizmet eder. Silahlanma
problemimizi esas olarak düflmandan zorla ele geçirmek suretiyle çözebiliriz.
Bunun için de asgari ‚bir silahlanmaya ihtiyaç vard›r. Asgari silahlanmay› yukar›da
belirtti¤im flekillerde sa¤layabiliriz.“ (90)

Silahlanmaya iliflkin, Yoldafl Kaypakkaya do¤ru bir politik bak›fl aç›fl› ortaya
koymufltur. Belli bir dönem için, t›pk› Yoldafl Kaypakkaya’n›n iflaret etti¤i gibi
parayla da silah al›nabilir. Ama bu dönem ebediyete kadar sürgit devam edemez.
Silahlanma, sorununu esas olarak düflmandan zorla ele geçirmekle çözmedi¤imiz/
çözemedi¤imiz zaman, bu bizi hem maddi olarak çökertir, hem de öyle koflullar
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do¤ar ki parayla silah sat›n alman›n imkanlar› dahi ortadan kalkabilir. Kuflkusuz
ki, silah sorunumuz her zaman olacakt›r. Özelliklede ordu saflar› geniflleyince,
bu sorun daha da büyüyecek ve birçok savaflç› silahs›z gezmek zorunda kalacakt›r
o zaman. Biz henüz ordu aflamas›nda de¤il çekirdek aflamas›nda olmam›za ra¤men
geçmiflten bugüne kadar silahlar›n parayla karfl›lanmas› hem parasal olarak çok
pahal›ya patlad› partiye, hem de bu silahlar›n organize edilmesinden dolay› birçok
kadro ya tutsak düfltü yada düflman taraf›ndan katledildi.

Gerek k›rda gerekse flehirlerde düflmandan zorla, silah ele geçirmenin koflullar›
oldukça mevcuttur. Buna ra¤men „para ile ihtiyaçlar› karfl›layal›m arkas›ndan
düflmandan silah al›r›z“ anlay›fl› partide egemen bir anlay›fl haline geldi. Bu çizgiyi
k›rmay› bu güne kadar baflaramad›k.  Daha do¤rusu  parti bu konuda ciddi ad›mlar
atmad›. K›rda son y›llarda düflmandan epeyce silah ele geçirildi, fakat bunun yeterli
oldu¤u söylenemez. Son y›llarda silahlanma noktas›ndaki pratik yanl›fll›k epeyce
k›r›ld›, ama yinede silahlanman›n esas›n› düflmandan ele geçirecek çizgisinin
oturtuldu¤u söylenemez.

Örne¤in, flehir askeri komitelerinden sorumlu kadro ve parti organlar›n›n elinde
onlarca tecrübeli kadro ve flehir askeri tecrübesi olan savaflç›, militan  olmas›na
ve bunlar›n elinde küçümsenmeyecek derecede askeri malzeme bulunmas›na
karfl›n, sorumlu kadro ve komiteler sürekli olarak partiden adam, para ve silah
isteyip yak›nmaktan öteye ciddi bir pratik sergilemeyi baflaramam›fllard›r. Zaman
zaman bütün bu istekler en üst boyutta karfl›land›¤› koflullarda ise mükemmeliyetçi
bir anlay›flla hareket edilmifl ve partinin flehirlerde ki askeri çizgisi hayata
geçirilmemifltir. Buna ba¤l› olarak silahlanma sorunu da ciddi olarak ele al›nmam›fl
ve eldeki bütün olanaklar çarçur edilmifltir.

Savafl için insana, paraya, silaha ihtiyaç oldu¤u do¤rudur. Ancak savaflta insan›n
bilinçli dinamik rolünü yeterince kavramad›¤›m›z müddetçe y›¤›nca olanaklar
olsa da  bunlar  savafl›n hizmetine do¤ru bir flekilde sunulamazlar. Bu da partide
sa¤-oportünist, ekonomist anlay›fl›n bir politika olarak benimsenmesine neden
olmufltur. Do¤ru bir savafl çizgisine sahip olamayan bir partinin elinde adam, para,
silah olsa da savafl gelifltirilip büyütülemez. Her konu da oldu¤u gibi, bu konuda
da tayin edici olan çizginin do¤ru olup olmad›¤›d›r.

Mesala düflman bu üç araç bak›m›ndan bizden bugünkü aflamada oldukça
güçlüdür. Ama bu, bizim düflman karfl›s›nda pes etmemizi mi getirir? Hay›r
getirmez. Düflman üç gücün üstünlü¤üyle üç-befl gerillaya karfl› savafla tutuflmas›na
karfl›n onu yenemiyor, hatta daha fazla kay›p vererek çekilmek zorunda kal›yor.
Demek ki burada tayin edici unsur insan›n bilinçli dinamik rolüdür. Bizim stratejik
olarak güçlü oluflumuzun kayna¤› da yine bu ideolojinin ve onun yaflam kayna¤›
olan ezilen halklardan ve hakl›l›¤›m›zdan gelir.Biz yeniyi,düflman eskiyi ve
çürüyeni temsil etmektedir. Bu ayn› zamanda bir ideolojik durufltur. Bu ideolojik
durufltan dolay›d›r ki, bizden kat-be kat üstün olana düflman parça parça yok
edilmekte ve stratejik olarak baflar› sa¤lanabilmektedir. Düflman› stratejik olarak
küçümsemek ilkesi de buradan gelmektedir.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

313

Her fleyi bir kenara b›rak›rsak, savaflan güçlerin her hangi bir muharebe an›ndaki
savafl güçlerinin avantaj ve dezavantajlar›n› ve buna ek olarak co¤rafi durumu da
katarsak, yine de öznel durum bu gibi durumlarda, tayin edici bir role sahip olabilir.
Buradaki öznel durum savafl›n bafl›ndaki komutanlardan herhangi birisinin,
özelliklede güçler dengesi aleyhine olan komutan›n  cesaretini ak›lla birlefltirmesi
sonucu pekala o muharebeyi kendi lehine dönüfltüre bilme ustal›¤›d›r. Dolay›s›yla
insan›n bilinçli dinamik rolü demek tek kifli ile de kal›nsa yinede geliflip nihayetinde
zaferi kazanacak gücün o tek kifli olarak yola ç›kan ideolojinin ve politik çizginin
kendisi olacakt›r. Ki, Marksizm böyle yola ç›km›flt›r. Yoldafl Kaypakkaya böyle
yola ç›km›flt›r. Baflkan Mao ve di¤er büyük ustalar böyle yola ç›km›flt›r. Ç›k›fllar›n›n
ana nedeni toplumsal zemin ise ikinci nedeni de toplumsal zeminin yasalar›n›
do¤ru tahlil edip bilimsel politikalar ve bunun ›fl›¤› alt›nda, örgütlenmeler yaratarak
sonuca gitmeleridir.

Daha do¤rusu param›z silah›m›z ve adam›m›z yok diye oturup kara kara
düflünmenin veya bunun üzerine teoriler infla edip kendi siyasi ve örgütsel
faaliyetlerimizin, baflar›s›zl›¤›n› bu tür gerekçeler ileri sürerek örtmek
komünistlerin düflünüfl ve davran›fl tarz› olamaz. Elinde her fleyi olan bir kurum
bu araçlarla bir fleyler yarat›p örgütü silahland›rmay› baflaram›yorsa, burada
sorgulanmas› gereken o kifli veya kurumlar›n izledi¤i politikalar olmal›d›r. Laf›z
da keskin Kaypakkaya’c›l›k yap›lmas›na karfl›n bu konuda da Yoldafl Kaypakkaya’
n›n fikirleri kavranmam›fl ve bilince ç›kar›lmam›flt›r. Tam tersine bu konuda
egemen olan sa¤-oportünist ve ekonomist anlay›fl tüm önderliklerce benimsenmifl
ve hayata geçirilmifltir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi do¤ru bir çizgiye sahip olunmad›kça, savafl için
ne kadar olanaklar olursa olsun savafl›n gelifltirilip büyütülmesi olanakl› olmaz.
Zaman zaman elimizde çok güçlü silahlar da vard›.  Bunlarla  do¤ru bir siyaset
önderli¤inde ne güçlü  gerilla vurufllar› yapabildik, ne de bu silahlarla silahlanmak
için ciddi ad›mlar atabildik. Hatta, baz›lar›n› topra¤›n alt›nda  çürüttü¤ümüzü
söylersek abart› yapm›fl say›lmay›z.

Di¤er ülkelerin devrim mücadelesindeki silahlanma yöntemlerini bir kenara
b›rakal›m. Yoldafl Kaypakkaya döneminde da¤da gerilla savafl› yürütmek için
halktan av tüfeklerinin ödünç al›nmas› siyaseti güdülüyor. Ancak bugün  öyle bir
anlay›fl yerleflmifl ki, klefl d›fl›ndaki silahlar silah olarak görülmemekte, küçüm-
senmekte ve bu durum savafl›lmamas› için bir gerekçe olarak ileri sürülmektedir.
Burada tehlikeli olan anlay›fl nedir? Bu yanl›fl anlay›fl nereden kaynaklan›yor?
Partiyi nereye götürür? vb. sorulara do¤ru yan›t aranmad›¤› için silahlanma
sorununa da  do¤ru çözüm bulunmufl de¤ildir.

Aslolan silahlanma sorununda  hem do¤ru siyasete sahip olmak, hem de  bu
siyaseti dogru askeri taktiklerle hayata geçirmektir. Tabancayla tabancay›, dahas›
bir av tüfe¤iyle G-3 gibi silahlar› düflmandan ele geçirmeyi önüne hedef olarak
koymayan, bunun için kafa yormayan bir anlay›fl silahlanma konusundaki teorik-
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politik görüfllerimizi onlarca y›l geçse de pratikle buluflturamaz. ‹nsan›n bilinçli,
dinamik rolünü bir kenara b›rak›p tekni¤i esas alan bir çizgi savaflta da,
silahlanmada da baflar›l› olamaz. Teorik olarak devrimde tayin edici olan›n insan›n
bilinçli dinamik rolü oldu¤unu savunuyoruz. Ancak pratikte bunun gerekliliklerini
yerine getirdi¤imizi söyleyemeyiz.  Konuya iliflkin yani insan›n bilinçli dinamik
rolüne iliflkin Baflkan Mao flöyle diyor:

„ ...Sorunlar› öznel olarak ele almaya karfl› oldu¤umuzu söylerken, nesnel
gerçeklere dayamayan ya da onlara uymayan düflüncelere karfl› olmam›z gerekti¤ini
kastediyoruz; Çünkü bu gibi düflünceler hayalcidir yanl›flt›r ve bunlara uygun
hareket etmek baflar›s›zl›¤a yol açar. Ama her fleyi yapacak olan gene insand›r,
uzun süreli savafl ve nihai zafer, insanlar›n eylemleri olmaks›z›n gerçeklefltirilemez.
Böyle bir faaliyetin etkili olabilmesi için, nesnel gerçeklerden yola ç›karak
düflünceler, ilkeler ya da görüfller bulabilecek planlar, talimatlar, siyasetler,
stratejiler ve taktikler öne sürebilecek insanlara ihtiyaç vard›r. Düflünceler vb.
öznel oldu¤u halde, yap›lanlar ya da eylemler öznelli¤in nesnelli¤e dönüfltürül-
mesidir, ama her ikisi de yaln›z insanlara özgü dinamik rolü simgeler. Bu türden
bir dinamik rolü ‚insan›n bilinçli dinamik rolü‘ olarak nitelendiriyoruz ve bu,
insan› bütün öteki varl›klardan ay›ran bir özelliktir. Nesnel gerçeklere dayanan
ve onlara uyan bütün düflünceler do¤rudur ve do¤ru düflüncelere dayanan bütün
eylemler de do¤rudur.

...Savaflta zaferi ya da yenilgiyi, her iki taraf›n askeri, siyasi, ekonomik ve
co¤rafi koflullar›n›n, her iki taraf›n yürüttü¤ü savafl›n niteli¤inin ve her birinin
sahip oldu¤u uluslararas› deste¤in belirledi¤i do¤rudur, ama zaferi yaln›z bunlar
belirlemez, bütün bunlar kendi bafllar›na ancak zaferi ya da yenilgi olas›l›¤›n›
sa¤larlar, ama belirleyici olabilmeleri için öznel çaba, yani savafl›n yönetilmesi
ve sürdürülmesi,insan›n savafltaki dinamik rolü gereklidir.

...Bir savafl› yönetenler, zafere ulaflmak isterken, nesnel koflullar›n getirdi¤i
s›n›rlaman›n ötesine geçemezler. Ne var ki, bu s›n›rlamalar içinde zafer için
mücadele ederken, dinamik bir rol oynayabilirler ve oynamal›d›rlar. Bir savafltaki
komutanlar için eylem sahnesi, nesnel olanaklar üzerine infla edilmelidir ama o
sahne üzerinde sesler ve renklerle dolu, güçlü ve görkemli birçok dram
yönetebilirler. ... Savaflta hiçbir komutan›m›z›n kendisini nesnel koflullardan
koparmas›n› ve delice sald›ran azg›n bir bo¤a gibi hareket etmesini istemeyiz
ama bütün komutanlar›m›zdan hem yi¤it hem de sa¤duyulu birer general olmalar›n›
mutlaka bekleriz. Komutanlar›m›z, sadece düflman› yok edecek cesarete sahip
olmakla kalmamal›, ayn› zamanda bütün savafl boyunca ortaya ç›kacak de¤ifliklikler
ve olaylar içinde duruma hakim olacak yetene¤e de sahip olmal›d›rlar. Savafl›n
okyanusunda yüzerken, olduklar› yerde ç›rp›nmamal›, ölçülü kulaçlarla karfl› k›y›ya
varmal›d›rlar. Strateji ve taktikler, savafl› yönetme yasalar› olarak, savafl okyanu-
sunda yüzme sanat›n› meydana getirir.“( 91)
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Biz insan›n bilinçli dinamik rolü derken, Baflkan Mao’nun ortaya koyduklar›n›
anl›yoruz. Yoksa nesnel koflullara uymayan, her fleyde iradenin belirleyicili¤ini
savunan iradeci anlay›flta de¤iliz. Bu öznelciliktir. Aslolan mevcut nesnel koflullan
bilimsel bir bak›fl aç›s›yla tahlil etmek ve bu tahlil do¤rultusunda prati¤i gelifltir-
mektir. Yani burada iflaret etmek istedi¤imiz düflmandan silah ele geçirmenin,
hem de orduyu, partiyi silahland›rman›n koflullar› var m›d›r? sorusunu yan›tlamaya
çal›fl›yoruz. Ve herkeste bunun koflullan var diyor ama sorun pratikte bunu gerçek-
lefltirmeye gelince onlarca y›ld›r bir türlü bu prati¤i hakk›yla yerine getiremiyorsak,
demek ki burada ideolojik bir sorun var. Hem  politikam do¤ru diyeceksin  hem
de bunun gerekliliklerini yerine getirmeyeceksin. Özellikle de silahlanman›n
esas›n› düflmandan ele geçirerek baflaram›yorsan, burada  do¤ru düflüncenden
sapm›fls›n demektir.

Silahlanma konusunda bu hatal› yanlar› ortaya koyduktan sonra, eldeki askeri
malzemenin amac›na uygun bir flekilde kullan›l›p kullan›lmad›¤›na bakmak gerekir.
Gerek KONFERANS kanad› ve  DABK kanad›,  gerekse daha önceki önderlikler
döneminde eldeki askeri malzemenin amac›na uygun bir flekilde kullan›ld›¤›,
korundu¤u söylenemez. Bu durum, yak›n döneme kadar kendisini muhafaza
etmektedir. Örne¤in, bir yakalanma durumunda silah depolar›n›n, parti mallar›n›n
yerlerini de¤ifltirilmesi bir ilke sorunu olarak ele al›nmas›na karfl›n on y›llard›r bu
ilke ayaklar alt›na al›nm›fl ve y›¤›nca askeri malzemenin düflman›n eline  geçmesine
neden olunmufltur. Parti tarihinde onlarca kadro, üye bu suçu ifllemesine karfl›n
hiçbir disiplin cezas›yla cezaland›r›lmam›fl ve liberal davran›lm›flt›r. Malzemelerin
bak›m› noktas›nda da ayn› tutum sürdürülmüfltür.

Özellikle savafl bölgelerinde askeri malzemelerin bak›m› ve korunmas›
noktas›nda ciddi suçlar ifllenmifltir. Sorumsuz ve savurgan davran›ld›¤› için onlarca
silah topra¤›n alt›nda çürümeye terk edilmifl, sa¤lam bir flekilde kamufle edilmedi¤i
ve bak›m› yap›lmad›¤› için bu silahlar çat›flmalarda gerilla güçlerimizi fazlas›yla
zor durumda b›rakm›flt›r. Baflta komutanlar ve komiserler olmak üzere bu mesele-
deki ideolojik tutumu kavramam›fl, dolays›yla ordu güçlerine de kavratamam›fl-
lard›r. Sorumsuz ve keyfi tutumlar alabildi¤ine boyutlanm›fl ancak bunlar›n önüne
geçmek için ciddi bir ideolojik savafl›m verilmemifltir.  Örne¤in, e¤itim ad› alt›nda
yüzlerce mermi israf edilebilmektedir. Silahlar›n bak›m› yeterince yap›lmad›¤›
gibi telsiz, dürbün, kamera, s›rt çantas›, uyku tulumlar›, kitap, tutanaklar vb.
malzemelerde korunmam›fl her operasyonda bir k›sm› düflmana kapt›r›lm›flt›r. Baflta
yöneticiler ve kadrolar olmak üzere ideolojik ve siyasi olarak soruna e¤ilmedi¤i
müddetçe bu sorunun üstesinden gelmek mümkün de¤ildir. Bilinçli bir disiplinin,
bir flekillenmenin yukar›dan afla¤›ya do¤ru sa¤lanaca¤› gerçe¤ini dikkate ald›¤›-
m›zda bunun ne kadar önemli oldu¤u kendili¤inden ortaya ç›kar. Yönetici ve
kadrolar›m›z bu konuda örnek bir tutum sergilemedikçe sadece kuru bir disiplin
anlay›fl›yla sorunun üstesinden gelmek olanakl› de¤ildir. Do¤ru bir ideolojik ve
siyasi hatt›n önderli¤inde pekifltirilmeyen bir disiplin örgütsel alanda ya sekterizme
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yada liberalizme yol açar. Dolays›yla, yönetici ve kadrolar›m›z baflta olmak üzere
tüm üyelerimizin bu noktada ciddi bir flekilde kendilerini sarsmalar› gerekir.

Bu savurganca tutumu sergileyenler ayn› zamanda kendi emeklerine ve
yaratt›klar› de¤erlere de yabanc›d›rlar. Çünkü bir insan kendi yaratt›¤› eme¤in
de¤erini bilmez ve bundan yeni de¤erler yaratmazsa o insan kendi eme¤ine siyasi-
ideolojik olarak yabanc›laflm›fl  demektir. Onlarca flehit, gazi kan› pahas›na yarat›lan
de¤erleri önemsemeyen bir anlay›fl ve prati¤in devrimcili¤inden söz edilemez.
Bu de¤erlerin yüzlerce flehit, binlerce tutsak pahas›na yarat›ld›¤› bir an dahi ak›ldan
ç›kart›ld›¤› zaman orada yabanc›laflman›n bafllad›¤› aç›kt›r. Bu ideolojimize de
yabanc›laflt›¤›m›z›n göstergesidir.

Komünistler kendi yaratt›klar› de¤erlere ihanet etmeyi kendi flahs›nda da olsa
asla affetmemelidirler. Kendi yaratt›klar› de¤erlerin korunmas›, kullan›lmas› konu-
sunda liberal davrananlar, egemen sistemin ideolojik ve siyasi etkisiyle yarat›lan
flekillenmeden ideolojik olarak kopmam›fl demektir. ‹deolojik olarak burjuva
ideolojisinden kopmayan bir Maoist Parti  ve bir örgütte kendi önündeki engelleri
baflar›l› bir flekilde aflamaz, zamanla burjuvalafl›r ve amac›ndan uzaklafl›r. Ölüm
pahas›na da olsa silah elde savaflmak büyük bir erdemdir, ama bu tek bafl›na
gelece¤in toplumunu yaratmak için yeterli de¤ildir. Silaha do¤ru bir siyaset,
davran›fla do¤ru bir ideoloji ve bunun emretti¤i bir siyaset yön vermezse buradaki
tutum isterse ad› ölüm olsun nihai amac›m›za hizmet etmez. Mevcut durumda
devrime hizmet edebilir, ama bunun komünist ideoloji ve siyaset oldu¤u anlam›na
gelmez. Nas›l ki, her baflar›l› eylem yapan veya her baflar›ya yön veren  Marksist-
Leninist-Maoist siyaset de¤ilse,  her ölüme do¤ru bir ideolojik ve siyasi bir bak›fl
aç›s›n›n yön verdi¤i de söylenemez. Bir dava u¤runa kahramanca ve yi¤itçe
dövüflüp ölmek ayr› bir fley, bilinçli bir flekilde komünizm savaflç›s› olmak ayr›
bir fleydir.

Sonuç olarak; gerek silahlanma konusunda olsun, gerekse eldeki parti
de¤erlerinin korunmas› noktas›nda olsun ciddi ilkesizlikler parti bünyesinde önemli
tahribatlar yaratm›fl ve fiziki olarak da partinin ciddi kay›plar vermesine neden
olmufltur. Parti tarihinde oluflturulan askeri kamplar (yurtd›fl›nda) da partinin bir
çok de¤eri çarçur edilmifl adeta yiyicili¤e ve çapulculu¤a göz yumulmufl ve
dokunulmam›flt›r. 3. MK ve 4. Konferans kamplar› denetleme, önderlik etme,
hesap verme hesap sorma bilincinden uzak oldu¤u için kamplardaki savurganl›¤a
ve parti de¤erlerinin ayaklar alt›na al›nmas›na karfl› gelebilecek gücü kendisinde
görememifltir.
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‹deolojik Aç›dan:
Konferans kanad›n›n siyasal, örgütsel ve askeri çizgisi ortaya konuldu. Bu

çizgilerin hangi anlay›fllara denk düfltü¤ü yani söz konusu çizgilerin ideolojik
köklerini do¤ru bir flekilde tahlil etme ve bunlardan bilimsel bir flekilde dersler
ç›karmak  gelecek aç›s›ndan önemlidir. Bu bilimsel yöntem sürekli bir hale
getirilmedikçe ayn› hatalara düflmek kaç›n›lmazd›r.

‹deolojik köklerden ba¤›ms›z siyasal, örgütsel, askeri çizgi düflünülemez.
Bu, do¤ru çizgiler için oldu¤u kadar yanl›fl çizgiler için de geçerlidir. Daha önce
de belirtildi¤i gibi gerek konferanslarda gerekse MK toplant›lar›nda geçmifli
de¤erlendirirken, özelliklede hatalar konusunda bunlar›n ideolojik köklerini do¤ru
bir flekilde tahlil edemedik ya da ço¤u „tahlillerimiz“ soyut olmaktan öteye
gidemedi. Tarihimizin incelenmesi diyalektik bir yöntemle yap›lamad›. Partinin
pro¤ramatik, ideolojik hatt› do¤rultusunda neden yeterince geliflemedi¤i aç›kl›¤a
kavuflturulamad›. S›n›fa, halka önderlik edecek siyasi bir güç haline gelememesinde
önderlik çizgilerinin pay› görülemedi. Sorunlar diyalektik ve tarihsel materyalist
bir bak›fl aç›s›yla ya tahlil edilemedi, ya da tahlil edilmekten uzak kaç›ld›. Bazen
ise tamam›yla önderlik çizgilerini olumlamak için ben merkezci bir flekilde geçmifle
yaklafl›ld›. Dolay›s›yla do¤ru sonuçlar ç›kar›lmad› Öyle ki, her konferans geçmifli
sorgulama  ad› alt›nda ya sa¤a sald›r›p sol düflüncelerin hayat bulmas›na neden
oldu ya da sola sald›r›p  sa¤ düflüncelerin hayat bulmas›na neden oldu. Sorunlar
tek yanl› ele al›nd›. Birine karfl› mücadele edilirken di¤eri unutuldu, ya da. birini
alt edelim derken özünde ayn› çizgi teorize edilmeye çal›fl›ld›.

Bu hatal› çizgilerin partimize gökten zembille inmedi¤ini kendisine MLM
diyen herkes bilir. Sorun bu hatal› çizgilerin ideolojik kayna¤›n› ve bunun
beslendi¤i s›n›fsal dokuyu do¤ru-bilimsel bir flekilde analiz edip aç›¤a ç›kartmak
ve bu yanl›fl-hatal› yanlar›n üzerine giderek pratikte de bu çizgileri ve anlay›fllar›
alt etmektir. Yoksa devrimi do¤ru bir flekilde ilerletemez ve gelece¤in iktidar›n›
kuramay›z. Lenin’in, Mao’nun damgas›n› vurdu¤u devrim mücadeleleri de parti
içindeki oportünist anlay›fllar› alt ederek ancak iktidara gelebilmifllerdir.

Sözün özü, bir önderli¤in siyasal, örgütsel ve askeri çizgisi sol veya sa¤
olmas› devrimin geliflip geliflmemesi aç›s›ndan de¤iflmiyor. Her ikisi de ayn›
derecede devrimin geliflmesi önünde engeldir. Burada sorun bu çizgilerin do¤ru
bir tespitine gitmek ve hakim olan yanl›fl çizgilere karfl› mücadele yürütürken,
ikinci bir hatal› çizgiyi savunmamakt›r. ‹deolojik olarak hiçbir hatal› çizgi ile
uzlafl›lmaz. Her ikisi de MLM’in amans›z düflman›d›r. Ancak partide, abartmak-
s›z›n söylenebilinir ki, (ki bu da yanl›fl ve oportünist bir bak›fl aç›s›d›r) sol çizgiler
ve düflünceler adeta övünülecek bir tarzda tercih edilip bunun teorisi yap›lmaya
çal›fl›ld›. Dolay›s›yla sol çizgiler ve anlay›fllar›n alt edilmesinden ve ona
yönelmekten korkularak liberal bir çizgi gelifltirildi. 4. Konferans da bu gelenekten
kopamad›.
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Konferans kanad› baz› sa¤ tespitlere ve pratik hatta sahip olsa da,  hakim olan
ve ona damgas›n› vuran esas çizgi sol oportünizmdir. Bu çizgi ideolojik olarak
dogmatizmden beslenmektedir. Dogmatizmin temel özelli¤i, Baflkan Mao’nun
dedi¤i gibi „gerçek durumdan hareket etmeyip, kitaplardan al›nm›fl baz›
sözcüklerden ve cümlelerden hareket etmesidir.“ Marksizm-Leninizm-Maoizmin
evrensel gerçe¤ini Türkiye-Kuzey Kürdistan prati¤inden ay›ran bu sol-dogmatik
önderlikte yer alan kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u s›n›fsal olarak flehir küçük
burjuvazisinden gelmekteydiler. Ayr›ca bu kadrolar›n hemen hemen hepsi uzun
y›llar hapishanelerde yatan ve ülkedeki siyasal geliflmeler ve sosyal prati¤inden
uzak kalan kadrolard›. Cunta öncesinde de parti faaliyetçisi olarak görev yapan
söz konusu kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u (3.MK’y› ve ona önderlik eden kadrolar›
kastediyoruz) flehirlerdeki silahl› eylemlerin ve sol çizgilerin önemli derecede
etkisinde kalan, ayn› zamanda bu eylemler ve faaliyetler içerisinde yer alan
kadrolard›. Siyasi tecrübeleri yetersiz, teorik seviyeleri geri olan söz konusu
kadrolar›n ezici ço¤unlu¤unun daha öncede aktard›¤›m›z gibi gerilla faaliyetlerinde
bir pratikleri söz konusu de¤ildi. Gerilla yaflam›na yabanc›yd›lar, gerilla savafl›na
yabanc› olmalar›n›n da bu hatalarda  büyük pay› vard›r. Öyle ki, bu çizgi sahipleri
gerilla savafl›nda tecrübeli olan DABK’› oldukça küçümser bir hat izlemekteydiler.

Konferans›n önderli¤inde yer alan kadrolardan kendi hatalar›na karfl› samimi
bir yönelim yoktu. Tam tersine hatalar›n› teorize etmeye çal›fl›p benmerkezci ve
kibirli bir anlay›flla kendilerine toz kondurmamaya çal›fl›yorlard›. Elefltiri-
özelefltiriden korkuyorlard›. Geçmifli de¤erlendirme ad› alt›nda izledikleri yöntem
ve amaç kendi merkezlerini korumak ve aklamaya çal›flmakt›.

Siyasi geriliklerini kabullenmiyor, tam tersine bu konuda örgüt olarak ileri
olduklar›n› savunarak kendi gerçekliklerini kabullenmek istemiyorlard›. Siyasi
ilerili¤i günü geçmifl politikalar izlemek, geliflmelerin gerisinde kalarak politika
belirlemek veya kitaplardan günün siyasal koflullar›na haz›r reçeteler haz›rlamak
olarak alg›l›yorlard›. Ve dahas› politik-taktik önderlik noktas›nda oldukça
geriydiler. Bu özellikleri her iki yap› da  üç afla¤› befl yukar› üzerlerinde tafl›mak-
tayd›lar.

Her ne kadar k›r› esas ald›klar›n› savunsalar da pratikleri daha çok flehir
a¤›rl›kl›yd›.  Bu bak›mdan devrimin dengesiz geliflece¤ini görmüyor ve bir sol
sapma içindeydiler. Politik-taktik sorunlarda olsun, örgütsel-askeri sorunlarda
olsun somut duruma uygun politika izlemek yerine daha çok niyetlerden hareket
ediyor ve günü birlik politika tarz› izleyerek, düflünce yönteminde esas olarak
öznelci-dogmatizme düflüyorlard›.

Çal›flma ve inceleme-tarz› oldukça düzensiz ve bozuktu. Teorik derinlik yerine
teorik s›¤l›k hakimdi Bu önderlikte yer alan kadrolar yüzeysel bilgi ile ve öznel
isteklerinden hareketle sol siyaset belirlemeye çal›flman›n yan› s›ra bu yüzeysel-
liklerini kabul etme alçak gönüllülü¤ünü gösteremiyorlard›.
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Konferans kanad› önderli¤i somut siyasal durumu incelemeyi, tarihi incelemeyi
ve Marksizm-Leninizm-Maoizm’i uygulamay› teorik-pratik diyalektik ba¤›nt›s›
içerisinde göz ard› ettikleri gibi, bu üç alandaki hata, eksikliklerine karfl› hiçbir
zaman özelefltirel yaklaflmad›. Hele ki, ileride önemle üzerinde duraca¤›m›z
ekonomist sa¤ anlay›fllar›n›n ve örgütsel disiplini hiçe sayarak iflledikleri suç
konusunda dahi özelefltirel yaklaflmayan bu dönemin kadrolar›, bu halleriyle teorik-
pratik politik ve ideolojik olarak bir komünist partisine önderlik edecek nitelik ve
kapasitede kadrolar de¤ildi. ‹flah olmaz kariyerist ve bürokratik çal›flma tarzlar›n›n
sonucu olarak örgüt içerisinde farkl› kastlaflmalar›n olmas›n›n da Konferans
kanad›n›n  MLM bir hatta geliflememesinin önemli bir nedeniydi.

Ancak tüm bu olumsuz çizgi ve anlay›fllar›na karfl›n bu kanad›n sistemleflmifl
bir çizgiye sahip olmad›¤› aç›kt›. Sol-dogmatik bir çizgiye sahip olan Konferans
kanad› partinin genel siyasi çizgisi konusunda (ulusal ve uluslararas› savundu¤u
pro¤ramatik stratejik ve taktik sorunlar konusunda) izledi¤i hat esasta MLM’dir.
Daha aç›k bir dille ifade edecek olursak Konferans kanad› Sol-dogmatik bir çizgiye
(siyasal, örgütsel, askeri alanda) sahip olmas›na karfl›n, ama TKP(ML)’nin ulusal
ve uluslararas› düzlemde kendi program› ve ideolojik-teorik, çizgisini kendi siyasi
yap›s›n›n ideolojik-pro¤ramatik hatt› olarak savunmas› bak›m›ndan genel siyasi
çizgisi MLM’dir.

DABK KANADININ B‹RL‹⁄E KADAR
‹ZLED‹⁄‹ Ç‹ZG‹ ÜZER‹NE

Önceki bölümlerde DABK’›n hangi siyasal koflullarda örgütsel ayr›l›k ilan
etti¤ine dair; örgütsel ayr›l›k öncesi ve ayr›l›k an›nda olumlu ve olumsuz yönlerini
ayr›nt›l› bir flekilde  de¤erlendirmifl, söz konusu gerekçelerle örgütsel ayr›l›¤a
gitmenin, (hem de KÖK karar›ndan vazgeçilip) yanl›fl oldu¤unu belirtmifltik.
Konferans yolu tutulmas›ndan sonra, yap›lmas› ve izlenmesi gereken yöntemin
Konferansa gitmek oldu¤unu belirtmifl ve bu konuda MLM siyaset ve bak›fl aç›s›
üzerine geniflçe teorik aç›l›mlarda bulunmufltuk.

Örgütsel ayr›l›¤›n „isyanc›“ bir temelde geliflti¤ini bunun örgüt, özellikle de
Maoist parti içi  iki çizgi mücadelesiyle uzaktan-yak›ndan alakas›n›n olmad›¤›n›,
bir bak›ma anarflist özellikler tafl›d›¤›na vurgu yapm›flt›k

2.MK’nin revizyonist de¤il, önce sol, sonra sa¤ oportünist bir çizgi izledi¤ini
„revizyonist“ çizgi izlese bile o günkü koflullarda do¤ru olan yöntemin konferansa
gitmek oldu¤unu belirtmifltik.

K›sacas› DABK’›n ç›k›fl›na iliflkin ön geliflmeleri olumlu ve olumsuz yanlar›yla
birlikte ve o günkü tarihsel ve siyasal ba¤›nt› içerisinde ortaya koymufltuk. fiimdi
ise DABK’›n ortaya ç›k›fl› sonras›ndan 1992 y›l›nda gerçeklefltirilen B‹RL‹K
sürecine kadar olan yaklafl›k 5 (befl) y›ll›k tarihini, siyasal, örgütsel, askeri ve
ideolojik bak›mdan ele al›p de¤erlendirece¤iz.
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DABK kanad›na iliflkin de¤erlendirme yap›l›rken, DABK’›n örgütsel ayr›l›¤›n›
kamuoyuna deklere etti¤i Eylül 1987 tarihli „Ola¤anüstü DABK Bölge Parti
Konferans raporu“ temel al›nacakt›r. Bu rapora iliflkin de¤erlendirmeler yap›ld›ktan
sonra, DABK’›n 5 y›ll›k siyasal askeri, örgütsel çizgisini ve bu çizgilerin ideolojik-
s›n›fsal kayna¤›n› ayr› bafll›klar alt›nda ele al›p de¤erlendirece¤iz.

DABK Kanad›n›n „Ola¤anüstü Parti Bölge Konferans
Raporu“ Üzerine :

Raporda dile getirilen yanl›fl düflünce ve saptamalar›n elefltirisi belli bafll›
noktalarda yap›ld›. Burada yap›lacak elefltiri ve de¤erlendirmelerin bir ço¤u daha
önceki bölümlerde ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konuldu. Dolays›yla, rapora ilflkin
yap›lacak elefltiriler tekrar niteli¤inde olacakt›r. DABK’›n örgütsel ayr›l›k ilan
etmesi için ileri sürdü¤ü gerekçelerin yanl›fl olanlar› bilimsel bir flekilde alt
edilmedikçe, DABK’›n ayr›l›k sonras› izledi¤i hatal› çizgi ve düflüncelerin
görülmesi ve mahkum edilmesi anlafl›lamaz. Herfleyin tarihsel ve ideolojik kökeni
oldu¤una göre ve hiçbir fley birden bire ortaya ç›kmayaca¤› gibi bir partideki
hatal› çizgiler de birden bire ortaya ç›kmaz. Dolays›yla, DABK’›n ve devam›ndaki
çizgilerin do¤ru ve MLM bir flekilde yorumlanmas› ve tahlil edilmesi için de bu
çizgilere kaynakl›k eden ideolojik, siyasi nedenleri yan›nda bu çizgilerin tarihsel
köklerini de bilmek zorunday›z. Tarihi bilincin zay›f oldu¤u ve do¤ru bir flekilde
bilinmedi¤i yerde geçmifl hatal› çizgileri tekrarlamak kaç›n›lmaz olur. Hem de
daha büyük hatalarla tan›flarak. Özelliklede sol düflünceler ve çizgilere toz kondu-
rulmad›¤› ve neredeyse teorize edilmeye çal›fl›ld›¤› parti gerçekli¤imizin olumsuz
bir hatta seyretti¤i dönemlerde, bu gibi çizgilerin alt edilmesi daha büyük önem
arz etmektedir. E¤er gerek Konferans kanad› gerekse DABK kanad›n›n ideolojik,
siyasi, örgütsel ve askeri çizgilerini diyalektik ve tarihsel materyalist bir bak›fl
aç›s›yla sorgulamay› baflaramasak, o zaman 1992 birli¤indeki yanl›fl ve hatal›
noktalar›, sonras›nda (1992-94 aras›) izlenen çizgi, dahas› ortaya ç›kan hiziplefl-
meleri ve devam›ndaki ayr›l›¤› do¤ru bir flekilde aç›klayamay›z. Bu  görev yerine
getirilmedi¤inde, geçmifli dogmatik dar-deneyci ideolojilerin ›fl›¤›nda tekrar
etmekten ileri gidemeyiz. Partiyi daha güçlü bir ideolojik birlik üzerinde
yükseltemez ve bununla orant›l› olarak da s›n›f mücadelesini yükseltemeyiz.

Sadece sonuçlardan hareket ederek olumsuzluklar bilimsel bir flekilde tahlil
edilip do¤ru sonuçlara gidilemez. Aslolan bu olumsuz sonuçlar›n kayna¤›nda yatan
nedenleri do¤ru analiz etmektir. Yoksa görüntüye bak›p olumsuz demek iflin kolay
yan›d›r. Bu da diyalektik ve tarihsel materyalist bak›fl aç›fl› de¤ildir. Bundand›r ki
bu dönemleri ayr›nt›l› bir flekilde de¤erlendirmek (tekrar da olsa) zorunludur. fiimdi
s›ras›yla Rapordaki yanl›fl anlay›fl ve politik saptamalar› ortaya koyal›m;

2.MK’n›n „Sistemleflen Revizyonist Çizginin“ Temsilcisi Olarak Nitelendiril-
mesi Sübjektif Ve Sekter Bir Belirlemedir.
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Bu  konuda  bölge konferans  raporunda flunlar söylenmektedir:
„Bir yandan ‹brahim Kaypakkaya yoldafl›n ortaya koydu¤u partimizin ML

program›n› tavizsiz olarak savunan ve pratik yaflama uygulanmas›n› savunan ML
çizgi, di¤er yandan partimizin çizgisine muhalefet ve bu çizginin tasfiyesini önüne
birinci görev olarak koyan Partimize düflmanl›k temelleri üzerinde do¤an, geliflen
ve sistemleflen revizyonist çizgi.Sistemleflmifl halleriyle iki çizginin bir arada
bulunmas› olanaks›zd›r. Böyle bir fleyin olmas› halinde bu partinin sonu olur.“(92)

Öncelikle revizyonist çizginin  kendisi zaten sistemleflmifl bir çizgiyi ifade
etti¤inden, birde  revizyonist çizginin bafl›na „sistemleflmifl“ ifadesinin eklenmesi
anlams›zd›r.

‹kinci olarak 2.MK gerek ilk dönemlerinde olsun gerekse ayr›l›¤›n öngünlerinde
olsun revizyonist bir çizgiye sahip de¤il, önce sol, sonra sa¤ oportünist bir çizgiye
sahipti. Bu sol ve sa¤ çizgiler de sistemleflmifl çizgiler haline bürünmüfl de¤ildi.

Üçüncü olarak, sistemleflmifl çizgi tan›mlamas›n› sadece revizyonist çizgi için
kullanmak do¤ru Maoist bir tan›mlama de¤il, hatal› ve yanl›fl bir görüfl aç›s›d›r.
Revizyonizm sistemleflmifl çizginin kendisi oldu¤u gibi, sol ve sa¤ oportünizmin
kendisi de ilk baflta sistemleflmifl bir çizgi halinde kendisini göstermez. Ancak
partinin programatik görüfllerine karfl› farkl› programatik bir platform temeline
büründü¤ü zaman sistemleflmifl çizgi halini  al›r. Bu konuda Baflkan Mao Çin’de
birinci, ikinci, üçüncü sol çizgileri irdelerken hepsi için sol çizgilerin temsilcileri
tan›mlamas›n› yaparken her üç sol çizgi için sistemleflmifl çizgi tan›mlamas›
yapmayarak flunun alt›n› çiziyor:

„Dogmatik hatalar iflleyen bu yoldafllar, ‚Marksist-Leninist teori maskesi
alt›nda ve Dördüncü Genel Toplant›n›n kurdu¤u siyasal ve örgütsel itibara ve
etkiye dayanarak dört y›l boyunca partide üçüncü ‚sol‘ çizginin hakim olmas›na
yol açt›lar, ideolojik, siyasal, askeri ve örgütsel aç›dan en ayr›nt›l› ve en sistemli
bir biçimde parti içinde en derin etkiyi yapmas›n› ve bunun sonucu olarak en
büyük zarar vermesini sa¤lad›lar „ (93)

Görüldü¤ü gibi, Baflkan Mao daha önce partiye dönem dönem hakim olan sol
çizgileri sistemleflmifl çizgiler olarak de¤erlendirmemektedir. Örne¤in Li Lisan
çizgisinin daha önceki „ilk ‚sol‘ çizgiden çok daha geliflmifl bir biçime girdi“
belirlemesini yapmas›na karfl›n, bu çizgiyi sistemleflmifl çizgi olarak nitelendirme-
mektedir .

Dördüncü olarak, „sistemleflmifl halleriyle iki çizginin bir arada bulunmas›
olanaks›zd›r“ belirlemesi anti-bilimseldir. Diyelim ki çizgiler sistemleflmifl olsun
veya bu çizgilerden biri revizyonist olsun, bu durumda dahi hemen örgütsel ayr›l›k
veya revizyonist platformun savunucular›n› örgütten atmay› mutlaklaflt›rmak
anlay›fl› ve siyaseti yanl›fl ve hatal›d›r. Bu, Maoist parti içi iki çizgi mücadelesini
do¤ru bir flekilde anlamamak ve onun ruhuna ayk›r› davranmakt›r. Daha öncede
üzerinde önemle durdu¤umuz gibi partiye bir kongre veya konferansta revizyo-
nistler veya sistemleflmifl sa¤ ya da sol çizgi sahipleri hakim olsa dahi, hemen
örgütsel ayr›l›k ilan etmek veya tersinden revizyonist veya sistemleflmifl sol-sa¤
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çizgi sahiplerini ilk elden örgütten tasfiye etmek Maoist bir tutum ve anlay›fl
olmayaca¤›n› ayr›nt›l› bir flekilde ortaya koymufltuk. Baflkan Mao, sistemleflmifl
sol çizginin sahibi olan Wang Ming çizgisine karfl› ve daha öncesinde MK’ya
hakim dan Li-Lisan ve öncesi sol çizgilere karfl› sonuna kadar ideolojik mücadele
etme yöntemini benimsedi. Özellikle de Wang Ming çizgisine karfl› ne örgütsel
ayr›l›¤› gündeme getirici bir pratik içerisine girdi, ne de bu çizgi sahiplerini hemen
partiden at›lmas›n› savundu. ‹flah olmazlara karfl› izlenecek siyaseti bununla
kar›flt›rmamal›y›z. Baflkan Mao’nun Troçkist Çang Kuato’ya karfl› izledi¤i siyaset
ile Li-Li San ve Wang Ming’e karfl› izledi¤i siyaset tamamen farkl›d›r. Sözünü
etti¤imiz bölge raporunda parti içi iki çizgi mücadelesi teorik düzlemde de olsa
özü kavranmad›¤› gibi, sistemleflmifl çizgi dendi¤inde her tarihsel koflulda ayr›l›k
mutlaklaflt›r›lmaktad›r.  Bundan dolay›d›r ki, konferansa gitmek yerine örgütsel
ayr›l›k ilan edilmifltir. ‹deolojik-siyasal konularda ilkesel görüfl ayr›l›klar›
olmamas›na karfl›n böyle bir tavra girilmekte ve bunun teorisi yap›lmaya çal›fl›l-
maktad›r. Dahas› ideolojik mücadelenin verilece¤i en yüksek platform(o günkü
haliyle) olan konferansa gidilmeyerek isyanc› bir flekilde örgütsel ayr›l›k ilan etmek,
geçmiflin olumsuz çizgilerinden kopmamak demektir. Tam tersine bir çizgiyi alt
etmek ad› alt›nda baflka hatal› bir çizginin geliflip boy vermesinin zemini yarat›lm›fl
olur. Sa¤ bir çizgi soldan elefltirilerek alt edilemez. DABK sa¤-oportünist çizgiyi
soldan elefltirerek sol-oportünizmi teorize etmeye çal›flmaktayd›.

Daha önce çizgi denilince bundan ne anlafl›lmas› gerekti¤ini ayr›nt›l› bir flekilde
ortaya koymufltuk. Bir kez daha tekrarlayacak olursak: ‹ki çizgi demek en özlü
ifadeyle do¤ru ve yanl›fl›n parti içerisindeki mücadelesidir. Dahas› farkl› görüfl
ayr›l›klar›n›n olmas› demek iki çizginin kendisidir. Yani partinin içinde çeliflkinin
varl›¤› demek iki çizginin varl›¤› demektir. Buradan hareketle henüz nüve halinde
olan sa¤ ve sol fikir ve siyasetlerin kendiside bir çizgiyi, hem de belirgin çizgiyi
ifade eder. Sistemleflmifl çizgi ise bu çizgilerden sonra.yani o partinin genel siyasi
çizgisine (program, ulusal ve uluslararas› çizgisi) ayk›r› bir program olarak geliflip
olgunlaflan alternatif platform çizgisidir. Bu, kendisini sol veya sa¤ sistemleflmifl
çizgi fleklinde gösterece¤i gibi bu çizgilerin daha üst boyutu olan revizyonizm
fleklinde de kendisini gösterebilir.

Bu tekrar› yapt›ktan sonra flimdi ise revizyonizm kavram› üzerinde dural›m.
Çünkü revizyonizm ve revizyonistli¤in hangi siyasal düflüncelere denk düfltü¤ü
net olarak bilinmedi¤inden bu kavram gelifli güzel kullan›lmaktad›r. Bu kavram›n
ard›ndaki ideolojik özü do¤ru bir flekilde kavrayamazsak, gerek parti içerisinde
gerekse parti d›fl›ndaki farkl› ak›m ve görüfl sahiplerinin siyasal niteliklerini de
bilimsel bir flekilde ortaya koyamay›z. Bu durum parti içerisinde ve d›fl›nda
sekterizme yol açar ve onu gelifltirir. Konuya iliflkin, yani revizyonizm kavram›na
iliflkin Lenin yoldafl›n teorik belirlemelerini Stalin yoldafl Bolflevik Parti Tarihinde
flöyle aktarmaktad›r:
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„...Bat› Avrupa sosyal-demokrat partilerindeki oportünist ak›m, Marks›
‚özgürce elefltirme‘ bayra¤› alt›nda, Marks’›n teorisinin revizyondan geçirilmesini,
yani yeniden gözden geçirilmesini (‚revizyonist‘ terimi buradan gelir) devrimin
sosyalizmin ve proletarya diktatörlü¤ünün b›rak›lmas›n› isteyen bir ak›md›. Le-
nin, Rus ‚Ekonomistleri‘nin de ayn› çizgiyi izlediklerini, devrimci savafl›m›,
sosyalizmin ve proletarya diktatörlü¤ünün b›rak›lmas›n› istediklerini gösterdi“(94)

Lenin yoldafl›n bu tan›mlamas›n› 2.MK’ya uyarlamaya çal›flt›¤›m›zda bu üç
önemli ilkesel konuda 2 MK’n›n parti ile ayr› düfltü¤ü bir görüfl ayr›l›¤›n›n
sözkonusu olmad›¤› görülecektir. 2.MK; devrinin zorla olaca¤›, üstelik de Baflkan
Mao’nun Halk Savafl› Teorisini savunup bunu bizimki gibi ülkelerde geçerli esas
savafl biçimi oldu¤unu benimsemektedir, Marksist-Leninist-Maoist Parti anlay›fl›n›
savunmaktad›r, Proletarya diktatörlü¤ünü ve proletarya diktatörlü¤ünde s›n›flar
mücadelesini savunmaktad›r. Bu üç temel ilkesel konuda partiyle ayr› düflmedi¤i
gibi, partimizin asgari ve azami pro¤ram›n› savunmaktad›r. Sosyalist aflamaya
geçmeden ülkede yak›n vade aç›s›ndan geçerli olan devrim tipinin Demokratik
Halk Devrimi ve bunun sonucunda kurulacak iktidar›n da Proleter özlü Demokratik
Halk ‹ktidar› olaca¤›n› aç›k bir flekilde savunmaktad›r. Halk ‹ktidar›nda  yer alacak
s›n›flar›n bileflimi konusunda parti çizgisiyle ayr› düfltü¤ü temel bir sorun esasta
yoktur. Proletarya diktatörlü¤ü ve Sosyalizmin sorunlar› konusunda da, proletarya
diktatörlü¤ünün özü ve biçimi,  Sosyalizmde s›n›flar›n varl›¤›, antagonist
çeliflkilerin varl›¤›, dahas› Baflkan Mao’nun Sosyalizmin  sorunlar›na iliflkin
tezlerini esasta savunmaktad›r. Uluslararas› düzlemde 1957-60 Deklarasyonu ve
b›ld›r›s›,1963 Polemiklerini savunmakta ve Modern Revizyonist „bar›flç›l yoldan
sosyalizme geçifl,“ „bar›fl içinde yar›fl“, „Halk›n devleti“ „Halk›n Partisi“bar›fl
içinde bir arada yaflama“ gibi tezleri  reddetmekte ve bunlar›n teflhiri için ideolojik
savafl›m vermekteydi. Bu konuda Baflkan Mao’nun temel tezleri savunulmakta
ve Baflkan Mao flahs›nda Marksizme- Leninizme kars› aç›lan revizyonizm-
Troçkizm k›rmas› Hocac› sald›r›y› püskürtmeye  çal›flmaktad›r.

Uluslararas› Komünist Hareketin genel siyasi çizgisiyle Partinin hakim ve resmi
olan genel siyasi çizgisi ayn› ideolojik hata sahip olan 2.MK’n›n, oportünizmi
daha çok mücadele biçimlerini yanl›fl yorumlanmas›nda, politik-taktik önderlik
sorunun da, örgütsel politikalar da, askeri çizgi de yatmaktad›r. Ayr›caca iki asgari
bir azami program perspektif ve siyaseti de  2.MK’n›n oportünist yan›n›
oluflturmaktad›r. Yani ülkenin somut ekonomik-siyasi ve sosyal yap›s›na uygun
mücadele ve örgütlenme biçimlerini ilkesel düzeyde savunmakla birlikte, ancak
bu mücadele ve örgüt biçimlerini günün geliflen siyasal geliflmelerine karfl› nas›l
harekete geçirece¤i noktas›nda sa¤ oportünist bir çizgide kendisini ifade etmektedir.
Elbette ki, sa¤ oportünizmle revizyonizm birbiriyle iliflkilidir. Ancak Sa¤-
oportünizm eflittir revizyonizm demekte yanl›flt›r.

Daha önceleri de birçok kez vurgulad›¤›m›z gibi siyasi-teorik gerili¤imizden
dolay› kavram ve adland›rmalar› yerli yerinde ve do¤ru bir flekilde kullanm›yoruz.
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Bu durum  geçmifl y›llarda  daha da yayg›nd›. DABK kanad›nda da  belirgin bir
siyasi-teorik gerilik mevcuttu. Bir yandan teorik gerilik, öte yandan siyasi tecrübe
ve birikimin zay›fl›¤› ve birde buna önderli¤in uzun y›llar devam ettirdi¤i sa¤-
oportünist çizgi ve bu çizginin yaratt›¤› örgütsel yenilgi ve kaos DABK’›n geçmifli
de¤erlendirmede olsun, 2.MK’y› de¤erlendirmede olsun hatal› ve yanl›fl tespit
yapmalar›n›n temel nedenleri olarak belirtilebilinir.  Tepkicili¤in, yani sa¤a karfl›
tepkicili¤in burada önemli bir pay sahibi oldu¤unu unutmamal›y›z. Sa¤› alt etme
ad› alt›nda sol fikirler benimsenip gelifltirilmifltir. Yani sa¤ çizgi MLM bir bak›fl
aç›s›yla sorgulanmak yerine öznelci sol bir düflünce ve siyasetle sorgulanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

2.MK’n›n 1983 sonras› sekreterinin Kaz›m ÇEL‹K yoldafl oldu¤unu bilmeyen
yoktur. Ayn› flekilde Kaz›n ÇEL‹K yoldafl›nda söz konusu sa¤ çizginin birinci
derecede sahibi oldu¤u ve 2.MK’ya mal edilen görüfllerin hepsinin alt›nda, bu
yoldafl›n imzas› da bulunmaktad›r. Bu imza Demokratik-Merkeziyetçilik gere¤i
at›lm›fl imza de¤il, tam tersine mevcut düflüncelerin bafl savunucular› konumunda
oldu¤u içindir. fiimdi burada bu önderli¤i revizyonist olarak nitelendiren yoldafllara
sormak gerekir. Bir partinin sekreteri yaflad›¤› dönemde  revizyonist, ama flehit
olduktan sonra onu komünist ve partinin 3.genel sekreteri olarak anmak, ne kadar
tutarl› ve bilimsel bir yaklafl›m olur. S›radan bir kadro ve üye de¤il ki bu tür
oportünist düflüncelerin etkisinde kalm›fl olsun. ‹flin hem teorik, hem de pratik
olarak bafl›n› çeken kadrolardan biridir. Diyece¤imiz o ki, „revizyonist bir
önderlikte „yer alan kadro komünist olarak an›lamaz sahiplenilemez. Düflüncede
iç tutarl›l›k bunu gerektirir. Ayr›ca Kaz›m Çelik yoldafl›n gerek KÖK’ün
örgütlenmesi noktas›nda gerekse KÖK’ten vazgeçme konusundaki düflünce ve
pratiklerin sorumlusu oldu¤u da bilinmektedir.

Ayr›l›k sürecinde en çok edebiyat› yap›lan konulardan biride taban edebiyat›d›r.
„2.MK’y› tan›mayan ve onlar›n partiden at›lmas›n›n esas gücü savaflç›lard›r“ diyen
DABK taban edebiyat›n›n adeta teorisini yapmaktad›r. Bu durum sadece DABK’da
öne ç›kan bir anlay›fl de¤ildir. Geçmiflten bugüne kadar bütün ayr›l›k ve hiziplerde
taban edebiyat› yap›larak parti yanl›fl yönlendirilmifl, taban bilimsel bir flekilde
yönlendirilmeyerek taban sömürüsü yap›lm›flt›r. Burada taban kuyrukçulu¤unun
elefltirisinin yap›lmas›, taban›n küçümsendi¤i fleklinde yorumlanamaz, tam tersine
taban edebiyat› yapanlar, taban›n ideolojik ve siyasi tart›flmalara kat›lmas›
sözkonusu olunca en sert biçimde onlar karfl› ç›kmaktad›r. Çünkü tüm hizipler ve
ayr›l›kç›lar aç›kl›¤› sevmez, onlar kapal› kap›c›l›¤a bay›l›rlar.Kapal› kap›c›l›kla
ne bulunmaz Hint kumafl› olduklar›n› tabana yutturabileceklerini düflünmektedirler.
‹deolojik ve siyasi olarak kendilerine güvenmedikleri için aç›k zeminde ve
meseleleri çizgi boyutuyla tart›flmaktan ziyade esrarengiz atmosfer yaratmak ve
sorunlar› kiflisellefltirmek bütün hiziplerin ortak özelli¤idir. Bugüne kadar
sempatizan örgütlülüklerinin Konferanslar›n ve Kongrelerin ideolojik ve siyasi
gündemlerine kat›lamamalar›n›n as›l nedeni bu anlay›fllard›r. Ne yaz›k ki, tüm
parti önderliklerimiz bu yanl›fl anlay›fla teslim olmufllard›r.
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Sonuç olarak; DABK’›n 2.MK’y› revizyonist olarak nitelendirmesi sübjektif
ve sekter bir de¤erlendirmedir. Bu önderlikle konferansa kadar dahi bir arada
durman›n koflullar›n›n olmamas›n› ileri sürmek ise, tamam›yla abart› ve öznelci
bir belirlemedir. „Revizyonist“ olarak dahi nitelendirilse o koflullarda Konferans’a
gitmek ve burada ideolojik olarak hesaplaflmak tek do¤ru ve bilimsel bir yöntemdi.
Konferans ve öncesinde bir dizi olumsuzlu¤un olmas›, gelinen aflamada Konferansa
kat›lman›n önünde engellik teflkil edecek nitelikte gerekçeler de¤ildir.

DABK parti içi iki çizgi mücadelesinin ruhuna uygun hareket etmedi¤i gibi
yukar›daki al›nt›da anlafl›laca¤› gibi ‹ki çizgi anlay›fl› da Maoist bir anlay›fl de¤ildir.
2.MK sa¤ oportünist bir politik-taktik, örgütsel ve askeri bir siyasal çizgiye sahipti.
TKP(ML)’nin program›na alternatif bir sistemleflmifl programlar› henüz flekillen-
memiflti.

DABK’›n Söz Konusu Belgesinde „...ML Geçici Bir Yenilgi
Ald›“ Belirlemesi Yanl›fl Ve Hatal› Bir Belirlemedir.

Belgede söz konusu belirleme flöyledir:“.ML’in iki kalesi durumunda bulunan
ÇKP ve AEP’in içten fetihleriyle uluslar aras› modern revizyonizm önemli oranda
güç toplarken ML geçici bir yenilgi ald›.“(O.P.B.Konferans Raporu.sf,4)

Öncelikle, sözkonusu iki ülke için Marksizm-Leninizm’in iki kalesi diye bir
tan›mlama yapmak do¤ru bir ifade tarz› de¤il. Do¤ru ifade tarz› sosyalizmin iki
kalesi olarak kullan›lmal›d›r. Çünkü Marksizm-Leninizm bir ideolojidir, bir siyasi
iktidar veya devlet biçimi de¤ildir.

‹kinci olarak bu ülkelerde yenilen Marksizm-Leninizm ideolojisi de¤ildir.
Buradaki yenilgiyi ifade etmek istersek do¤ru bir ifade tarz› fludur: Bu ülkelerdeki
hakim olan Sosyalist iktidarlar siyasi olarak yenilgiye u¤ram›flt›r. E¤er buralarda
MLM ideolojinin emretti¤i ilkeler do¤rultusunda Komünist Partileri do¤ru bir
siyaset izlemifl olsalard›, buralarda geriye dönüfller olmayacakt›. Yanl›fl düflünceler
ve ideolojiler temelinde siyasi iktidarlara yön verdikleri için, daha do¤rusu KP’ler
önce MLM’den saparak siyasi iktidarlar› yönetirken, daha sonra ise bu sapmalar›n›
düzeltmeyerek revizyonist bir aflamaya vard›rtarak, hem ideolojik olarak hem de
siyasi olarak karfl›-devrimin saf›na iltihak ettiler. Daha aç›kças› önce Komünist
olan partiler hem nitelik olarak hem de amaç olarak MLM ideoloji ve ilkelerden
uzaklaflarak yozlaflt›¤› için, dolay›s›yla bu iktidarlar da yeniden burjuvalaflt›. Önce
üst yap› burjuvalaflt›, sonra da alt-yap›da kapitalizm restore edildi. fiimdi biz bu
yanl›fl çizgiler soncu iktidar›n kaybedilmesini MLM’in ideolojik olarak yanl›fll›¤›na
ba¤l›yabilir miyiz? Hay›r ba¤layamay›z. Çünkü MLM bir bilimdir. Ve bu bilimsel
ideoloji do¤rultusunda hareket etti¤in an baflar›ya ona uygun hareket etmedi¤in
an ise baflar›s›zl›¤a u¤raman kaç›n›lmaz olur. Baflkan Mao bu konuda bize flunu
ö¤retiyor: „Her fleyi tayin eden ideolojik ve siyasi çizginin do¤rulu¤u ya da
yanl›fll›¤›d›r.“ Bu ne demektir? E¤er bir kimsenin veya bir komünist partisinin,
ya da, iktidardaki Komünist Partilerinin çizgisi yanl›flsa, onun yenilgiye u¤ramas›,
e¤er do¤ru ise baflar›lara ulaflmas› kaç›n›lmaz demektir. Demek ki, ÇKP ve AEP
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do¤ru bir çizgiden saparak önce oportünist, sonra revizyonist daha sonra ise aç›ktan
aç›¤a burjuvalaflarak iktidar› burjuvaziye ve kapitalizme tekrar geri teslim
etmifllerdir. Çünkü, ideolojik ve siyasi çizgileri Marksist-Leninist-Maoist de¤ildi.
Di¤er bir deyiflle Marksist-Leninist-Maoist çizgiden sapm›fllard›.

Bu ülkelerdeki siyasi yenilgiler sonucu MLM’e sald›r›lar yo¤unlaflm›flt›r.
Emperyalistler ve tüm gerici devletler, Marksizm-Leninizm-Maoizm’e yabanc›
tüm ideolojik ak›mlar bu sald›r›lar›n bafl›n› çekmifltir. Yine bu ülkelerdeki siyasi
yenilgiler sonucu MLM’in ideolojik-siyasi etkisi geçici de olsa zay›flam›flt›r ama
bu, MLM’in yenilgisi olarak yorumlanamaz.

DABK  2. Konferans Ve Sonuçlar›n› Bilimsel Bir Bak›fl
Aç›s›yla De¤erlendirmiyor:

Söz konusu Bölge Konferans Raporunda 2.Konferans’›n „hatal›“ görüfl ve
siyasetleri flu bafll›klar alt›nda sunulmaktad›r:

„1) 1.Konferansta savunulan geçmiflin de¤erlendirilmesi ve özelefltirisini
2.Konferansta ayn› flekilde savundu.

2) Partimizin ML program›nda, hiç bir zaman esas mücadele biçimi olarak
savunulmayan ancak tali bir mücadele biçimi olarak bak›lan, bar›flç›l mücadelenin
esas mücadele biçimi olaca¤› fleklindeki l. MK’n›n görüflünü savunarak 2.Konfe-
ransta kabul etti.

3) Uluslararas› modern revizyonizmin yeni kaleleri olan, Arnavutluk ve AEP
konusunda net tav›r belirleyemedi. Onun revizyonist ve kapitalist yolun yolcusu
oldu¤unu aç›kl›¤a kavuflturamad›.

4)  Bafl çeliflki ve bafl düflman sorununu mu¤lak b›rakt›, (dünya çap›nda).
5) Silahl› mücadelenin önemini ve anlam fikri tam olarak kavranmad›¤›ndan

bilinç üzerine ç›kar›lamad›. Silahl› mücadelenin biçimi olan sald›n ve savunmay›
iyi kavrayamad›¤›ndan, geri çekilme dönemlerinde silahl› mücadelenin savunma
biçimlerinin ön plana geçece¤ini, bunun da bar›flç›l mücadele demek olmad›¤›n›
anlayamad›. Özellikle, bunun iyi kavranmamas›, bar›flç›l mücadelenin esas
olaca¤›n› savunmalar›na yol açm›flt›r. Bunun savunulmas› partinin bugünkü kötü
duruma gelmesinde temel teflkil eden esas nedendir.

6)- Parti çizgisine ideolojik olarak ba¤l› olmayan, ba¤l›l›klar› sadece sözde
olan, baz› sallant›l› unsurlar›n faydac›l›k temelinde MK’ya almas› da l.konferans›n
önemli hatalar›ndan biridir. Bu pratik olarak da kendisini aç›kça kan›tlad›. Bu,
hem düflman›n elin de esir bulunduklar› dönem, hem de serbest b›rak›ld›ktan
sonraki dönemde partiye karfl› olan tav›rlar› ile ortadad›rlar.

Bunlar 2.konferans›n bafll›ca hatalar›d›r. Daha öncede belirtti¤imiz gibi bu
hatalar bugünkü revizyonist düflünceye temel oluflturan hatalard›r. Revizyonizm
bunlar üzerinde flekillendi.“( O.B.P.Konferans Raporu.sf,5-6)
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fiimdi bu tespitler üzerinde dural›m:
„l .Konferansta savunulan geçmiflin de¤erlendirilmesi ve özelefltirisini

2.Konferansta ayn› flekilde savundu.“
2.konferans›n 1.Konferansta geçmifle iliflkin yap›lan de¤erlendirmelerin ve

bu de¤erlendirmelerle birlikte yap›lan özelefltiriyi oldu¤u gibi savundu¤u iddias›
do¤rudur. Ancak burada DABK’›n 2 Konferans l.konferans›n geçmifle iliflkin
de¤erlendirme ve özelefltirisini oldu¤u gibi savundu, diye bir hata tespit etmesi
oldukça karmafl›k bir tablo sergilemektedir. Bir yandan toptanc› bir mant›kla
2.konferans›n l.konferans›n geçmifl iliflkin de¤erlendirmesini savunuyor diye onu
mahkum etmeye çal›flacaks›n, ama öte yandan 2.konferans›n veya l.konferans›n
geçmifle iliflkin yapt›¤› de¤erlendirmeleri (do¤ru-yanl›fl ayr›m› yapmadan.) tümden
hatal› de¤erlendirip bunun üzerine politika yapmak yanl›flt›r. Bu, yöntem dürüst
ve ciddi bir yaklafl›m de¤ildir.

Geçmiflin de¤erlendirilmesi ve geçmiflte yap›lan hatalara iliflkin verilen
özelefltiri içerisinde bir çok mesele vard›r. Biz geçmiflin de¤erlendirilmesi derken,
bununla sadece 1.yenilginin de¤erlendirilmesini anlarsak, o zaman ya l.Konferans’
›n konuya iliflkin fikir ve tespitlerinden habersiziz, ya da 2.konferansta hata bulal›m
da nas›l olursa olsun maant›¤›d›r. Bu toptanc› ve önyarg›l› bir mant›kt›r. Her fleyi
bir kenara b›rakal›m. Geçmiflin de¤erlendirmesi içerisinde ve yap›lan özelefltiride
„emperyalizm toptan çöküfle, sosyalizmin bütün dünyada toptan  zafere ilerliyor“
yanl›fl ça¤ tespitinin özelefltirisi de verildi¤ini söylersek, bu dahi geçmiflin
de¤erlendirme konular›nda sadece l .yenilgi olmad›¤› gerçekli¤i için yeterli bir
kan›tt›r. O halde DABK ça¤ tespitine iliflkin yap›lan özelefltiriyi do¤ru bulmamas›
gerekir. Ama hepimiz biliyoruz ki, DABK bu ça¤  tespitini savunmamakta
reddetmektedir. Dolays›yla, 1. Konferans›n bu konudaki özelefltirisi DABK’›n da
özelefltirisidir. Tersi durumda DABK’›n aç›kça bu ça¤ tespitini savunmas› gerekir.
Soruna önyarg›l› ve toptanc› bir mant›kla yaklafl›ld›¤›nda böylesine karmafl›k ve
ucube bir durum ortaya ç›kar.

DABK  l.Yenilginin Esas Nedenlerini Objektif Koflullar
Olarak De¤erlendirmektedir:

Bu noktada Konferans kanad› da esasta(biçimde farkl› da olsa) ayn› düflünceleri
savunmaktad›r. Bu tespit do¤ru bir tespit de¤ildi. Daha önceki bölümlerde ayr›nt›l›
bir flekilde ortaya koydu¤umuz gibi 1.yenilginin ard›nda yatan esas neden objektif
koflullar de¤il, subjektif koflullard›. Bu sorunu burada yeniden tart›flmak tekrar
olacakt›r. Çünkü konuya iliflkin yeterli teorik aç›l›mlar ve tart›flmalar önceki
bölümlerde yap›ld›. Sadece flunu belirtmekle yetinece¤iz; Gerek DABK gerekse
Konferans kanad›n›n l.yenilgiye iliflkin yapt›¤› belirlemeler oldukça yanl›fl ve geri
belirlemelerdir. Öznelcili¤in hakim oldu¤u bir düflünce yöntemiyle geçmifl
de¤erlendirilmifltir. Ki, bu öznelcili¤in politika ve taktiklere yans›mas› sonucudur
ki her iki yap›da da ayr›l›k sonras› hakim olan çizgi MLM de¤il, sol oportünist
çizgidir.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

328

DABK’›n Mücadele Biçimleri Konusunda 2. Ve 1. Konferansa
Yönelik Yapt›¤› Elefltiriler Esasta Do¤ru Elefltiridir:

Konuya iliflkin DABK’›n görüflleri flöyleydi; „Partimizin ML program›nda,
hiç bir zaman esas mücadele biçimi olarak savunulmayan, ancak tali bir mücadele
biçimi olarak bak›lan bar›flç›l mücadelenin esas mücadele biçimi olaca¤› fleklindeki
l. MK’n›n görüflünü savunarak 2.Konferans’ta kabul etti“

Buradaki eksik ve yetersiz bir yan, mücadele biçimlerini direkt olarak pro-
gram sorunuyla bir tutmas›d›r. Yoksa Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u
biçimiyle bizimki gibi ülkelerde Silahl› mücadele bafllad›ktan sonra bütün
mücadele biçimlerinin bu ana mücadele biçiminin hizmetinde ve ikincil mücadele
biçimleri olarak ele al›nmas› anlay›fl› do¤ru-bilimseldir. Savafl bafllamadan önce
de Baflkan Mao’dan yapt›¤›m›z al›nt›lardan da görülece¤i gibi bütün mücadele
biçim ve araçlar› savafl›n bafllat›lmas› için kullan›l›r. Yani gerek savafl öncesi
gerekse savafl bafllad›ktan sonra bütün mücadele biçim ve araçlar› savafla endeksli
olarak ele al›p de¤erlendirilmez ve bu konuda pratik ad›m atmazsak ne savafl
bafllat›l›r ne de savafl gelifltirilip büyütülür. Dönem aç›s›ndan, yani içinden
geçti¤imiz stratejik savunma aflamas› aç›s›ndan esas olan mücadele biçimi ise
Köylü Gerilla Savafl›’d›r. Silahl› mücadelenin biçimi bu aflamada böyle konulursa
ancak do¤ru yapm›fl oluruz.

Program farkl› fley, mücadele biçimleri farkl› fleydir. Daha aç›kças› mücadele
biçimlerini program içerisinde ele al›p de¤erlendirilmesi do¤ru de¤ildir. Devrimin
zorla yap›lmas›n› savunmak bir ilke sorunudur. Dahas› bizimki gibi ülkelerde bu
zorun ald›¤› ana biçim silahl› mücadele, ana örgütlenme biçimi de  ordu örgütlen-
mesidir. Bu temel mücadele ve örgütlenme biçimlerinden  sap›ld›¤› zaman ya
sa¤-oportünizme ya da sol-oportünizme düflülür.

Gerek 1.Konferans›m›z, gerekse 2.Konferans›m›z devrimin zor yöntemiyle
olaca¤› ilkesini aç›k ve net bir biçimde savundular. Bizimki gibi ülkelerde bunun
alaca¤› biçim Halk Savafl› Stratejisi oldu¤unu da benimseyip savundular. Her iki
konferans›m›z›n temel siyasi yan›lg›s› „bar›flç›l mücadelenin baz› dönemlerde
silahl› mücadelenin yerine esas mücadele biçimi olarak benimsenebilir“ görüfl
aç›s›d›r. Her iki konferans›m›z burada aç›k bir flekilde  oportünizme düfltüler.
Önceki bölümlerde, mücadele biçimleri konusunda ayr›nt›l› olarak duruldu¤u için
ayn› görüflleri tekrarlamak fazlal›k olacakt›r.

Bilindi¤i gibi 1.Kongremize kadar parti program›m›z henüz oluflturulmam›flt›.
Bu, partimizin programatik görüfllerinin olmad›¤› anlam›na gelmez. Böyle oldu¤u
halde bu güne kadar, Parti yaz›n›nda hep bir programdan söz edildi. Yeri gelmiflken
program denilince ne anl›yoruz, ya da neden Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya
koydu¤u görüfller program de¤il de, programatik görüfller oldu¤unu aç›klamakta
fayda vard›r:

Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u görüfller, dönemin T‹‹KP Program
Tasla¤›na iliflkin ortaya koydu¤u görüfllerdir. Yani Yoldafl Kaypakkaya T‹‹KP
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program Tasla¤›na karfl›l›k kendi MLM görüflleri ve önerilerini ortaya koyup
elefltirilerde bulunmufltu. Yoksa TKP(ML)’nin program› olarak ortaya konulan
görüfller de¤ildi. Elbette ki, T‹‹KP program tasla¤›na karfl› ileri sürülen görüfl ve
düflünceler bir Maoist  partinin mevcut durumda ki programatik görüfllerini
içermekteydi. T‹‹KP içerisindeki MLM kanad›n temel düflüncelerini, programa
denk düfler flekilde ifade etmekteydi. Fakat bu görüfller henüz program flekline
büründürülmemiflti.

Lenin yoldafl›n bir parti program› denilince ne anl›yoruz sorusuna verdi¤i yan›t›
Stalin yoldafl k›saca flöyle ifade ediyor:

„...Bildi¤imiz gibi, bir iflçi partisinin program›,iflçi s›n›f›n›n savafl›m›n›n hedef
ve amaçlar›n›n k›sa ve bilimsel bir biçimde ortaya konmas›d›r.

 Program proletaryan›n devrimci hareketinin nihai hedefini belirledi¤i gibi
partinin bu nihai hedefe yürürken gerçeklefltirilmesi için yürüttü¤ü istekleri de
belirler.“ (Stalin Bolflevik Parti Tarihi.sf,60)

Yoldafl Kaypakkaya T‹‹KP program tasla¤›n› elefltirirken, program tasla¤›na
„bugün silahl› mücadelenin esas biçiminin gerilla savafl› oldu¤u mutlaka programda
yer almal›yd›“ uyar›s›nda bulunmufltu. Burada kavran›lmas› gereken silahl›
mücadelenin Program maddesi olarak yer al›p almamas› de¤il, (ki bir fleyi
de¤ifltirmez pratikte) bu mücadele biçiminin bizimki gibi ülkelerde ana mücadele
biçimi ve stratejik bir ilke olarak savunulup savunulmamas› olmal›d›r. Ve ilkesel
olarak bu mücadele biçimine uygun pratikte örgütleme gelifltirip gelifltirmemektir.
Yoksa parti program›nda yer als›n m› almas›n m› tart›flmas›n› yürütmek çok önemli
bir sorun teflkil etmez. Program›n konusunu oluflturan esas konular mücadele
biçimleri de¤ildir. Örne¤in bir Köylü sorunu olan Toprak Devrimi, ulusal sorun,
ittifaklar siyaseti, dost ve düflman s›n›flar›n ayr›flt›r›lmas›, iktidar›n hangi s›n›flarla
paylafl›laca¤›, iktidara hangi s›n›f›n önderlik edece¤i, bu iktidar›n hangi iktidara
evrilmesi gerekti¤i ve oradan da nihai hedefe do¤ru nas›l yürünmesi gerekti¤i,
Demokratik Halk ‹ktidar›n›n bileflenleri ve bunlarla iliflkiler, bu toplumun temel
ve bafl çeliflkileri, sosyalizme geçifl ve sosyalizm de izlenecek iç ve d›fl siyasetler,
her iki toplumsal evrede de s›n›flar›n  ekonomik, sosyal, siyasal ve demokratik
hak ve iliflkileri konusunda nelerin önerildi¤i, hangi siyasetlerin güdüldü¤ü vb
vb. gibi asgari ve azami programa denk düflen devrimin ve iktidarlar›n niteli¤i,
çeliflkiler ve bu çeliflkilerin nas›l çözülece¤i ve nihai olarak komünizme nas›l ve
hangi, yoldan var›laca¤› gibi hedef ve amaçlar›n k›sa ve bilimsel bir flekilde ortaya
konulmas›d›r program. Ki, Lenin yoldafl›n bafl›nda oldu¤u RSD‹P program›nda
olsun, ÇKP program›nda olsun hiçbirinde mücadele biçimleri  program maddesi
olarak ele al›nmam›flt›r. Bu kavray›fls›zl›k yaln›zca DABK kanad›nda kendisini
gösteren bir kavray›fls›zl›k de¤il, partimizin hemen hemen tüm önderliklerinde ve
kadrolar›nda olan bir kavray›fls›zl›kt›r.
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DABK’›n 2. Konferans›n Arnavutluk Ve
AEP Konusunda „Net Tav›r Belirleyemedi“¤i

Elefltirisi Subjektiftir:
Bu konuda söz konusu belgede flunlar söylenmektedir: „Uluslararas› Modern

revizyonizmin yeni kaleleri olan, Arnavutluk ve AEP konusunda net tav›r
belirleyemedi. Onun revizyonist ve kapitalist yolun yolcusu oldu¤unu aç›kl›¤a,
kavuflturamad›“ elefltirisi haks›z bir elefltiridir.2.Konferans›m›z›n konuya iliflkin
9 numaral› karar› flöyledir:

„Karar no:9
AEP’nin çizgisi modem revizyonist-Trockist k›rmas› bir çizgidir.
AEP’nin modern revizyonist parti olarak nitelendirilmesi yanl›flt›r. Çünkü,

bugün eldeki verilerle AEP’nin tümüyle yozlaflt›¤›n› (ML’e geriye dönüflün
mümkün olmad›¤› anlam›nda) ispatlamak mümkün de¤ildir.,

AEP ML bir parti olarak da de¤erlendirilmemelidir, çünkü parti yozlaflma
süreci içinde bulunmaktad›r ve tümüyle yozlaflma ihtimali büyüktür. Bu durumda,
d›fla karfl› AEP de¤erlendirmesi konusunda aç›k olmad›¤›m›z, çizgiyi revizyonist
gördü¤ümüz, partinin niteli¤i konusunda ise araflt›rma yapt›¤›m›z bildirilmelidir
Arnavutluk SHC’nin toplum yap›s› da bizim için araflt›rma konusudur.“ (TKP-
ML Parti 2 Konferans› Raporu’ndan )

AEP ve ASHC’nin niteli¤ine iliflkin bir netlik olmad›¤› do¤rudur. Fakat, her
fleyi kendi tarihsel ve siyasal koflullar› içerisinde de¤erlendirdi¤imizde, DABK’›n
o dönem aç›fl›ndan 2.Konferans için ileri sürdü¤ü elefltirinin do¤ru olmad›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. DABK mant›¤›na göre bir partiye revizyonist düflünceler hakim olur
olmaz o parti hemen burjuvalaflm›fl ve o ülkedeki iktidar da hemen karfl›-devrime
iltihak etmifl oluyor. Bu yaklafl›m tarz› sübjektif ve sekterdir Bir kere söz konusu
tarihsel koflullarda 2.konferans›n da iflaret etti¤i gibi gerek partinin gerekse mevcut
iktidar›n niteli¤ini net ve somut bir flekilde tahlil etmek için elde somut verilerin
olmas› gerekir. Aradan iki y›l geçmifl. Yani AEP’in Baflkan Mao flahs›nda
Marksizm-Leninizm-Maoizme sald›r›ya geçmesiyle hemence bir partiyi modem
revizyonist ve onun önderlik yapt›¤› iktidar› da burjuva ve kapitalist olarak
nitelemek aceleci ve sekter bir yaklafl›md›r. Revizyonist bir çizginin bir Komünist
Partisine hakim olmas› demek, o partinin hemence burjuvalaflt›¤› veya revizyonist
çizginin art›k mahkum edilemeyece¤ini mutlaklaflt›rmak bilimsel  bir bak›fl aç›s›
de¤ildir. Örne¤in ÇKP’ye 8.Kongrede Li fiao-fli revizyonist kli¤inin çizgisi hakim
olmas›na karfl›n, ama bu çizgi iki y›l egemenli¤ini sürdürmeden Baflkan Mao’nun
öncülü¤ünde mahkum edilerek MLM çizgi tekrar hakim k›l›nd›. Bu mant›kla,
yani yukar›ya aktard›¤›m›z DABK mant›¤› ile hareket edilirse, ÇKP’ye hemen
revizyonist demek gerekir. SBKP’nin 20.Kongresinde hakim hale gelen çizgi
revizyonistlerin (Kruflçev’in bafl›n› çekti¤i Modem Revizyonist çizgi) çizgisi
olmas›na karfl›n, ancak Baflkan Mao tüm bunlara ra¤men yine de SBKP ile iliflkileri
kesmeyi do¤ru bulmuyor. Siyasi iliflkileri kesmeyi do¤ru bulmad›¤› gibi, SBKP
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ve di¤er komünist partilerini Kruflçev’in temsil etti¤i Modern Revizyonist çizgiden
kurtarmak için ideolojik mücadele yürütüyor. 1963 Polemiklerinde konu olan
dokuz mektubun içeri¤i tamam›yla ideolojik mücadele eksenli olup SBKP ve
di¤er komünist partilerini Modem Revizyonist çizgiden vazgeçirme mücadelesidir.
Ayr›ca Baflkan Mao, bu partinin hemen burjuvalaflt›¤› ve mutlak olarak dönüflü
olmayan kapitalist bir yola girdi¤i nitelemesinde de bulunmamaktad›r. Böyle bir
nitelemede bulunmad›¤› gibi 81 Komünist Partisi’nin imzalad›¤› (SBKP ve
ÇKP’nin de imzas› var) „1957 Deklarasyonu“na bilinçli olarak imza atm›flt›r.
Deklarasyonda bir çok revizyonist görüfl olmas›na karfl›n esas›na damgas›n› vuran
ML görüfller oldu¤u için imza atm›fl ve Modern Revizyonistlere karfl› an›nda
cepheden bayrak açmay› do¤ru bulmam›flt›r. Gerek parti içinde gerekse Uluslar
aras› Komünist Hareket içerisindeki çizgi mücadelelerinin yürütülüfl yöntemiyle
DABK’›n mücadele yöntemleri tamamen bir birine z›tt›r. Bu noktada 2.Konferansa
yönelik elefltirisi de DABK’›n s›¤l›¤›ndan ileri gelmektedir.

Sözün özü, DABK’›n 2.Konferans’a iliflkin bu konuda yürüttü¤ü elefltiri
haks›zd›r 2. Konferans mevcut koflullarda en do¤ru olan› yapm›fl ve yerinde karar
alm›flt›r. DABK 8 y›l sonras›n›n geliflmelerinin gözüyle soruna yaklafl›yor,
dolay›s›yla henüz ideolojik bir düzlemde sapma içerisinde olan bir partiyi, hem
de bu partinin niteli¤i ve yön verdi¤i siyasi iktidar› nesnel de¤il kendi öznel
niyetlerine ba¤l› olarak de¤erlendiriyor Bundand›r ki, sekterizme düflüyor.

DABK  2. Konferans’› „Dünya Çap›nda Bafl Çeliflki ve
Bafl Düflman Tespiti“ Yapmamakla Elefltirirken

Subjektivizme Düfltü:
DABK’›n subjektivizmi fluradan kaynaklan›yor: 2.Konferans›n gündeminde

„dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl düflman“ tespiti sorunu yoktur. Dolay›s›yla
gündemde olmayan bir mesele konusunda 2 Konferans›n karar ç›kartmas›n›
beklemek do¤ru de¤ildir. Çünkü bir Konferans›n herhangi bir siyasi konudaki
karar›n› ancak baflka bir Konferans, daha do¤rusu en üst irade olan parti iradesi
de¤ifltirebilir. Kald› ki, merkezi Konferansta haz›r bulunan delegelerin ço¤unluk
e¤ilimi „dünya çap›nda bafl çeliflki ve bafl düflman tespiti yap›l›r“ yönündedir.
Ancak bu görüfller alt parti konferanslar›nda  gündeme al›n›p tart›fl›lmad›¤›ndan
merkezi konferans delegelerinin  bu e¤ilimini karara dönüfltürmeleri düflünülemez.
Çünkü bu yöntem demokratik de¤il anti-demokratik olurdu.

Burada sorunu kendi görüfllerimize yak›n olup olmad›¤› temelinde tart›flmak,
örgüt ilkelerini hiçe saymakt›r. Bu mant›kla hareket edildi¤inde örgütsel ilkeler
dejenere olur. Örgütsel ilkeler böyle savunulmaz ve uygulanmaz. Örgütsel ilkelerin
ruhu Demokratik Merkeziyetçilik ilkesinin savunulmas› ve pratikte buna uygun
hareket edilmesidir. Yoksa, o partide anarflizm hakim hale gelir. Örgütsel ilkelerin
uygulanmas› yerini keyfiyetçilik ve bafl›bozukluk al›r. Bu da her partiliye eflit hak
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temelinde uygulanacak tek disiplin ilkesini hiçe saymay› getirir. MLM örgütsel
ilkelerin uygulanmas›n› dejenere eder.

K›sacas›, DABK’›n bu konuya iliflkin 2.Konferans’a yönelik yapt›¤› elefltiri
bilimsel de¤il, anti-bilimseldir. Soruna ben-merkezci bir anlay›fl ve tutumla
yaklaflmaktad›r.

DABK 2. Konferans’›n Çizgisini Sol’dan Elefltirerek Partinin
‹kinci Örgütsel Yenilgiye Do¤ru Gidiflinin Sol Taktik

Politikalardan ‹leri Geldi¤ini Göremedi:
DABK’›n, 2.konferans’a 5 madde alt›nda yürüttü¤ü elefltiri flöyledir:
„Silahl› mücadelenin önemini ve anlam fikri tam olarak kavranmad›¤›ndan

bilinç üzerine ç›kar›lmad›. Silahl› mücadelenin biçimi olan sald›n ve savunmay›
iyi kavrayamad›¤›ndan, geri çekilme dönemlerinde silahl› mücadelenin savunma
biçimlerinin ön plana geçece¤ini, bunun da bar›flç›l mücadelenin esas olaca¤›n›
savunmalar›na yol açm›flt›r. Bunun savunulmas› partinin bu günkü kötü duruma
gelmesinde temel teflkil eden esas nedendir.“

2 Konferans›n silahl› mücadelenin önemi ve anlam›n› kavramad›¤› tespiti do¤-
rudur. Ancak di¤er noktalarda yapt›¤› yorum ve elefltiri (bar›flç›l mücadeleyi esas
al›nmas›na iliflkin yürütülen elefltiri hariç) mant›¤› yanl›fl ve hatal›d›r. fiöyle ki,:
Bir kere 2.konferans mevcut siyasal durumu nesnel bir flekilde de¤erlendirip buna
uygun taktik politika belirleyememifltir.

‹kincisi, bu yanl›fl ve subjektif durum de¤erlendirmesinin sonucu örgütsel
güçleri dört bir tarafa yumruk sallar nitelikte da¤›tmas›yla bütün bölgelerde (l
nolu Bölge hariç) örgütsel darbe yemenin zeminini  oluflturmufltur.

Üçüncüsü; 2. Konferans her ne kadar silahl› mücadele esast›r tespiti yapsa da
ancak silahl› mücadeleyi bafllatmadan (Köylü Gerilla Savafl› kastediliyor ) önce
sol taktik ve örgütsel politika izlemifltir, daha sonra ise bu sol politikan›n ikiz
kardefli olan sa¤ bir politik -taktik yönelime girerek partiyi yenilgiyle tan›flt›rm›flt›r.
DABK bu bak›fl aç›s›yla,  2.konferans›n bu sol-taktik tespitlerini ya görmüyor ya
da görmezlikten gelerek sol düflüncelere prim veriyor.

Dördüncüsü, DABK, 2.konferans›n silahl› mücadeleyi bafllatt›¤›n› varsaymakta
ve darbe al›nca aktif savunmaya geçilmedi¤ini elefltirmektedir. Halbuki, 2.Kon-
ferans, mücadelenin silahl› yöntemlerini benimsemeliyiz demekle birlikte, bunun,
Köylü Gerilla Savafl›n›n bafllat›laca¤› anlam›na gelmeyece¤ini aç›kça ifade
etmektedir. DABK bu ç›plak gerçe¤i atlamaktad›r. Savafl›n bafllat›lmad›¤› ve
savafl›n devam etmedi¤i bir durumda, geri çekilme takti¤i sanki savafl varm›flta
do¤ru bir flekilde savunmaya geçilmedi¤i elefltirisi yap›lmaktad›r. E¤er savafl
bafllat›lm›fl olsayd› ve 2.Konferans savunmay› do¤ru bir tarzda ele almam›fl olsayd›,
DABK’›n elefltirisi do¤ru olmufl olurdu. Savafl›n bafllat›lmad›¤› o günkü koflullarda
geri çekilmenin ancak örgütsel geri çekilme temelinde olabilece¤ini DABK’›n
kendiside kavram›fl de¤ildir. Özünde DABK mücadelenin, serüvenci flekilde
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ilerleme temkinli flekilde ilerleme, örgütsel geri çekilme, aktif savunmaya geçme
biçimleri noktas›nda 2.Konferanstan kopmam›flt›r. 2.Konferans›n oldu¤u gibi,
DABK’›nda bu konularda kafas› epeyce kar›fl›kt›r.

Savafl bafllat›ld›ktan sonra savafl›n savunma biçimindeki taktiklerinin  uygulan-
mas› gerekti¤i do¤rudur. Ama iflaret etti¤imiz gibi 2.Konferans henüz savafl›
bafllatmam›flt›. Dolay›s›yla buradaki bir geri çekilmeden söz edilecekse bunun
ismi örgütsel geri çekilme olmak zorundayd›. Bunu da esas güçlerini (kadro, üye,
di¤er aktif sempatizan ve militanlar) Gerilla Bölgelerine çekmekle ifle koyulma-
l›yd›. Gerekirse flehirlerdeki bütün güçlerini boflaltmal›yd›. Ama 2.Konferans bu
takti¤i izlemeyerek sol bir örgütsel ve taktik politika izleyerek örgüte a¤›r darbeler
indirmenin hatal› politikas›n› izledi. Daha önce de belirtti¤imiz gibi 2.konferans
devrimci durum tespitini sol-subjektif bir flekilde tespit etti. Bu tespit ›fl›¤›nda,
yine bu subjektivizmin ürünü olarak ülkenin neredeyse bütün bölgelerinde ve
hatta illerinde örgütlemeyi önüne görev olarak koydu ve buralara güçleri macerac›
bir flekilde da¤›tarak örgütün darbe yemesine zemin haz›rlad›. Bu politikayla
konferans›n üzerinden 1 y›l gibi k›sa bir zaman geçmedi¤i halde neredeyse örgütsel
yenilgiyle tan›flacakt›. Bu örgütsel darbenin bafl mimarlar› 2.Konferans ve onun
seçti¤i MK’d›r. Baflta Parti Sekreterimiz Süleyman Cihan yoldafl olamak üzere,
yakalanan MK’si ve Bölge Komitesi üyelerinin  tümü bu politikan›n ürünü olarak
flehir merkezlerinde yakalanm›fllard›r. ‹flte bu sol taktik politika ve onun yaratt›¤›
sonuçlar görülmeden geçmifli do¤ru de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Düflman›n
gücü kavranm›yor, küçümseniyor, halk›n sisteme karfl› duruflu abart›l›yor kendi
subjektif gücümüzün zay›fl›¤› ve devrimci hareketin yedi¤i a¤›r darbeler
görülmüyor. Düflman›n taktik olarak sald›r›da, hem de top yekün sald›r›ya geçti¤i
görülmüyor.Tüm bunlara karfl›n güçler dört tarafa (hem de flehirlere) da¤›t›l›yorsa,
art›k buradaki siyasal çizginin sol de¤il de sa¤ de¤erlendirilmesinin hiç bir bilimsel
yan› olabilir mi? Sol’culuk ve bu çizginin ideolojik-s›n›fsal kayna¤› do¤ru bir
flekilde tahlil edilmek yerine, onu teorilefltirmeye çal›fl›rsak, arkas›ndan ortaya
ç›kacak sonuçlar daha büyük darbe ve yenilgiler olacakt›r. Sa¤c›l›¤› görelim onu
alt edelim. Ama sa¤c›l›¤› alt etme ad› alt›nda sol fikirler ve politikalar gelifltirilirse
yani sol gözden kaç›r›larak sa¤ mahkûm edilmeye çal›fl›l›rsa o zaman biz baflar›yla
de¤il baflar›s›zl›kla tan›fl›r›z. DABK bu hatal› yöntemler ve sorgulamalar sonucu
bu sol çizgisini daha da derinlefltirmifltir. Hiçbir dönem sol hatalar›n› görmemifltir
ve sol düflüncelere ve politikalara dokunmam›flt›r. Geçmifli hep sa¤ de¤erlendirerek
bu sa¤’›n sol’la diyalektik iliflkisini do¤ru kuramad›¤› gibi, ço¤u kez izledi¤i sol
çizginin sonucu ald›¤› örgütsel, askeri darbelerin faturas›n› dahi sa¤c›l›kla
aç›klamaya çal›flm›flt›r. Sa¤ diye dünü sözüm ona mahkum etmeye (!) çal›flm›fl,
oysa bu mahkum etmeye çal›flt›¤› politikalar›n ve pratik olumsuzluklar›n Sol
politika ve taktiklerden kaynakland›¤›n› ya görememifl, ya da görmek istememifltir.
fiu söz DABK kanad›nda adeta bir slogan haline gelmifltir: „Biz hiç bir zaman
sol’cu olmad›k ki keflke bir sol çizgi izlesek.“ Bu slogan solculu¤un nas›l da
kutsand›¤›n› ortaya koymaktad›r.
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DABK’›n 2. Konferans›n „Baz› Sallant›l› Unsurlar›n
Faydac›l›k Temelinde MK’ya Almas› da

2. Konferans›n Önemli Hatalar›ndan Biridir“ Belirlemesi
Do¤ru Bir Tespittir:

Ancak kendi içinde tutars›zl›klar tafl›maktad›r. Burada elefltirilmesi gereken
temel nokta partinin gerek 2.Konferans öncesi gerekse sonras› kadro politikas›
olmal›d›r Yoksa söz konusu kadrolar›n tek tek zaaflar›yla bir politika sorgulanamaz.
Söz konusu kadrolar›n gerek polisteki tav›rlar› gerekse hapishaneden ç›k›fl sonras›
ideolojik-siyasi zaaf gösterdikleri de do¤rudur. Ama yeri gelmiflken bir kez daha
belirtelim ki 2.Konferansta MK’ya getirilen kadrolardan flehit düflenler ve bir-iki
kadro hariç hemen hemen hepsi ayn› zaaf› göstermifltir. DABK bu tespiti yaparken
acaba kendisi için do¤ru bir kadro politikas› oluflturdu¤unu iddia edebilir mi?
Hay›r edemez. MLM tutarl›l›k bir dönemin kadro politikas›n› elefltirirken, bu yanl›fl
kadro politikas› yerine e¤er do¤ru bir kadro politikas› gelifltirip buna pratikte yaflam
buldurtabilirsen, ancak o zaman dünü sorgulamakta do¤ru bir yöntem izledi¤ini
ve bununla da do¤ru sonuçlar ç›kard›¤›n› söyleyebilir, iddia edebilirsin.

Kadro politikas› demek sadece parti çizgisini teorik düzlemde savunmak diye
anlafl›lmaz, anlafl›lmamal›d›r. Bu, yani Partinin genel siyasi çizgisini onayl›yor
ve bundan baflka siyasi-teorik, pratik ve dahas› çok yönlü siyasi birikim ve yetene¤e
sahip olmayan kadrolar› kadro olarak tan›t›r ve bu anlay›flla kadro politikas›na
yaklafl›rsak dün izlenen çizgiden farkl› bir çizgi gelifltiremeyiz. Ki, DABK’›n kadro
politikas› konusunda izledi¤i çizgi 2.Konferanstan farkl› olmam›fl, hatta daha
olumsuz ve geri düzeyde olmufltur. E¤er sadece sonuca göre kadrolar›n durumunu
tahlil etmeye çal›fl›rsak, DABK’›n  1987-92 aras› kadrolar›ndan düflman›n eline
sa¤ olarak düflen tüm kadrolar (Manuel Demir yoldafl hariç) iflkencede çözülerek
Komünist tav›r sergilememifllerdir. Sorunun ideolojik ve siyasi özü aç›¤a ç›kart›l›p
bilimsel bir bak›fl aç›s›yla sorgulanmad›¤› zaman ne dünün olumsuz çizgisinden
ideolojik olarak kopabiliriz, ne de geçmifl hatalardan ar›narak ilerlemenin
koflullar›n› yaratabiliriz. Yoksa her yeni gelen, geçmifle „tu kaka“ deyip iflin içeri-
sinde ç›kar ve ç›kmakla yetinir. Partide  bugüne dekte genel olarak bu çizgi
izlenmifltir.

DABK’›n bafl›na getirilen kadrolar›n hepsi teorik olarak Partinin siyasi çizgisine
kelimesi kelimesine imza atan yoldafllard›. Ama bu tek bafl›na o kadronun ideolojik-
siyasi ve örgütsel olarak sa¤lam oldu¤unu, gerçekte MLM bir kadro niteli¤ine
sahip oldu¤unu gösterir mi? Kesinlikle göstermez.  Burada sorgulanmas› gereken
sadece 2.Konferans›n kadro politikas› de¤ildir. Partimiz tarihi boyunca izlenen
kadro politikas›n›n ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgi bak›m›ndan tarihsel
kökleri aç›¤a ç›kar›l›p mahkum edilmeden do¤ru bir kadro politikas›na sahip olmak
mümkün de¤ildir. DABK’›n as›l olarak görmek istemedi¤i budur.

K›sacas› DABK, soruna kadro politikas›n› sorgulama yerine sonuçtan hareket
ederek, hem de kendisi de ayn› hatalar› iflleyerek yaklafl›yor. Sorunu iman gücüyle
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ve partinin programatik çizgisini savunup-savunmamas›yla s›n›rl› tutarak, hatalar›n
ideolojik-siyasi özüne inmiyor, inemiyor. Bu nedenledir ki ayn› kadro politikas›n›
kendisi de izledi dolay›s›yla baflar›s›z olmaktan kurtulamad›.

DABK  2. Örgütsel Yenilginin Nedenlerini
Yanl›fl Temelde Sorgulad›:

DABK 2.örgütsel yenilgi için flunlar› söylüyor:
„K›saca 2.MK görev bafl›na geldi¤inde avantajlar› ortadayd›. Bu avantajlar›

do¤ru bir tarzda kullanmamas› ona yenilgi ald›rd›. Bu yenilginin al›nmas›nda a¤›r
objektif koflullar›n rolü inkar edilemez. Fakat bu kaç›n›lmaz bir yenilgi de¤ildi.
Do¤ru bir politika izlenmifl yani 2.konferansta al›nan kararlar do¤rultusunda
hareket edilmifl olsayd› yenilginin al›nmas› önlenebilirdi.“ (agb.sf,8)

Bir parti do¤ru bir siyasal, örgütsel ve askeri politika izledi¤i zaman genel
olarak yenilgiye u¤ramaz. Bu saptama do¤rudur. Ancak sorunun özünü do¤ru bir
politika denilince ne anlad›¤›m›z oluflturmaktad›r. Daha do¤rusu do¤ru bir politika
nas›l oluflturur sorusunu do¤ru yan›tlayamaz ve bu ba¤lamda da her siyasal geliflme
karfl›s›nda do¤ru bir siyaset izleyemezsek bu, do¤ru bir politika olmaz. Tabii ki,
nihayetinde politikas›zl›¤›n kendisi de politikad›r. Ama bu nas›l bir politikad›r?
Tabii ki, yanl›fl politikad›r. Ve baflar› de¤il baflar›s›zl›k getirir. O zaman biz bu
soruyu flöyle kendimize soral›m: 2.Konferans taktik politikalar›n› do¤ru oluflturdu
mu? Yani 2.Konferans an›n›n siyasal durumunu, dahas› somut durumu do¤ru bir
bilimsel bak›fl aç›s›yla m› tahlil etti yoksa öznelci sol bir bak›fl aç›s›yla m› tahlil
etti? ‹flin ana merkezini bu soru oluflturmaktad›r.

‹kinci nokta ise, tabii ki, pratikte bu tespitler do¤rultusunda hareket emektir.
Öncelikle, birincisi üzerinde dural›m:

Daha öncede bir çok kez belirtti¤imiz gibi 2.Konferans devrimci durum
tespitinde sol-subjekt›f bir saptamada bulundu. Düflman›n durumunu küçümse-
yerek kendi gücünü ve halk›n gücünü abartt›.Geliflmelerin yönünü do¤ru tespit
edemedi¤i için örgütü buna flekilde getirip konumland›ramad›. Bu sol-sübjektif
saptamalar sonucu örgütün gücünü yayg›n bir flekilde dört bir tarafa da¤›tt›. Silahl›
mücadelenin stratejik olarak esas olmas›yla ve bafllat›lmas›ndan sonra izlenecek
taktiklerle daha silahl› mücadele bafllamadan önceki taktikleri kar›flt›rd›.
2.Konferans›n pratik-politik çizgideki olumsuzluklar›n›n kayna¤› esas olarak bu
yanl›fl siyasal durum tespitinden kaynaklanmaktad›r. DABK’›n yukar›da al›nt›lad›-
¤›m›z gibi 2.Konferans›n siyasal durum tespiti do¤ru olmas›na ra¤men 2.MK buna
uygun davranmad›¤› için yenilgiye neden olmufltur tespiti do¤ru de¤ildir. Burada
2.Konferans›n yönelimine kaynakl›k eden ideolojik ve siyasi hat görünmeyerek
bütün günahlar MK’ya ç›kar›lm›flt›r. Düflüncedeki sol subjektivizm görülmüyor.
Geliflmelerin ilerisinde tespit yaparsan yani nesnel durumun ilerisinde siyasal
durum saptamas› yaparsan, tabii ki pratikte subjektif düflünceler tutmayacak ve
arkas›ndan baflar›s›zl›klar, hatta büyük yenilgiler kaç›n›lmaz olur.
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‹kincisi; DABK’›n iddia etti¤i gibi 2.MK 2.Konferans›n kararlar›n› uygulama-
d›¤› için yenilgiye u¤ram›fl de¤ildir. Tersine 2.MK, 2.Konferans›n politik-taktik
ve örgütsel politikalar›n› uygulam›flt›r. Ancak 2.Konferans›n bu politikalar›  yanl›fl
oldu¤u için önce a¤›r darbeler al›nm›fl, arkas›ndan ise geride kalan MK „güç-
lendirme“ ile birlikte sol çizgiyi ideolojik olarak sorgulay›p ondan kopmak yerine
onun ikiz kardefli olan sa¤ çizgiye  çok h›zl› bir flekilde dönüfl yapm›flt›r. DABK
neye sol, neye sa¤ denilece¤ini teorik olarak kar›flt›rd›¤› için, belirlemeleri de
yanl›fl yap›yor. DABK yayg›n örgütlenmeye iliflkin yapt›¤› belirlemelerin alt›n›
flöyle dolduruyor:

„2.MK’n›n 2.Konferans kararlar› do¤rultusunda ilk bafllarda att›¤› olumlu
ad›mlar›n yan› s›ra olumsuz ad›mlar da vard›. Özellikle örgütlenmede yap›lan
hatalar çizginin iyice kavranmad›¤›n› gösteriyordu. Bir kere k›rsal alanlarda
oluflturulan gerilla birimlerine bak›fl aç›fl› do¤ru de¤ildi. ‹kincisi, örgütlenme yayg›n
tutuldu. Güçler belli alanlarda  yo¤unlaflt›r›lmad›.Bunun  yerine genifl  alanlara
serpifltirildi. fiehirlerdeki örgütlenme de  do¤ru  ele al›nmad›. Bu konularda sa¤
hatalar izlendi. Çünkü yayg›n örgütlenmenin esas› flehirlere yönelikti, bu da sa¤
bir anlay›fll›.“(agb.sf,9)

fiimdi bu belirlemenin kendi içindeki tutars›zl›klar›n› ve yanl›fll›klar›n› ele
al›p de¤erlendirelim:

2.Konferans örgütlenmede, yani mevcut güçleri 5 Bölge Komitesi temelinde
örgütlenmeye gitmekle güçleri yayg›n bir flekilde da¤›tm›flt›r. 5 Bölge Komitesinin
örgütlenmesine karar verdikten sonra bu bölgelere de uygun kadrolar ve üyeler
atamak zorunlulu¤u Konferans karar›n›n gere¤idir. Yani, 2.MK Konferans›n bu
karar› gere¤i güçleri 5 Bölge temelinde flehirlere da¤›tmak zorundayd›. Tersi
durumda Konferans›n karar›n› çi¤nemifl olurdu. Yayg›n örgütlenme ve güçlerin
da¤›t›lmas› politikas› elefltirilecekse -ki elefltirilmelidir- buradaki muhatap 2.MK
de¤il, 2.Konferans ve ilgili politikas›d›r.

2.Konferans sald›r› takti¤ini tespit etti¤i devrimci duruma uygun olarak
belirliyor. 2.MK’da bu belirlemeye göre güçleri yayg›n ve macerac› bir flekilde
da¤›t›yor. Hem de kadrolar›n ezici ço¤unlu¤unu flehir merkezlerine y›¤arak.

Düflman sald›r›ya geçti denilecek ama, öte yandan güçleri temel bölgelere,
yani düflman›n zay›f oldu¤u gerilla bölgelerine çekme politikas› savunulmayacak.
Bu nas›l bir politika olur? Tabii ki, mevcut siyasal durumun ilerisinde, hem de
devrimin bizimki gibi ülkelerde dengesiz geliflece¤ini teorik-politik olarak
savunuldu¤u halde, düflman›n her bak›mdan güçlü oldu¤u yerlere güç y›¤›lacak.
Bunun ad› sa¤ oportünizm de¤il, sol oportünizmdir. E¤er durum tespitinde sol
subjektif davran›lmay›p nesnel davran›lsayd›, yani devrimci durumun geriledi¤i
görülseydi ve buna uygun  politik-taktik yönelim olarak örgütsel geri çekilme
politikas› benimsenseydi örgütsel yenilgi al›nmayabilirdi. Gerçekten devrimci
durum yüksek olsayd› ve bu tespite karfl›n subjektif güçleri sald›r›ya göre harekete
geçirmek yerine savunma takti¤ini gelifltirip bunun üzerinden taktik politikalar
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gelifltirilmifl olsayd›, o zaman bu çizgiyi sa¤ oportünist olarak de¤erlendirmek
do¤ru olurdu. Daha aç›kças›, devrimci durum ileri, ama gerek Konferans gerekse
onun iflbafl›na getirdi¤i MK subjektif bir tarzda devrimci durumun geri oldu¤u
sonucuna var›p sald›r› takti¤ine uygun konumlanmamas› durumunda bu taktik
politika sa¤ oportünist bir politika olurdu.

Bu mant›k silsilesi bir askeri taktik için geçerli oldu¤u gibi bölgesel ve ülke
geneli için de geçerlidir. Bu dönem için kavran›lmas› ve ders ç›kar›lmas› gereken
nokta fludur; Örgütsel güçlerin yayg›n bir flekilde da¤›t›lmas›n›n ard›ndaki siyasal
düflüncenin öznelci sa¤ düflünce olmad›¤›, sol düflünceler ve politikalar›n oldu¤u
gerçekli¤inin kavranmas›d›r. Bunun kayna¤› da 2.Konferanstaki sol sübjektif
durum de¤erlendirilmesindendir.

Baflkan Mao, genel ayaklanmac›lar›, daha do¤rusu parti içerisinde k›rsal
alanlar›n önemini kavramayan, bunun yerine flehirleri esas alan ve flehirlerde
ayaklanma ve silahl› kuflatma hareketlerini bafllatanlar› sa¤ çizgi olarak de¤il sol
çizginin sahipleri olarak nitelendiriyor. Sol düflüncelerin sa¤ düflünce ve
politikalardan ba¤›ms›z olarak ele alabilir miyiz? Elbette ki, ayr› ele al›namaz.
2.Konferans›n sol taktik politikalar›, hangi sonucu do¤urmufltur? Herkesin bildi¤i
gibi sol düzeltilemeden sa¤a çark edilerek yenilgi sürecinin tamamlanmas›na neden
olunmufltur.

Sözün k›sas›, DABK 2.yenilginin siyasal nedenlerini do¤ru tespit edemiyor
sol hatalar› göremiyor veya görmek istemiyor.Soldan sa¤› elefltirmeye çal›fl›rken
hem sol anlay›fllar› gizliyor hem de solun geliflmesini h›zland›r›yor.

DABK’›n Söz Konusu Belgede „2.MK’n›n Öteden Beri Kör
Güven Temelinde Ba¤l› Olduklar› FÜ’lere Afl›r› Güven

Duymalar›,“ Elefltirisi Baz› Abart›l› Yanlar Tafl›sa da Esasta
Do¤ru Bir Elefltiriydi:

FÜ’lerin 2.MK üzerinde ideolojik ve siyasi etkisinin güçlü oldu¤u, bu etkinin
partinin bütününde var oldu¤u do¤rudur. Bunu belirtirken FÜ’lerin partiye
ideolojik-siyasi katk›lar›n›n olmad›¤›n› söylemek istemiyoruz. Özellikle de l.
MK’ya karfl› FÜ’lerin çok güçlü ve MLM düzeyde ideolojik mücadelesi söz
konusuydu. Ayn› mücadele siyasi alanda etkisini göstererek l. MK’n›n gerek
Partinin ideolojik-programatik çizgisini, gerekse Baflkan Mao’nun reddedilmesi
kampanyas›n›n etkisini k›rarak partide genel siyasi çizginin 2.Konferansta tekrar
onaylamas›n› sa¤lam›flt›r. Belirtmeliyiz ki, l. MK döneminde MLM kanad›n bafl›n›
FÜ’ler çekmekteydi. Bu ideolojik-siyasi etki 2.Konferansta kendisini belirleyici
bir flekilde hissettirmekle s›n›rl› kalmad›. Devam›nda 2.MK’n›n taktik
politikalar›nda da etkisini sürdürdü. Güçlendirme sonras› ise FÜ’lerden birinin
kat›ld›¤› MK toplant›s›nda  neredeyse tüm MK üyeleri söz konusu FÜ’nün her
a¤z›ndan ç›kan sözcükleri bir karar ve yan›lmaz do¤rular olarak onayl›yordu. Bu
tutum yanl›flt›, bu yanl›fl anlay›fl ve tutumdan dolay›d›r ki daha sonra 2.MK
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FÜ’lerden kolay kolay kopmad›, kopamad›. Dolay›s›yla bu ba¤›ml›l›k iliflkisi
sonucu baz› politik-taktik ve örgütsel hatalar ifllediler.

Komünist partisinde kiflileri putlaflt›rman›n do¤ru olmad›¤›n› her zaman
belirtiyoruz. Kiflileri putlaflt›rman›n kendine karfl› güvensizlikten kaynakland›¤›n›,
bunun temelinde de devrimci teori, siyasi tecrübe ve birikim yoksunlu¤u
yatmaktad›r. Bilginin, bilimin olmad›¤› daha do¤rusu kullan›lmad›¤› yerde inanç
öne ç›kar. Bilim ve bilgi ise kör inançlar›n panzehiridir. Körü körüne inanç idealist
düflüncenin kendisidir Devrimci bilgi ve bilim ise nesnelli¤in kavranmas›, o anl›k
bilinmeyen fleylerin ise bilinebilirli¤inden hareket eder. Kiflileri putlaflt›rmamak
demek kiflilerden hiçbir bak›mdan etkilenmemek, veya  bu kiflileri hiç dikkate
almamak anlay›fl›n› do¤urmaz. Burada kavranmas› gereken bir sorunu ele al›rken
o soruna iliflkin kendi devrimci mant›¤›m›z› kullanarak bilimsel flüphecilik ›fl›¤›nda
teorik, siyasal ve örgütsel sorunlar› de¤erlendirmek olmal›d›r. Yani bir anlay›fl,
bir teori, bir takt›k-politika kimden  ç›karsa ç›ks›n bizim burada izlememiz gereken
do¤ru metot bilimsel bir bak›fl aç›s›yla sorunu ele al›p de¤erlendirmek olmal›d›r
Ne kifli çok iyidir, dolay›s›yla her söyledi¤i fley do¤rudur anlay›fl›ndan hareket
edece¤iz ne de kifli kötüdür, söyledi¤i her fley yanl›flt›r mant›¤›ndan hareket
edece¤iz. Her iki anlay›fltan ve tutumdan da uzak durmal›y›z. Dün iflimize geldi¤i
gibi faydac› bir anlay›flla kiflileri öne ç›kart›p bunlar üzereden taban› etkilerken
(1976 ayr›l›¤›nda izlenen yöntem çok somut bir örnek teflkil etmektedir.), ayn›
kiflilerin bugün bizden ayr› düflünmeleri ve ayr› düflmelerinden dolay› onlar› bir
ç›rp›da her kötülü¤ün anas› olarak damgalamam›z do¤ru de¤ildir. Bu, devrimci
bir anlay›fl de¤il, inkarc› ve ayn› zamanda dürüst olmayan bir yaklafl›md›r.

Elefltiride neden sonuç iliflkisini kurmadan gerçek bilimsel sonuçlara gidilemez
ve  do¤rular yakalanamaz. Bugün bizim sübjektif ve inkarc› bir flekilde „elefltir-
di¤imiz“, elefltirece¤imiz önderlik veya bireyler pekala ayn› yöntemle, ayn› flekilde
bizi elefltirebilirler. Çünkü parti içerisinde do¤ru ile yanl›fl›n, dahas› iki çizgi
mücadelesi hiçbir zaman bitmez. Do¤ru düflüncelerin  üretilmedi¤i yerde, do¤al
olarak kullan›lan yanl›fl yöntemler dönüp dolafl›p sahibini vuracakt›r. Ço¤unluk
her zaman do¤ru ve hakl› olmad›¤› gibi az›nl›¤›n ise mutlak olarak yanl›fl ve haks›z
oldu¤u söylenemez.

DABK’›n 2.MK 5.Toplant›s›nda „...Ancak Baz› Somut
Durumlarda Strateji Ayn› Kalmas›na Ra¤men fiehirlerdeki

Faaliyete A¤›rl›k Verilebilir Ve Verilmelidir.“ Tespitine
‹liflkin Yöneltti¤i Elefltiri Esasta Do¤ru Bir Elefltiriydi:

 Bu konuda MK 5.Toplant›s›n›n tespiti flöyledir:
„Sonuç olarak ‚köylük bölgelerdeki faaliyet esas, flehirlerdeki faaliyet talidir‘

tespitimiz stratejik dönem boyunca geçerlidir. Ancak baz› somut durumlarda
strateji ayn› kalmas›na ra¤men,flehirlerdeki faaliyete a¤›rl›k verilebilir ve veril-
melidir.
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Bu, k›rsal kesimlerin esas olmas› gerekti¤ini ve do¤rulu¤unu kesinlikle
reddetmez. Dogmatik davran›p geçici bir dönem de olsa, somut bir taktik
örgütlemesek bundan zararl› ç›kacak olan yine bizler olaca¤›z ve flehirlerdeki bu
potansiyel de revizyonistlerin ve oportünistlerin etkinli¤ine girmifl olacak ve bizi
daha zorlu görevle karfl› karfl›ya b›rakacakt›r.“ (2.MK.5. top.rap.sf,17)

Bu belirlemenin üzerinde durmakta fayda var: Söz konusu MK toplant›s›n da
her ne kadar stratejik olarak silahl› mücadele ve k›rsal alanlar›n esasl›¤› savunulsa
da ancak „baz› somut durumlarda  flehirlerdeki faaliyete a¤›rl›k verilebilir ve
verilmelidir“ tespitiyle yanl›fl ve hatal› bir belirleme yapmaktad›r. Bir kere savafl
bafllad›ktan sonra olsun, bafllamadan önce olsun bütün mücadele ve örgüt biçimleri
savafla, bütün örgütlenmelerde ordu örgütlenmesine hizmet etmek zorundad›r.
Özelliklede savafl bafllad›ktan sonra art›k ad›na ne denirse densin (somut durum
vs.gibi) k›rsal alanlar› baz› dönemlerde tali plana düflürerek örgütlenmenin ve
mücadelenin esas›n› taktik olarak flehirlere kayd›rmak demek, ya savafl gerçek-
li¤inin ne oldu¤unu anlamamak ya da taktik mücadele ve örgüt biçimlerinin
stratejik mücadele ve örgüt biçimleriyle olan diyalektik iliflkisini kavramamak
anlam›na gelir.

Görünen o ki, 2.MK sözkonusu toplant›da esas mücadele ve örgütlenme
biçimleriyle tali mücadele ve örgütlenme biçimlerini birbirine kar›flt›rmakta ve
bunlar›n birbiriyle olan diyalektik ba¤›n› kavrayamamaktad›r. Çok somut bir soru
ile bunu yan›tlayal›m: fiehirler esas faaliyet alan› olarak belirlendi¤inde do¤al
olarak mücadele ve örgüt biçimlerini de (buna istersen geçici denilsin) de¤ifltirmek
zorunlu hale gelecektir. Dahas› k›rdaki gerilla savafl› ve  ordu örgütlenmesi
flehirlerde ayn› biçimde verilip yap›lmayaca¤›na göre mücadele ve örgütlenme
biçimleri bu tespite göre de¤iflmek zorundad›r. 2.MK’da bunu yapmaktad›r. Gerilla
güçlerinin ve gerilla mücadelesinin  tasfiyesi yukar›daki tespitin mant›ki sonucudur.
Bu tespite uygun olarak flehirlerdeki faaliyetler için, kadrolar›n ve üyelerinin
ço¤unlu¤unu k›rdan çekip flehirlere yerlefltirmek gerekir. Tutarl›l›k bunu gerektirir.
Yani teori ile prati¤inin diyalektik tutarl›l›¤› ancak böyle olur. Yani partili kadro
ve üyelerin ço¤unlu¤unu k›rdan çekip flehirlere yerlefltirdi¤imizde k›rdaki parti
ve ordu örgütlenmesi ve  gerilla birliklerindeki kadrolar›n da flehirlere çekilmesi
anlam›na gelir. Tersi bir yaklafl›m yap›lan tespitin ruhuna ayk›r› bir yaklafl›md›r.
Bu tespite uygun davran›ld›¤›nda aç›kt›r ki ordu ve k›r›n tasfiyesini beraberinde
getirir. Di¤er bir deyiflle gerilla mücadelesi ve faaliyetinin tasfiyesini getirir.

Görüldü¤ü gibi bu tespite nereden bak›l›rsa bak›ls›n hatal› ve yanl›fl bir tespit
oldu¤u kendili¤inden anlafl›l›r. Bunun da ülkemizin somut koflullar›ndan hareketle
ortaya ç›kan mücadele ve örgüt biçimlerine (stratejik bak›mdan) yan›t vermedi¤ini
tam tersine bu hatal› tespitlerden dönülmeyip zaman›yla politika haline gelmesi
durumunda tasfiyecili¤i getirece¤i aç›kt›r. Yoldafl Kaypakkaya sonras› partimizin
bütün önderlikleri (Konferanslar› da dahil) silahl› mücadele ve köylük alanlardaki
faaliyet esast›r belirlemesini yapmas›na karfl›n, bunu pratikte uygulamad›lar.
Dolay›s›yla bu konuda parti çizgisinden derin bir flekilde oportünizme sapt›lar.
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Vurgu yapmak istedi¤imiz temel sorun fludur:  Teorik olarak bir fleyi esas al›r›z
ama onun ruhuna uygun mücadele ve örgüt biçimlerini pratikte gelifltirmeyiz. Bu
olumsuzluk bizde adeta gelenek halini ald›. Bu da küçük burjuvazinin tipik
özelliklerinden birisidir. Ya ald›¤› ve belirledi¤i kararlar›, politikalar› yeterince
kavram›yor, ya da bunlar› belirlerken subjektivizme düflen bir hareket tarz› izliyor,
subjektivizmden ar›nmak için çaba sarf etmiyor, ya da ald›¤›m›z kararlar noktas›nda
›srarc› davranam›yoruz.

DABK  Parti ‹çi ‹ki Çizgi Mücadelesinde 2. MK’ya Karfl›
Örgütsel Sekterizme Düfltü:

„...Dokuz yoldafl›n ölümünden sonra ise bunlar›n (burada 2.MK kastediyor.bn)
aç›kça Türkiye’ye gemleyeceklerini söylemeleri, Konferansa gelmeyeceklerinin
en aç›k ifadesiydi. Fakat bölge delegeleri bunlar›n bu niteli¤ini tam olarak
görmediler. Ya da gördükleri halde bunlar› Konferans ile tasfiye etmeyi do¤ru
bulduklar› için bunlar› Konferansa getirmek için yo¤un çaba harcamaya devam
ettiler Bu çaban›n ana nedeni ise partinin bölünmesine engel olmakt›. Bu da¤›n›kl›k,
örgütsüzlük ve laçkal›k karfl›s›nda PÜ, AÜ ve sempatizanlardaki yo¤un elefltiri
ve tepkiyi pasifize etmek için u¤raflan BK (asl›nda BK de¤il bölge delegeleri idi)
geçici olarak oluflturulan eylem gruplar› ile bu tepkileri bir ölçüde pasifize ederek,
revizyonistleri konferansa getirme u¤rafllar› sürdü.

Bu aflamada ML’ler nas›l bir tav›r tak›nmal›yd›lar? Yap›lmas› gerekli olan
revizyonistlerin kat›lmad›¤› bir Konferans tamamlayarak, partinin bu örgütsüz ve
laçka yap›s›na son vermek ve çok önceden görülen ya da sezilen olumsuzluklar›
önlemek olmasayd›, bu aç›dan onlar›n kat›lmad›¤› bir konferans meflru ve
dogruydu.“(agb.sf,40-41)

Daha önce belirttik. O koflullarda Konferans›n Bat›’da m›, k›rda m› yoksa
yurtd›fl›nda  yap›lmas› tart›flmas›n› bir ilke sorunu yapmak hatal› bir yaklafl›md›r.
Sorun nerede ve daha güvenlikli ortamda yap›laca¤›d›r. MK yurtd›fl›nda diyorsa
ve halada böyle bir önderlikten söz ediliyorsa (isterse bunu revizyonist de¤erlendir
fark etmez) Parti olarak da Konferans yapmak diye bir amac›n varsa, Konferansa
kat›l›n›r ve iki çizgi mücadelesi temelinde „MLM çizgi“ hakim k›l›nmaya çal›fl›l›r.
Laf›zda ideolojik mücadelenin en yüksek platformunun Konferans ve Kongreler
oldu¤unu hepimiz söyleriz. Ancak, bunun gereklerini yerine getirmeyerek aç›k
bir flekilde oportünizmin bata¤›na batar›z ama bu gerçe¤i kavramak istemeyiz.
Yoldafl Kaypakkaya ‚n›n ay›rt edici özelliklerinden biride burada yatmaktad›r. O
T‹‹KP ve önderli¤ini  revizyonist olarak de¤erlendirdi¤i halde, görüfllerini bir
kez daha gür bir flekilde hayk›rmak için Kongre platformunu bir kürsü olarak
kullanmak istedi. Ancak revizyonistler buna izin vermedi. Çokça  „Kaypakkaya’c›“
kesilmemize ra¤men, O’nun parti içi mücadele yöntemlerini benimsemeyi
beceremedik. Bu konuda da Kaypakkaya’c›l›¤›m›z lafta kald›.
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DABK’›n parti içi iki çizgi mücadelesi anlay›fl› daha çok Hocac› anlay›fla
yak›nd›r. O parti içinde kendisi gibi düflünmeyenlere  hayat hakk› tan›m›yor ve
tüzük hükmü gere¤ince garanti alt›na al›nan üyelerin üyelik haklar›n› bir ç›rp›da
yok sayabiliyor. Asl›nda DABK’ta örgütsel ilke ad›na hiçbir fley yoktur. Tamamen
keyfiyetçilik hakimdir. Örgütsel bak›mdan „do¤ru olan yararl›d›r“ ilkesinden de¤il,
„yararl› olan do¤rudur“ mant›¤›ndan hareket etmektedir. Örne¤in, „revizyonist“
olarak de¤erlendirdi¤i PÜ’lerin Konferansa al›nmamas›n› flart koflmas› hiçbir
komünist partisinde görülmemifl bir fleydir. Aç›kt›r ki, DABK kendisni
dayatmaktad›r. Dayatmalar› bütünlüklü olarak kabul görmeyince de örgütsel ayr›l›k
yolunu tutuyor. Baflkalar›na Marksizmi, kendisine liberalizmi hak olarak görüyor.
Dayatmalar› kabul görmeyince „revizyonist önderli¤i örgütten att›k“ diye
kamuoyuna aç›klamada bulunuyor ve  örgütsel ayr›l›¤› ilan ediyor. Disipline
uymayan kendisi oldu¤u halde, bölücü ve y›k›c› kendisi oldu¤u halde baflkalar›n›
sekter tarzda suçlayarak kendisini hakl› k›lmaya çal›fl›yor. Bütün bu yapt›klar›n›
da Maoizm olarak parti taban›na lanse etmeye çal›fl›yor. Parti Tüzü¤ünün kendisi
için ba¤lay›c› olmad›¤› prensibinden  hareket ediyor. Örne¤in, Delegelerin
iradesiyle istedi¤i gibi oynamay› kendisinde hak görüyor. Revizyonist olarak
de¤erlendirdi¤i üyeleri Konferansa almamay› kendisinde hak olarak görüyor.

DABK’›n bu yapt›klar›n›n bir k›sm›n› her hangi bir organ DABK’a yapsayd›,
DABK Demokratik Merkeziyetçilik, Parti Tüzü¤ü elden gidiyor diye avaz› ç›kt›¤›
kadar pat›rt›, gürültü ç›kar›rd›.

DABK Dünya komünist partilerinden, özelliklede SBKP ve ÇKP tarihlerinden
hiç mi hiç anlam›yor ve onlardan ö¤renmekte istemiyor. Ancak ifline geldi¤i zaman
bu partilerin tarihlerinden dogmatik bir flekilde bolca al›nt›lar yapmay› da ihmal
etmiyor.

K›sacas›, DABK „revizyonist“ diye nitelendirdi¤i 2.MK’ya parti de, kendi
haklar›n› kullanmalar›n› ve görüfllerini aç›klamalar›n›n yolunu t›kayarak partiden
örgütsel tasfiye etme anlay›fl›na sahiptir. Parti içi iki çizgi mücadelesini esas almak
yerine örgütsel tasfiyecili¤i ve idari tedbirleri esas almaktad›r Kiflileri ikna etme
kazan›p yeniden kal›ba dökme ve partinin ço¤unlu¤uyla birleflme politikas›
DABK’ta yoktur. Siyasi ve ideolojik olarak kendisine güvenmedi¤i için Konferans
ve Kongre gibi platformlar› ideolojik mücadelenin arenas› haline getirmeyi
düflünmek bile istemiyor. Bu tarz›yla DABK, GKK’ya (Geçici Koordinasyon
Komitesi) oldukça yak›nd›r. GKK’da ayn› DABK gibi parti içi ideolojik
mücadeleyi bir kenara b›rakarak sa¤›, soldan elefltirerek sonuç almaya çal›flm›flt›r.
2. Konferans gündemde olmas›na karfl›n, Konferansa gitmek yerine örgütsel
ayr›l›¤› seçmifl ve partiye az›msanmayacak derecede zarar vermifltir. GKK’da
Konferansa 6 ay gibi k›sa bir süre kalmas›na karfl›n, bunu beklememifl, sa¤
oportünist önderli¤e karfl› yükselen tepkiyi kullanmaya çal›flm›flt›r. DABK’da t›pk›
GKK gibi, 2.MK’n›n sa¤ oportünist tasfiyeci çizgisine karfl› yükselen tepkiyi
kullanarak örgütsel ayr›l›¤› seçmifltir.
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DABK’›n 3. Konferansa Gitmemek ‹çin ‹leri Sürdü¤ü
Gerekçeler Konferansa Kat›lmamak ‹çin Yeterli De¤ildi:
DABK’›n „ç›k›fl perspektifi“ bafll›¤› alt›nda ileri sürdü¤ü 2 maddelik gerekçeleri

aktard›ktan sonra buradaki anlay›fl ve belirlenen siyasetler üzerinde tek tek
duraca¤›z.

„Parti bugünkü ortamdan nas›l kurtar›lacakt›r:
l) Parti düflman› niteli¤i çoktan ortaya ç›km›fl ve bugünkü varl›¤›n› partinin

içinde bulundu¤u ve bunal›ml› ortama ba¤l› olan revizyonist MK ile her türlü
ba¤›n hemen kesilmesi ve partiden hemen at›lmalar›.

2) Revizyonistlerle gidilecek bir konferans partinin mevcut sorunlar›n› çözecek
bir konferans de¤il, var olan sorunlar› daha da a¤›rlaflt›racak ve partinin çizgisini
tasfiyeyi resmilefltirecek revizyonist bir konferans olacakt›r.  Çünkü, MK ile
gidilecek bir konferans:

a)Revizyonistlerin aç›¤a ç›kmas›n› engeller. Bunun yerine yenilginin sorumlusu
olarak gösterilen partimizin program› resmi bir organ toplant›s›nda teflhir
edilecektir.

b)Konferansta ç›kacak siyaset bugünkü çizginin daha da ilerisinde katmerli
bir sa¤ çizgi olacakt›r .

c)Kuruluflu bir kongre niteli¤inde olan partimizin ML temel program›
tart›fl›lacak ve revizyonistler taraf›ndan ayaklar alt›na al›nacakt›r.

d)Revizyonistlerin etkinli¤inde geliflecek olan konferansta, ML’lerin partiye
sahip ç›kma düflünceleri genifl yoldafl kesimine ulaflamayacakt›r.

e)Gerek hapishanenden ç›kan, gerekse flu veya bu nedenlerden dolay› partiyle
örgütsel olarak bu aflamada iliflkisi bulunmayan bir çok yoldafl bu can al›c› sorunlar
karfl›s›nda eli ba¤l› bir durumda oldu¤unda, parti çizgisinin resmi olarak yap›lacak
bir konferansta tasfiye edilmesi karfl›s›nda etkisiz kalacaklard›r  Bu durum
revizyonistler için avantajl› bir durum yaratacakt›r.  Bu aflamada mevcut duruma
müdahale eden yoldafllar ç›kt›¤›nda MK revizyonistleri taraf›ndan rahatl›kla
olumsuzlukla damgalanacaklard›r.

f)Devrimcilikle ilgisi bulunmayan baz› namussuz unsurlar konferansa al›narak
itibarlar› geri iade edilecektir.

g)Partinin bu duruma gelmesini sa¤layan revizyonist siyasetin sahipleri
yarg›lanma yerine aklanacaklard›r.

h)Kifliler yine konferans›n üzerine ç›kar›lacak ve savunmalar› ile birlikte
niteliklerinin ortaya ç›kart›lmas› önlenecektir.

K›saca, bu nedenlerden dolay› bugün konferansa gitmeyi do¤ru bulmuyoruz
Hiçbir zaman konferans› savunmayan ve parti sorunu diye bir sorunu olmayan
bugünkü durumumuza gülerek dans eden revizyonistlerle birlikte parti sorunlar›n›
çözmeyi hayal etmek partiye ihanet etmekten baflka bir fley de¤ildir. Kendilerini
temize ç›kartan ve hiçbir sorumlulu¤u kabul etmeyen parti düflman› burjuvalarla
nas›l bir konferansa gidebiliriz? Bu tip insanlarla birlik olmak demek, devrim için
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gözünü k›rpmadan ölüme giden yoldafllar›m›za ihanet demektir. Dahas›, bugüne
dek bizi yiyip, bitiren bir çizgi ve bizleri sürekli olarak her türlü oyunlarla patron-
a¤a devletinin güçleri karfl›s›nda yaln›z ve güçsüz olarak b›rakan ihanetçilerle
nas›l bir arada bulunabiliriz.“ (agb.sf,51-52)

Daha önce belirttik. DABK’›n ayr›l›k ilan etmesindeki en temel hatal› yan›
Konferans an›nda Konferans’a (delegelerin ço¤unlu¤u gitmesine karfl›n)
gitmeyerek cepheden mücadeleyi bafllatmas›d›r. ‹flin en önemli boyutunu ve hatal›
yan›n› buras› olufltururken, di¤er boyutunu ise DABK’›n ayr›l›k için ileri sürdü¤ü
gerekçelerdir. Bir partiden veya bir partinin mevcut önderli¤i alt›nda ayr›l›k ilan
etmeyi gerektirecek siyasi gerekçeler olmad›¤› gerçekli¤idir. Öyle ki, DABK
mevcut önderli¤i bir yandan revizyonist de¤erlendirirken ama öte yandan „bugün
ki çizginin daha da ilerisinde katmerli bir sa¤ çizgi olacakt›r“diye bir tespit
yapmakla neyi söyledi¤inin, nas›l bir belirleme yapt›¤›n›n kendisi dahi bilincinde
de¤ildir.

„Bugün ki çizginin daha da ilerisinde katmerli sa¤ çizgi“ diye bir belirleme
yapmak, mevcut çizginin katmerli (biz buna sistemli çizgi diyoruz) olmad›¤›n›,
yani sa¤ çizginin henüz sistemli bir çizgiye varmad›¤› anlay›fl›n› ifade etmektedir.
Sa¤ sistemleflmifl çizgi kendisini düzeltmezse gidece¤i yer nihayetinde
revizyonizmdir. Ama bu belgedeki ifade tarz›yla mevcut MK çizgisinin sistemli
sa¤ oportünist çizgi olmad›¤› sonucuna var›l›r. Gerçekten de 2.MK’n›n sa¤
oportünist tasfiyeci çizgisi henüz sistemleflmifl bir çizgi de¤ildi. Ancak gidiflat bu
yöndeydi. Revizyonizmle sa¤ oportünist çizginin ayn› olmad›¤›n› da bir kez daha
belirtelim. Sistemleflmifl çizgi ile daha sistemleflmemifl çizginin de farkl› oldu¤unu
kavramak zorunday›z. Bir yerde revizyonist di¤er yerde sa¤ veya sol oportünist
diye ayn› anlama gelecek kavramlar› kullanmak kavram kargaflal›¤›na yol açar.
Bundan kurtulmad›kça ideolojik kaos do¤ar. Bu da bir örgüt içerisinde örgütsel
kaosu beraberinde getirir. Bir anlay›fl, sol sapma veya sa¤ sapma ile yan yana
kalmay› savunurken, di¤er bir anlay›fl ise  revizyonist çizgi ile hiçbir dönem bir
arada kalmay› savunmaz. O zaman ne olacak? Yani sa¤a veya sola denk düflecek
çizgileri (sistemleflmifl de olsalar) alt›n› do¤ru bir flekilde doldurmay›p, sa¤›n yerine
revizyonizm veya reformizm kullan›rsak solun yerine ise Troçkizm ve anarflizmi
kullan›rsak tabii ki baz› dönemler hariç ayn› çizgilerle veya bu çizgilerin hakim
oldu¤u durumlarda o partilerle uzun süre bir arada kal›namaz.

DABK 2.MK’n›n niteli¤ini yanl›fl belirlemekle birlikte ve  sistemleflmifl çizgi
olarak belirledi¤i bir çizgiyle hiçbir dönem bir arada kal›nmayaca¤›n› mekanik
bir flekilde mutlaklaflt›rmaktad›r. O günün  tarihsel ve siyasal koflullar›n› dikkate
almadan bunu mutlaklaflt›rmak idealist düflünce yöntemidir.

DABK ideolojik ve siyasi hatt›na güvenmiyor. „ Konferansta revizyonistlerin
hakim olaca¤›n›“ ileri sürerek ve bunlar›n kendi çizgilerine resmiyet
kazand›rmamalar› içinde konferansa gitmenin do¤ru olmayaca¤›n› savunmakla,
DABK ideolojik mücadeleden kaç›yor. Üstelikte bir konferans gibi ideolojik
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mücadelenin en keskin geliflece¤i bir arenay› „revizyonistlere“ terk ediyor.
Mümkündür ki, bir Konferansta muhalefet çizgisi hakim olmayabilir. Bir partili
veya muhalefet çizgisi, „Konferans veya Kongrelerde çizgim hakim olursa veya
böyle bir olas›l›k yüksek ise, ancak o zaman kat›l›r›m“ diye bir tutum, bir siyaset
sergileyemez. Bunun Maoist parti içi iki  çizgi mücadelesi ruhuyla ve örgütsel
ilkelerle ba¤dafl›r hiçbir yan› yoktur. Mümkündür ki, bir sonraki  Konferans ve
Kongreye kadar bir Maoist parti içerisinde kalmak gerekli olabilir. Çizgimiz hakim
hale gelmedi diye hemen ayr›l›¤› mutlaklaflt›rmak ve prati¤e dökmek Maoist parti
anlay›fl› de¤ildir.Hele bunu Yoldafl Kaypakkaya’n›n T‹‹KP içerisinde ki, tavr›yla
örtüfltürmek aç›kça bir çarp›tmad›r. Yani DABK’›n ayr›l›k ilan etmesi yöntemiyle
Yoldafl Kaypakkaya’n›n T‹‹KP içinde iken yürüttü¤ü ideolojik mücadele yöntemi
ve ayr›l›k yöntemi ayn›laflt›r›lamaz. Ayr›ca, ayr›l›k gerekçeleri de  tamamen farkl›
niteliktedir.

DABK parti içi ideolojik mücadeleyi yeterince kavramad›¤› gibi,iki çizgi
mücadelesi siyasetini de yanl›fl kavram›flt›r. Revizyonist olarak nitelendirilenleri
örgütsel tasfiye gitmek ve örgütsel tedbirlerle üstesinden gelmek DABK’›n parti
içi mücadeledeki temel yöntemidir. DABK, ideolojik mücadele ad› alt›nda
2.MK’ya karfl› kulland›¤› üslup alabildi¤ine sekter ve yar›-lümpen bir niteliktedir.
„Namussuz, adi“ vb. kavramlar kullan›larak farkl› çizgi sahiplerine karfl› ideolojik
mücadele verilemez.

Parti içinde faal ideolojik mücadele tarafl›s› olmamak veya bunun gereklerini
yerine getirmemekle ne yanl›fl düflünceler alt edilir, nede buna ba¤l› olarak parti
birli¤i ve bütünlü¤ü pekifltirilebilinir. Özellikle de ideolojik mücadele ad› alt›nda
karfl›l›kl› kiflisel sataflmalar ve sokaktaki lümpenlerin kültürüyle elefltiri(!)
yürütmeye kalk›flmak, proletaryan›n öncüsü olan Komünist partisi ve onun
üyelerine yak›flmaz. Biz her konuda, her alanda proletaryaya yak›fl›r kültür
yaratmak zorunday›z. Çünkü Komünist partisi s›n›f›n en bilinçli, en seçkin ve en
yetkin unsurlar›ndan olufluyor. Her konuda oldu¤u gibi, ideolojik mücadeledeki
siyasetimizde herkese örnek olmak zorundad›r. Baflkan Mao’nun konuya iliflkin
sözlerini aktarmakta fayda vard›r:

„Biz faal ideolojik mücadele tarafl›s›y›z, çünkü bu mücadele Partinin ve
devrimci örgütlerin içindeki birli¤i sa¤layan ve savaflmam›z›n yarar›na olan bir
silaht›r. Her komünist ve devrimci bu silah› eline almal›d›r Ama, liberalizm
ideolojik mücadele olmayan bir anlaflmay› ö¤ütler, bundan da düflük ve baya¤›
bir stil ortaya ç›kar ve Partinin içinde ve devrimci örgütlerde baz› organlar› ve
baz› üyeleri soysuzlaflmaya sürükler“.(95)

Gerçekten de Mao’nun iflaret etti¤i gibi partide, gerek Konferans kanad›n da
gerek DABK kanad›n da ve gerekse 1992 birli¤i sonras›ndan günümüze kadar
do¤ru bir siyaset ›fl›¤›nda ideolojik mücadele yürütüldü¤ünü söylemek  mümkün
de¤ildir.  Her fleyi bir kenara b›rak›rsak; En üst organlardan, s›radan parti
organlar›na kadar  tüm organ toplant›lar›nda siyaset  ve örgütsel sorunlar yerine
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esasta kiflisel sorunlar gündemi kaplamakta  ve organ toplant›lar› adeta kiflisel
hesaplaflman›n arenas› haline getirilmektedir. 1994 ayr›l›k  öncesi yap›lan son
SB toplant›s›n›n tutana¤› okundu¤unda bu gerçek yal›n bir flekilde görülecektir.
Bir partiye ideolojik ve siyasi  önderlik yapmakla yükümlü böyle bir organ›n (
Büro) partinin ideolojik ve siyasi sorunlar›na çözüm üretmek yerine, meselelerin
kiflisellefltirilerek lümpen bir üslupla bir birlerine üstünlük sa¤lamaya çal›flmalar›n›
dikkate ald›¤›m›zda, o partinin  alt organlar›nda bundan daha siyasi bir toplant›
beklemek hayal olur. Tüm alt organlar esasta bu önderlik organ› temelinde
flekillenece¤ini düflünürsek tersi bir beklenti içerisinde olmak bofl beklentidir.

Siyasi elefltiriler farkl›, sokaktaki lümpenlerin tarz›n› kullanarak elefltiri(!)
yapmak farkl› fleydir. Birisi elefltiri kapsam›na girer, di¤eri lümpence küfürlerin
savruldu¤u  sald›r› kapsam›na girer. Komünistler, bu yoz kültürü kendi ba¤r›nda
geliflmesine izin vermez, buna asla müsaade etmezler, etmemelidirler. Organ
toplant›lar›nda yap›lan kiflisel polemiklerin örgütte ifl yapmak yerine ifl yapt›rmama
ifllevinden öte bir anlam› yoktur. Bu lümpence polemiklerin geliflmesine paralel
olarak parti yozlaflmakta ve parti d›fl› her düflünce ak›m› ve kötü unsurlar›n parti
içinde bar›nmalar›na olanak sa¤lamaktad›r.  Karfl›-devrimcilerin uzun süre
kendilerini partide gizlemelerinde bu nesnel durumun önemli pay›n›n oldu¤unu
inkardan gelemeyiz. Bu kültür, partiyi demoralize etmekte ve kadro ve üyelerin
mücadele flevkini de önemli oranda k›rmaktad›r. Yozlaflma derinlefltikçe
gruplaflmalar ve hizipleflmeler giderek boyutlanmakta ve partiyi y›kmakla tehdit
eder hale  bürünmektedirler.

Toparlayacak olursak: DABK’›n gerek ayr›l›k ilan etmesi gerekse söz konusu
belgede ayr›l›¤a iliflkin ileri sürdü¤ü gerekçeler örgütsel ayr›l›¤› hakl› k›lacak
gerekçeler de¤ildir. Bu tür görüfl ayr›l›klar› örgüt içerisinde her zaman farkl›
flekillerde kendisini göstererek devam eder. Bu belgede ortaya konulan görüfllerin
bir k›sm› oportünist görüfllerdir. Geçmifli bilimsel olarak de¤erlendirmek yerine,
esasta kendi niyetlerine göre de¤erlendirme yöntemi izlenmifltir. DABK’ta derin
bir subjektivizm mevcuttur. Baz› do¤ru yaklafl›mlar› ve görüfl aç›s› olsa da esasta
sorunlara bak›fl aç›s› olumsuzdur. Öznelci bir düflünce yöntemiyle sorunlar› ele
al›p de¤erlendirdi¤inden sekterizme düflmüfltür. DABK’›n düflünce yöntemine
damgas›n› vuran ideoloji öznelci dar-deneyci ideolojidir. Bu ideolojinin beslendi¤i
s›n›f ve toplumsal doku ise k›r küçük burjuvazidir.

DABK örgüt içi ideolojik mücadeleyi Maoist bir temelde ele alm›yor, daha
çok Hocac› bir parti içi mücadele siyasetine sahiptir. DABK’›n kadrolar›nda
varolan teorik siyasi gerilik daha çok dar deneyci ideolojinin etkisinde kalmaya
ve subjektivizme düflmelerine yol açm›flt›r.

Devrimci teoriyi küçümsenmifl, prati¤e devrimci teorinin ›fl›¤›ndan dar-deneyci
bir bak›fl aç›s›yla yaklaflarak siyasetin silahlar üzerindeki tayin edicili¤i kavranma-
m›fl ve küçümsenmifltir. Dolay›s›yla DABK, bu yaz›da da görülece¤i gibi askeri
bak›fl aç›s›n›n önemli izlerini kendi üzerinde tafl›maktad›r. ‹leride somut
örnekleriyle elefltirisini yapaca¤›m›z gibi bu yanl›fl bak›fl aç›s› DABK kanad›nda
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salt askeri bak›fl aç›s›n›n örgütte geliflerek hakim hale gelmesini sa¤lam›flt›r.
Özelliklede 1990‘l› y›llara geldi¤inde bu kendisini daha da belirgin bir flekilde
göstermifltir. Buna iliflkin teorik elefltirilerimizi ileride, yani DABK çizgisini ayr›l›k
sonras›ndan birli¤e kadar olan dönemini sorgulad›¤›m›zda daha da ayr›nt›l› bir
flekilde de¤inece¤iz.

DABK KANADININ AYRILIK
SONRASINDAN 1992 B‹RL‹⁄‹NE
KADAR ‹ZLED‹⁄‹ ‹DEOLOJ‹K

S‹YAS‹ ÖRGÜTSEL VE
ASKER‹  Ç‹ZG‹:

DABK’›n Siyasal Alanda  ‹zledi¤i Çizgi:
Bilindi¤i gibi DABK örgütsel ayr›l›k ilan ettikten sonra yukar›da ortaya

koydu¤umuz belgeden de anlafl›laca¤› üzere  ilk oluflturdu¤u yönetici organ DABK
alan›nda bulunan ve  Manuel Demir Yoldsfl›n da içinde yer ald›¤› kadrolardan
oluflan yönetici organd›r. Manuel yoldafl›n Konferans delegesi oldu¤unu daha önce
belirtmifltik. DABK alan›nda Konferansa gitmeme yönünde ayr›l›k ilan edilince
Manuel Demir yoldafl Konferansa gitmek yerine DABK saflar›nda kalmay› tercih
etmifl ve daha sonra bu bölgede yap›lan Ola¤anüstü Bölge Parti Konferans›nda
yönetici organa seçilmifltir. Bu Bölge Konferans›nda oluflturulan Bölge Yönetici
Organ›n›n hedefi örgütü yeniden merkezi yap›ya kavuflturmak ve yeni bir
Konferans düzenlemektir. Bu Bölge Yönetici Organ› Geçici Merkez Komitesi
(GMK) oluflturulana kadar da örgütün her cephedeki yetkili organ› olarak
görevlendirilmifltir.

Bölge Konferans›nda oluflturulan yönetici organ 7(yedi) kifliden oluflmaktayd›.
DABK ayr›l›k ilan ederken bu bölgede bulunan tüm üye ve savaflç›lar›n hepsi
DABK’dan yana tav›r ald›lar ve hepside söz konusu Bölge Konferans tart›flmalar›na
kat›ld›lar. Kadro, üye ve savaflç›larla birlikte toplam say› 30‘a yak›nd›r. Bu konfe-
ransta söz konusu yönetici organa seçilenler aras›nda Konferans delegesi olan
Hüseyin Demir ve ‹smail Bulut yoldafllar yoktur. Bu Bölge Konferans›nda seçilen
7 kadrodan 2‘si hariç di¤er yoldafllar flehit düflmüfltür Bölge Konferans›na gidildi¤i
anda, Konferansa giden 2 delegeyi saymazsak Manuel DEM‹R yoldaflla birlikte
toplam 7 (yedi) üye mevcuttur. Söz konusu Bölge Konferans›nda daha önce
Konferans nedeniyle üyelikleri onaylanmayan veya üyelik vas›flar›na uygun ileri
sempatizanlar üye kabul edilerek üyelik bileflimi geniflletilmifltir. Ajan Nihat’ta
bu dönemde üye yap›lanlardan birisidir. Daha önce ileri sempatizand›r. 1986
y›l›nda hapishaneden ç›kt›ktan k›sa bir süre sonra sonbahara do¤ru k›ra giderek
gerilla birliklerine kat›lm›flt›r.
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Bu Konferansta yönetim organ›na sa¤ olanlar hariç seçilenlerden flehit düflenler
flunlard›r: Baba Erdo¤an, Manuel Demir, Hasan Ben, Metin Kaya ve Seyfi
Batar’d›r. Sa¤ olup da aktif mücadeleden çekilen kadro ayn› zamanda DABK’›n
sekreteridir. Bu kifli ayr›l›ktan k›sa bir süre sonra ‹stanbul’da düflman›n eline
düflerek ciddi ideolojik zaaf göstermifltir. Daha sonra ise uzun y›llar hapishanede
kald›ktan ve d›flar›ya ç›kt›ktan sonra tekrar k›ra gitmifl, fakat burada yine gerile-
yerek (sempatizan olarak örgütlenmifltir bu süre içinde) mücadeleyi b›rakm›flt›r.
Di¤er bir kadro ise uzun süre parti saflar›nda kalmas›na karfl›n düflman eline
düfltü¤ünde ideolojik zaaf( iki kez üst üste) göstermifl,1996 Ölüm Orucunu b›rakm›fl
ve KDH sürecinde partiyi sahiplenmeyerek güvensizlikler yaratm›flt›r. Tüm bu
suçlar›ndan kaynakl› olarak cezaland›r›lm›fl ve üyeli¤i düflürülmüfltür.

DABK ayr›l›ktan k›sa bir süre sonra gerilla savafl›n› bafllatm›flt›r.
Yukar›da DABK’›n örgütsel gücünü ve mevcut yap›s›n› k›sa notlar fleklinde

ortaya koyduk DABK 1987 tarihinde yap›lan genel seçimlerde seçim sand›klar›na
karfl› yönelik girifltikleri silahl› eylemle ismini duyurdu. Daha sonra Hozat’ta
hapishane nöbetçisi askerlere silahl› sald›r› düzenleyerek gerilla eylemlerini
sistemli hale getirmeye çal›flm›flt›.

Partisiz ordu örgütlenmesini DABK’ta savunmuyor. Partinin önderlik yapma-
d›¤› bir ordu örgütlenmesi ve onun yürüttü¤ü savafl fokocu bir savafl siyasetinden
baflka bir anlam ifade etmez. DABK mevcut güçlerini daha toparlamadan, ciddi
bir parti örgütlenmesine gitmeden, yani örgütsel yap›s›n› daha infla etmeden
güçlerini sa¤a sola yayarak k›sa süre sonras›nda çok a¤›r örgütsel darbeler ald›.
Hem bölge yönetici organ›n›n önüne temel görev olarak „merkezi yap›y›
oluflturmak“ görevi konulmas›na karfl›n, bu görev yerine getirilmeyerek eylemler
peflinde koflulmufltur. Merkezi yap›s› olmad›¤› halde gerilla sald›r›lar› esas al›nm›fl,
bu da yetmiyormufl gibi yönetici kadrolar macerac› bir flekilde da¤›t›lm›flt›r.

Bu taktik yönelimle örgütsel infla ve merkezi yap›y› oluflturmak olanaks›zd›.
Burada da subjektif bak›fl aç›s› esas al›narak parti önderliksiz b›rak›lm›fl ve iç
kaosun büyümesine neden olmufltur. Bir anda, bir dönemde birden fazla merkezi
görevin olamayaca¤›n› DABK kavrayamam›flt›r.Dört bir tarata yumruk sallama
anlay›fl› hakimdi.  Di¤er tüm görevlerin merkezi görev olarak belirlenen görevin
hizmetinde olmas› zorunlulu¤u kavranmad›¤› için tali görevler esas görevin yerine
geçirilmifltir.

Bu dönemde izlenmesi gereken taktik ne olmal›yd›? Gerilla sald›r›lar›na, yani
taktik sald›r›ya geçmenin objektif koflullar› vard›. Fakat eksik olan subjektif
koflullard›. Yani parti  daha çekirdek (bölge yönetici organ› hariç) halindeyken ve
merkezi yap›s›na bile kavuflmam›flken taktik sald›r›lara geçmek do¤ru de¤ildi.
Böyle bir yönelim o günkü DABK’›n yap›s›na uygun de¤ildi, nitekim bu yanl›fl
yönelim DABK’› baflar›ya tafl›mad›. Kimi baflar›l› eylemler yap›lm›fl olsa da,
bütünlüklü düflünüldü¤ünde  baflar›s›zl›k kaç›n›lmazd›. Çünkü, izledi¤i çizgi yanl›fl
ve hatal›yd›.
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1988 Ocak ay›nda Baba Erdo¤an önderli¤inde Kand›ra alay bask›n›n› bilmeyen
ve iflitmeyen yoktur. Ki, eylem askeri bak›mdan baflar›l›d›r. Ayn› flekilde
örgüte,parti taban›na ve devrimci kitlelere verdi¤i siyasi mesaj da çok büyüktür
ve bu yan› tart›fl›lmaz. Ancak bir de iflin örgütsel boyutunu irdeledi¤imizde hiçte
gerçekler abart›ld›¤› gibi de¤ildir. Biz bugüne kadar bu eylemin hep bu olumlu
yan›n› öne ç›kart›p bunun üzerinden politika yapt›k. Yani bu eylem çizgisinde ve
onun yaratt›¤› olumsuzluklar› mahkum etmedik, ya da es geçtik

Birincisi, eylem bittikten sonra eyleme kat›lanlardan bir kifli hariç geri
kalanlar›n hepsi operasyon sonucu düflman›n eline geçti. Hem de bir kaç gün
sonras›nda. Bu operasyonda Baba Erdo¤an yoldafl sa¤ olarak ele geçerken, Ma-
nuel DEM‹R yoldafl ise ele geçirilir geçilmez sokakta infaz edildi. Böylelikle
DABK yönetici kadrolar›ndan hem de mevcut kadro bilefliminde gerek askeri
gerekse siyasi olarak en birikimli kadrolar› düflman taraf›ndan etkisiz hale getirildi.
Biri flehit olurken di¤eri düflman›n eline geçti. Örgütsel boyutuyla parti a¤›r bir
darbe ald›. Eylem sonras› bir k›s›m sempatizan yoldafllar›n yakalanmas› ve
tabandan onlarca insan›n yakalanmas› da parti de moral  bozuklu¤una neden oldu.

‹kincisi, eylem sonras› aç›¤a ç›kt› ki, ‹stanbul’daki mevcut durumdaki
örgütlenme kof ve böylesi bir eylemi kald›rabilecek niteli¤e sahip de¤ildi. Hafif
bir darbe ile örgüt çöktü. Bu durum bir eylemi, hem de böylesine ciddi bir eylemi
kald›ramayaca¤› ve bunun engelleyici bir faktör olarak de¤erlendirmesi gerekti¤i
gerçe¤ini DABK göremedi. Çünkü örgüt kafa olarak silahl› eyleme haz›r iken
ama örgütsel yap› olarak haz›r de¤ildi. Bu ne anlama gelir? Zaman›n› do¤ru
seçmeden eyleme yönelmek anlam›na gelir. Peki buradaki zaman nedir? Az öncede
aç›klad›¤›m›z gibi örgütün örgütsel olarak her hangi bir askeri eylemden öte
böylesine ciddi bir eyleme uygun bir asgari örgütlemesini gerçeklefltirmemifl
olmas›d›r. Yani bir eyleme yönelirken mevcut örgüt ve örgütlenme çöküyorsa o
eylemi söz konusu zaman diliminde yapmay›p ertelemek en do¤rusudur. Aksi
anlay›fl ve pratik Kand›ra bask›n›nda oldu¤u gibi örgütsel ve askeri olarak
kaybettirir. Bunu bir karakol bask›n› veya düflmana pusu atma eylemine
benzetebiliriz: Biz düflman›n üzerine gitti¤imizde veya düflman bizim üzerimize
geldi¤inde e¤er bir çat›flma an›nda düflmandan 10 ölü, bizden birden fazla kay›p
olmam›flsa bu eylem baflar›l›d›r. Yok tersi durumda, düflmandan 10 de¤il bir-iki
ölü bizden daha fazla kay›p verilmiflse bu eylem baflar›l› olarak de¤erlendirilemez.
Baflkan Mao’nun savafl sanat› ilkesi bunun üzerine kuruludur. 10‘a 1 ilkesi bunu
emrediyor. 10 kifliyle bir kiflinin üzerine git, 10 kifliye karfl› bir kifli kay›p ver
ilkesi bizim  askeri savafl taktiklerinde esas alaca¤›m›z ilke olmal›d›r.

Eylem yap›yoruz örgüt da¤›l›yor ve düflmandan daha çok kayb›m›z oluyorsa
bu baflar› de¤il baflar›s›zl›kt›r. Kand›ra bask›n› yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi
düflman› flaflk›na u¤ratt›, ölüm sessizli¤ini bozdu, parti taban›na ve kitlelere moral
afl›lad› ve  ideolojik ve siyasi olarak  mesaj verdi. Daha do¤rusu örgütün çok
yönlü propagandas›na hizmet etti. Fakat biz sadece bu eylemi bu boyutuyla
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de¤erlendirir, az önce iflaret etti¤imiz hatalardan dersler ç›kartmaz ve bunlardan
söz etmezsek o zaman gelecekte baflar› de¤il ayn› baflar›s›zl›klar› tekrar ederiz.
Örgütün haz›r olmad›¤› bir eylemi gerçeklefltirmek örgütsel aç›dan yarar de¤il
zarar getirir. Kald› ki, biz komünistler stratejik düflünmek zorunday›z. Günlük
hesaplar kazand›r›c› de¤il kaybettiricidir. Ki, partimizin taktik aç›dan geçmiflten
bugüne kadar kaybetti¤i temel siyasi çizgideki baflar›s›zl›k da kendisini daha çok
bu noktada  gösteriyor. Stratejimizin do¤ru olmas› yetmiyor. E¤er bu stratejiye
uygun do¤ru bir taktik politika ve pratik izlenmezse o strateji geliflip güçlenmez
ve stratejik baflar›y› elde edemeyiz. Hem biz bir eylemi sadece partinin
propagandas› olsun diye yapmay›z ve savunmay›z.

Evet, örgütün eyleme ihtiyac› vard›. Çünkü örgüt yeni ayr›l›k ilan etmifltir. O
halde ses duyurma anlay›fl›ndan hareket etmek uzun vadeli de¤il k›sa vadeli
düflünmektir. Daha örgütsel kurumlar dahi do¤ru dürüst oluflturmam›flken, derme
çatma olsa da do¤ru dürüst bir örgütsel kurumlaflma dahi oluflturulmad›¤› durumda
böyle bir eylemi ihtiyaçtan dolay› yapmak aceleci ve öznelci bir düflünce ve siyaset
tarz›d›r. Bu anlay›fl ve siyaset tarz› örgütü MLM tarzda, gelifltirmek yerine olumsuz
bir tarzda gelifltirir. Nitekim öyle de oldu. Ayr›l›kta aceleci ve sekter tutum sergile,
örgütsel güçleri mevcut sübjektif gücüne uygun reel bir flekilde seferber etme,
eylemi zamans›z ve aceleci bir flekilde gerçeklefltir vb. yaklafl›m ve pratikleri baz
ald›¤›m›zda subjektivizmin varl›¤› kendili¤inden ortaya ç›k›yor.

Herkesin hemfikir oldu¤u gibi kadrolar›m›z› saks›da yetifltirmeyece¤iz. Ama
böylesine bir eylemde de kadroyu kaybetmenin de do¤ru bir kadro politikas›yla
uzaktan  yak›ndan iliflkisi yoktur Bu politika kadro yetifltirmek de¤il kadrolar›
zamans›z ve yersiz bir flekilde harcama çizgisidir. Ki, bu gibi aceleci ve sol
anlay›fllar sonucudur ki, Baba ERDO⁄AN yoldsfl›n bafl›nda oldu¤u  gerilla birli¤i
(hem de üç-befl kiflilik) silah ihtiyac›n› karfl›lamak için Gömelönü Karakolunu
basmaya girifliyor. Ve arkas›ndan düflman unsuru ajan Nihat taraf›ndan vuruluyor
ve daha sonra kurtar›lmayarak flehit düflüyor. Baba ERDO⁄AN yoldafl›n böyle
bir eylem yapmas›n› isteyen mi vard› denilecek? Evet birebir yoktu. Fakat Baba’y›
buraya iten sol çizgi vard›. Hep ileri, hiç durmak yok, hep sald›r›, hiç geri çekilme
yok anlay›fl› bu prati¤e yön veren anlay›flt›r. Bir çok hata ve devam›ndaki a¤›r
kay›plar›n arkas›ndaki çizgi bu anlay›fl›n ürünüdür. Durmak, geri çekilmek vb.
kavramlar bir yana temkinli bir hatta yürümek bile  partide sa¤-oportünizm olarak
de¤erlendirilmekteydi.

Temkinlilik demek sa¤c›l›k olarak anlafl›lmamal›d›r. Temkinlilik demek güçleri
bilimsel bir flekilde seferber etmek demektir. Temkinlilik ad›na hiçbir ifl yapmaz
ve önümüze koydu¤umuz merkezi görevi yerine getirmemek için bin bir dereden
su getirirsek, bu sa¤c›l›¤›n kendisidir. Sa¤c›l›k örgütün do¤ru yolda geliflmesini
sekteye u¤ratt›¤› gibi solculukta onun geliflmesini sekteye u¤rat›r. Baba yoldafl›n
ve onun gibi flehit düflenlerin komünistli¤ine, kimsenin bir elefltirisi olamaz. O
büyük bir komünistti. Ama Komünistlik, dahas› komünist önderlik sadece bunlarla
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s›n›rl› de¤ildir. Önderlik gelece¤i önceden görme k›sa de¤il uzun vadeli hesaplar
yapan, politikay› somut duruma uygun belirleyen ve bunu örgüte nüfuz ettirmektir.
Önderlik siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri alanda, yetkinleflmedir. Baba Erdo¤an
yoldafl komünist bir önder vasf›na sahipti, fakat dedi¤imiz gibi bir dizi eksikli¤i
ve yetersizlikleri vard›. ‹flte bu eksiklik ve yetersizlikler, onun gibi onlarca komünist
önderin, örgütünde içinde bulundu¤a olumsuz durumun etkisiyle böylesine
zamans›z eylemlere aceleci bir flekilde sürüklenmesine ve arkas›ndan flehit
düflmesine sebep olmufltur.

Bilindi¤i üzere 1988 Mart ay›nda, yani Kand›ra bask›n› ve arkas›nda yenilen
örgütsel darbelerin hemen iki-üç ay sonras›nda DABK yöneticilerinden Seyri
BATAR yoldafl iki yoldaflla birlikte Diyarbak›r’da  flehit düfltü. Bu arada Metin
Kaya’da DERS‹M’de girdi¤i çat›flmada flehit düfltü. Yine DABK sekreteri de bu
örgütsel darbelerden iki ay sonra düflman›n eline geçti. Böylelikle ayr›l›k sonras›
aradan daha alt› ayl›k zaman geçmeden DABK yöneticilerinden, daha do¤rusu
bölge konferans›nda, yönetim kademesine seçilenlerden  befl kifli ya flehit düflüyor,
ya düflman›n eline geçmifl oluyor. Yani alt› ayl›k süre içerisinde yönetici organdan
geriye iki kifli kal›yor.

DABK önderli¤inin, k›sa sürede darbe yemesinden sonra önderlik niteli¤ine
uygun olamayan bir çok yoldafl „zorunluluktan“ DABK yönetici organ›na atan›yor.
Ajan Nihat olarak bilinen Enver Do¤ru’da bu dönemde DABK yönetimine
getiriliyor. Daha sonra bu yönetim yerini 1988 sonbahar›nda oluflturulan Geçici
Merkez Komitesi (GMK)’ne b›rak›yor.

DABK bu dönem içerisinde ciddi askeri eylemlilikler gerçeklefltiremedi. En
ciddi askeri eylemlilikleri ayr›l›ktan sonra seçim sand›klar›na yönelik giriflilen
eylem ve daha sonra hapishane askerlerine yönelik sald›n eylemiydi. Bunun d›fl›nda
genellikle ajan ve ihbarc›lar cezaland›r›ld›. GMK’n›n oluflturulmas› aflamas›nda
ise 1988 Eylül bafllar›nda Erzincan Alp karakolu askerlerinin konvoyuna Munzur’
lar›n Dere fioran vadisinde gerçeklefltirilen en ciddi sald›r› eylemidir. Ki, bu eylem
o güne kadar parti tarihinde beyaz orduya karfl› giriflilen en ciddi sald›r› ve imha
etme eylemidir. Bu gerilla sald›r›s›nda 8 beyaz ordu mensubu imha edilmifl ve
askeri araçta bulunan iki köylü de yaflam›n› yitirmifltir. Düflmandan 5‘in üzerinde
piyade tüfe¤i ve askeri malzeme ele geçirilerek kamulaflt›r›lm›flt›r.

DABK’›n Konferans Kanad›n›n Birli¤e ‹liflkin Yapt›¤›
Önerileri Reddetmesi Yanl›fl ve Sekter Bir Tutumdu:

Bu konuda, yani ayr›l›k 3.Konferans sonras› Konferans kanad›yla DABK
aras›nda örgütsel olarak ayr› kalmalar›n›n gerektirecek temel siyasi ve ideolojik
meseleler yoktu. Her iki yap›n›n örgütsel birli¤ini gerçekli¤e dönüfltürecek
ideolojik-siyasi zemin oldukça elveriflliydi. Elveriflli olmayan DABK’›n ayr›lma
ve ayr›l›k sonras› ilkesel olmayan meseleleri ilkeselmifl gibi göstererek örgütsel
ayr›l›kta ›srar etmesidir. Konferans›n olumsuz yönleri varm›yd›? Vard›. Bunlara
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daha önce de¤inildi. Ancak Konferans›n olumsuzluklar› DABK’›n  örgütsel olarak
ayr› kalmas›na neden olabilecek ilkesel görüfl ayr›l›klar› boyutunda de¤ildir.

DABK’›n bölgesel dönemi yaflad›¤› süreçte baz› siyasi-taktik konularda yapt›¤›
siyasal-teorik tespitler yanl›fl ve hatal›yd›. Bunlardan, Parlamentodan yararlan›p
yararlanmamay› taktik bir sorun olarak de¤il ilkesel bir sorun olarak de¤er-
lendirmesi, „Halk›n Birleflik Cephesi (HBC)’nin bir veya birkaç bölgede K›z›l
Siyasi ‹ktidarlar kurulmadan, kurulabilir“ tespitini ayr› durman›n temel gerekçesi
haline getirmesi yanl›flt›. DABK, bu konuda  do¤ru görüfl aç›s›na sahip olmas›na
karfl›n bunu abartarak ayr› durmaya ve bu tespit de¤iflmedi¤i müddetçe görüflmeler
dahi yapmayaca¤›n› belirtmesi yanl›flt›. Do¤rudur, bir veya bir kaç böl gede K›z›l
Siyasi ‹ktidar kurulmadan Halk›n Birleflik Cephesi kurulamaz. Bu konuda Yoldafl
Kaypakkaya’n›n tezleri do¤rudur. Ancak bu konunun, yani biri kalk›p HBC,
KS‹’ler kurulmadan öncede kurulabilir, bunu mutlaklaflt›rmamak gerekir, teorik
tart›flmas›n› yapt›¤› zaman hemen ilkesel görüfl ayr›l›¤› deyip örgütsel ayr›l›¤a m›
gidece¤iz? Bu görüfl sahiplerini ikna etme diye bir süreç iflletilmeyecek mi? Onun
da ötesinde böyle bir görüfl henüz teorik düzeyde bir sapma halindedir.Yani sorun
henüz prati¤e dökülmemifltir. E¤er flöyle olmufl olsayd›: Biz bugün bir çok devrimci
politik yap› ve halk s›n›f ve tabakalar›yla HBC’yi kurmal›y›z, bugünkü merkezi
görevimiz HBC’dir deyip, bu teorik görüfl aç›s›n prati¤e dökmüfl olsayd›, o zaman,
bu teorik sapma pratikte geliflmenin önünde engellik teflkil eder duruma gelecekti.
Mümkündür ki, o koflullarda bir örgütsel ayr›l›k gündeme gelebilir. Çünkü mevcut
koflullarda siyasal geliflmelerin ve dengelerin nas›l geliflece¤ini önceden kitapta
yaz›ld›¤› gibi mutlak bir flekilde kestirmek oldukça zordur. Ama flunu teorik olarak
söyleyelim ki, öylesi koflullarla karfl›lafl›lmas› durumunda mevcut sübjektif
gücümüzü de göz önünde bulundurdu¤umuzda HBC’ye kat›lmak bizi s›n›f
iflbirli¤ine ve proletaryay› burjuvazinin kuyru¤una takaca¤›ndan bunun önüne
pratik olarak geçmek zorunlu bir hal alabilir.

Fakat görüldü¤ü gibi DABK’›n tart›flt›¤› boyutluyla bugün böyle bir sorunda
ayr› düflünceleri savunmak örgütsel ayr›l›¤› getirmez. Ya da ayr› durmak için
temel bir siyasi gerekçe olarak gösterilemez.Kald› ki, bu konuda Yoldafl
Kaypakkaya’yla ayr› düflen yaln›zca 2.MK ve Konferans kanad› de¤ildir. 1.
Konferans ve l MK döneminde söz konusu görüfl partide savunularak resmi hale
getirilmifltir. Elefltirmek gerekiyorsa tarihsel aç›dan bu dönemden bafllay›p
elefltirilerimizi yürütmeliyiz. Yoksa her olumsuzlu¤un sahibi olarak 2.MK’y›
göstermek bilimsel bir sorgulama ve bak›fl aç›fl› de¤ildir, öznelci ve sekter bir
tutumdur.

DABK’›n Do¤u Perinçek’in Bafl›n› Çekti¤i ‹flçi Partisini Karfl›
Devrimci De¤erlendirmesi Sol Sekter Bir Belirlemeydi:

Bu konuda Konferans kanad›n›n halk saflar›nda, milli burjuvazinin sol-
reformist kanad› olarak de¤erlendirmesi do¤ru bir belirlemeydi. Bu konudaki ayr›
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düflüncelere sahip olmak da her iki örgütün ayr› kalmas› için teorik-siyasi
gerekçeler olarak ileri sürülemez. Milli burjuvazi demek tek bafl›na Do¤u
Perinçek’in partisi olarak anlafl›lamaz. Bu bir partidir. Bunun d›fl›nda milli
burjuvaziyi temsil eden birçok parti var. E¤er flöyle bir tespit yap›lm›fl olsayd› o
zaman ilkesel ve stratejik bir görüfl ayr›l›¤› olurdu. Bizdeki milli burjuvazi karfl›-
devrimcidir. Bizim milli burjuvaziyle HBC’sini birlikte örgütlememiz ve gelece¤in
Demokratik Halk ‹ktidar›n› onunla paylaflmam›z mümkün de¤ildir.vb. vb. tespitleri
yap›lsayd› bura da bir ilkesel görüfl ayr›l›¤›ndan söz edilebilir. Bu durumda dahi
hemen örgütsel ayr›l›k veya örgütsel ayr› durufllar› pratikte sürdürmek do¤ru
olmazd›. Mümkündür ki, bir önderlik veya bir çizginin sahipleri yar›n herhangi
bir Kongrede milli burjuvaziyi yukar›da  örnekledi¤iniz flekilde tespit etse ve bu
s›n›fa karfl› pratikte zor uygulamaya çal›fl›p, stratejik düflmanlar›m›za yönelik
uygulanan taktik politikalar›n ayn›s›n› bu s›n›fa ve onu temsil eden partilere karfl›
da uygulasa dahi, bu hemen bir örgütsel ayrl›¤› mutlak bir flekilde getirmez.
ÇKP’deki Üçüncü ve di¤er sol çizgilerin tarihi buna tan›kt›r. Bu sol çizgilerin
partiye ve devrime zarar› olacakt›r, ama bu çizgiler (sistemleflmifl de olsa) hakim
olur olmaz hemen ayr›l›k ilan etmek, MLM bir parti içi siyaset tarz› de¤il, Hocac›
parti içi siyaset tarz›d›r.

DABK Geçmifl Yenilgileri Esasta Konferans Kanad›
Gibi De¤erlendirdi:

Her iki yap›n›n da 1.yenilgiye iliflkin yapt›¤› saptama (yenilginin esas nedeni
olarak objektif koflullar göstermeleri) hatal›d›r. Ayn› flekilde 2.yenilginin esas
nedenini subjektif olarak de¤erlendirmekle teorik olarak her ikisi de do¤ru tespit
yapmalar›na karfl›n, ancak bu yenilginin alt› hatal› ve yetersiz bir flekilde
doldurmufllard›r. 2.Yenilginin ayr›nt›l› de¤erlendirilmesini ve bu konudaki hatal›
görüfllerin elefltirisini 2.Konferans sonras› 2.MK’y› de¤erlendirme bölümünde
ayr›nt›l› olarak ele al›p irdeledi¤imizden, tekrar de¤erlendirmeyece¤iz.

DABK Kanad›n›n 3.Konferans Sonuçlar› Üzerine:
DABK, 2.MK’y› revizyonist olarak de¤erlendirmekle hatal› bir tespit yapm›flt›r

2.MK’nin çizgisi revizyonist de¤il sa¤-oportünisttir. Bu çizgi sistemleflmifl sa¤
çizgi düzeyinde de¤ildi. Ama bu çizginin devamc›lar› olarak daha sonra Konferans
Kanad›ndan ayr›larak „Devrimci Partizan“grubunu oluflturanlar sistemleflmifl çizgi
sahibiydiler.

‹flçi Partisini Karfl›-devrimci olarak tan›mlamak do¤ru bir belirleme de¤il, sol-
sekter belirlemeydi. Do¤u Perinçek’in bafl›n› çekti¤i bu parti, devrimci radikal bir
parti de¤il, ama milli burjuvazinin sol-reformist kanad›n› temsil eden bir parti
durumundayd›.

DABK, 1.yenilgi ve 2.yenilgiyi MLM bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmemektedir
Daha do¤rusu DABK geçmifli, siyasal ve teorik bak›mdan bilimsel bir flekilde
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de¤erlendirememifl, kendi hatalar›n› (ayr›l›k ve daha sonras› izledi¤i çizginin)
bilimsel bir flekilde aç›¤a ç›kartmaktan uzak durmufltur. Sa¤›-oportünizmi mahkum
etme ad› at›nda geçmifli öznelci bir düflünce yöntemiyle soldan elefltirerek kendi
olumsuzluklar›n›n üstünü örtmüfltür

DABK, Devrimci Enternasyonal Hareket’in Deklarasyonunu „revizyonist“
olarak de¤erlendirmekle hatal› bir tespitte bulundu. Sözkonusu Deklarasyonda
baz› oportünist düflünceler mevcuttur, fakat Deklarasyonun özüne damgas›n› vuran
yan MLM düflüncelerdir.

DABK, 3.Konferansta Mao Zedung Düflüncesi formülasyonunu savunmamakla
eksik ve yetersiz kalm›flt›r. Baflkan Mao’nun Marksizm’in her üç alan›nda yapt›¤›
nitel katk›lar› kavramad›¤›ndan gerek MZD formülasyonunu, gerekse de Maoizm
formülasyonunu kullanmaktan itinayla kaç›nm›flt›r.

DABK’›n saflar›nda ciddi bir tehlike olarak geliflen salt askeri bak›fl aç›s›n›
görmemesi ve siyasetin küçümsenmesini mahkum etmemesi onun en temel
hatalar›ndan biridir.

DABK’›n 3.Konferansta Konferans Kanad›yla örgütsel birlik karar› ç›karma-
mas› yanl›flt›.

DABK 3. Konferans›n›n Olumluluklar›:
‹ki y›ll›k bölgesel ve Geçici MK dönemine son vererek Merkezi yap›ya

kavuflmas›.
PKK’yi karfl›-devrimci olarak de¤il devrimci ulusal hareket olarak tan›mlamas›.
Merkezi görev olarak köylü gerilla savafl›n› geniflletme, derinlefltirme ve sald›r›

takti¤ini esas taktik yönelim olarak belirlemesi.
Mevcut kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤unu k›rda konuflland›rmas›, bu yönelimde

›srarc› ve kararl› davranmas›.
Legal ve illegal yay›n faaliyetinin önemine dikkat çekmesi ve bu konuda ileriye

yönelik pratik ad›mlar atmas›.
Orduda komiser-komutan, parti-savaflç›, parti-ordu iliflkisi üzerine esasta

olumlu bir perspektif sunmas› ve bu politik perspektifi teorik aç›l›mlar›yla birlikte
„Görevlerimiz“ ana bafll›¤› alt›nda partiye sunup canl› bir flekilde tart›flt›rmas›.

DABK’›n bölgesel, GMK ve Konferans sonuçlar›na iliflkin siyasal, örgütsel
ve askeri çizgilerini k›saca da olsa de¤erlendirdikten sonra, DABK’›n 3. Konfe-
rans sonras› siyasal çizgisini de¤erlendirmeye devam edelim:

DABK 3. Konferans› gerçeklefltirdikten sonra siyasi yönelim olarak kadrolar›n
ezici bir ço¤unlu¤unu gerilla bölgelerinde konumland›rarak do¤ru bir ad›m att›.
Ancak sorun bununla bitmiyor, do¤ru siyasetin geriye kalan as›l gelifltirici yönü
ise kuflkusuz oluflturulan mevcut önderli¤in siyasal, askeri, örgütsel ve ideolojik
cephede do¤ru bir politika ›fl›¤›nda hareket edip etmedi¤idir. Daha aç›kças› bu
pratik ad›m›n örgütü daha niteliksel aflamalara s›çratmas› ancak do¤ru bir siyasi
önderlikle orant›l›d›r. Evet, DABK kanad›n›n kendi merkezini ve onun d›fl›nda
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kadro ve üyelerinin ço¤unlu¤unu k›ra yerlefltirmesi, tarihsel siyasal bir ad›md›.
Ama aslolan bu tarihsel siyasal ad›m› her alanda do¤ru bir çizgide yönetip-
yönlendirmektir. Daha aç›kças› DABK ve önderli¤i 3.konferans sonras› girdi¤i
bu tarihsel siyasal-pratik ad›m› do¤ru bir ideolojik-siyasi çizgi alt›nda gelifltirip
ileriye tafl›yamad›.

fiimdi bu sürecin olumsuzluklar›n› her cepheden de¤erlendirmeye çal›flal›m:
DABK, örgütlenmede, daha do¤rusu ordu örgütlenmesinde kendi sübjektif gücünü
aflan ve günün örgütsel ihtiyaçlar›na cevap vermeyen bir ordu örgütlenmesine
gitmekle yanl›fl ve hatal› bir çizgi izlemifltir. Gerilla birlikleri daha yüzleri binleri
bulmadan düzenli ordularda geçerli olan iflleyifli oturtmakla yanl›fl yapm›flt›r. Bunu
yaparken de Askeri Komisyon’u örgütlemeyi unutmufltur veya bunun önemini
kavramam›flt›r. E¤er düzenli ordu örgütlenmesi hiyerarflisi temelinde bir ordu
örgütlenmesine gidilecekse bunun ilk koflulu MK içerisinden bir Askeri Komisyon
örgütlenmesini gerçeklefltirmek olmal›d›r.

Ordu gerilla savafl› içinde infla olacakt›r. Merkezi komuta sistemine geçmek
için, en az›ndan bu komuta sistemini kelimenin gerçek anlam›yla ifllevlendirecek
bir bileflimin varl›¤› flartt›r. Burada Genel Komutanl›¤a siyasi olarak önderlik
edecek, yani Partinin ideolojik, siyasi, örgütsel önderli¤ini tesis edecek organ›n
hangisi olmas› gerekti¤i noktas›nda DABK’›n kafas› kar›fl›kt›r. Daha do¤rusu
DABK böyle bir ihtiyac›n bilincinde de¤ildir. Öncelikle o koflullarda yap›lmas›
gereken bölge komitesi içerisinde bölge komutanl›¤› örgütlemesi olmal›yd›. Gerisi
mevcut örgütsel ihtiyaçlara cevap vermiyen, bu ihtiyaçlar›n ilerisinde bir
politikayd›. Dahas›, Genel Komutanl›¤›n gereksiz bürokratik mekanizma
yaratmaktan baflka bir pratik de¤eri yoktu. Bu siyaset partiyi ve partinin ismini
gölgeleyen, geçmiflten günümüze kadar devam edegelen, parti isminden çok ordu
isminin öne ç›kmas›na hizmet eden bir anlay›fl›n ürünüdür. Ki bu anlay›fl tarzlar›
ileride örnekleyece¤imiz gibi salt askeri bak›fl aç›s›n›n daha fazla geliflmesini
sa¤lam›flt›r. Ordu içerisinde savafl a¤al›¤› çal›flma tarz›n›n büyümesine hem teorik
hemde pratik bak›mdan daha fazla hizmet etmifl oldu.

Sözün özü, askeri örgütlenmede Genel Komutanl›k örgütlenmesine gitmek
günün koflullar›na hem sübjektif güç bak›m›ndan hem de yürütülen mücadele
boyutu bak›m›ndan cevap vermeyen, ihtiyaç fazlas› ve bürokratik bir mekaniz-
mayd›. Örgütlenme Bölge Komitesi alt›nda, Bölge Komutanl›klar› ve buna ba¤l›
olarak alt bölge parti komiteleri ve bunlar›n içerisinde alt bölge komutanl›klar›
fleklinde hiyerarflik olarak yukar›dan afla¤›ya do¤ru örgütlenmeliydi. Çünkü mevcut
sübjektif gücümüz (kadro, üye, savaflç› bileflimi) ve savafl kapasitemiz böyle bir
örgütsel siyasetle giderilebilinirdi. Bizim „Genel Komutanlar›m›z“ adeta büyük
zaferler kazanm›fl ordu generalleri gibi davran›yor ve partili kimliklerini
unutuyorlard›.

DABK Kanad› Konferanstan k›sa bir süre sonras›nda ‹KK (‹flçi Köylü
Kurtuluflu), Komünist ve Denge Partizan gibi illegal yay›nlar› düzensiz de olsa



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

355

ç›kartmaya çal›flm›fl, fakat bu faaliyetler çok da uzun sürmemifltir. Tüm bu
yay›nlar›n da¤›t›m› ve koordinesindeki bozuklu¤u bir kenara b›rak›rsak, özellikle
de IKK bir süre sonras›nda yurtd›fl›nda ç›kar›lmaya bafllanm›fl olmakla birlikte bu
faaliyet daha da olumsuz bir yöne evrilmifltir. Ki 1990 sonlar›na do¤ru bölgesel
olarak ç›kan Denge Partizan hariç, Komünist ve ‹KK k›rsal alanda ç›kar›lmad›¤›
gibi, 1990 sonras› ise Komünist ç›kar›lmad›. Ayn› flekilde legal yay›n organ› da
1990'›n bahar›nda ç›kar›lmas›na ra¤men, yakalanmalar vb. etmenler sonucu
1991‘in bafl›na kadar düzenli olarak olarak ç›kar›lamam›flt›. Ki bu yay›n organ›na
da SB’nin do¤ru-dürüst katk›s› olmam›flt›r. Daha çok yazarlar› hapishanelerdeki
kadro ve sempatizanlar olmufltur.

DABK MK’s› Konferanstan k›sa bir süre sonra genel komutan ve ayn› zamanda
MK üyesi olan Hasan Ben yoldafl›n flehit düflmesiyle büyük bir darbe yemifltir.
Bu darbenin peflinde, daha aradan iki ay geçmeden SB üyesi Hüseyin Demir yoldafl
ve MK yedek üyesi Erdo¤an Karatafl yoldafl›n da içinde oldu¤u on savaflç›s›n›
yitirerek büyük bir örgütsel darbe ile tan›flm›flt›r. Konferans›n hemen arkas›ndan
yurtd›fl›ndan delege olarak gelip MK’ya seçilen kifli yurtd›fl›na ç›karak mücadeleyi
b›rakm›flt›r. Böylece DABK MK’s› 3.Konferans sonras› yaklafl›k alt› ay içerisinde
neredeyse MK üyelerinin yar›s›n› yitirmeyle karfl› karfl›ya geldi.

Baba Erdo¤an yoldafl hapishaneden özgürlük eylemini gerçeklefltirdikten sonra
direk olarak DABK MK’s›nda yer alm›flt›. Ve ilk toplant›da DABK Kanad›n›n
Parti Genel Sekreter Yard›mc›l›¤›na getirildi. Baba yoldafl gerilla bölgesine ayak
basmadan önce (May›s 90 öncesi) DABK MK’s›na yedek üye olarak seçilenlerden
bir kifli daha mücadeleyi terketmifltir. Bilindi¤i üzere DABK Konferans›nda Parti
Genel Sekreterli¤ine seçilen, ‹smail Bulut yoldaflt›r. Bu görevini birlik öncesinde
DABK MK’s›n›n yapt›¤› ola¤anüstü toplant›ya kadar (93 Mart) sürdürdü. fiehitler
ve istifalar sonras› DABK MK’s› kritik bir noktaya gelince yeni atamalarla MK
güçlendirildi.  Bu a¤›r örgütsel darbeler dahi DABK MK’s›n› kendisine getiremedi.
Do¤ru bir siyasal, örgütsel ve askeri hat izlemedi¤ini bir türlü kavrayamad›.

Baba yoldafl›n kat›ld›¤› ilk MK toplant›s›nda Karadeniz alan›na aç›lma karar›
al›n›yor ve buradaki örgütlenmenin bafl›na da Baba yoldafl atan›yor. Çok az bir
say›yla 1990 A¤ustos’unda Orta Anadolu’ya Baba yoldafl komutas›ndaki gerilla
birli¤i ayak basm›fl oluyor. Ve böylelikle Baba yoldafl›n „Bir Dersim Yetmez
Hedef Bin Dersim Olmal›d›r“ fliar› pratikte yaflam buluyor.

Ancak Baba yoldafl önderli¤indeki faaliyet uzun sürmüyor. Bilindi¤i gibi Baba
Erdo¤an yoldafl komutas›nda ajan Nihat’›n da içinde yer ald›¤› gerilla birli¤i
Gömelönü Karakolu’na  bir sald›r› eylemi gerçeklefltirildi. Kardelen Harekat›’nda
aç›¤a ç›kt›¤› gibi Baba yoldafl›n vurulmas› ve arkas›ndan kurtar›lma imkanlar›
olmas›na karfl›n kurtar›lmayarak flehit düflmesine neden olunmufltur. Gerek Baba
yoldafl›n vurulmas›ndan gerekse tedavi edilmeyerek ölüme terkedilmesinden
birinci derecede sorumulu olan kifli ajan Nihat’t›r.

Öncelikle bu eylemin o tarihsel ve siyasal koflullarda yap›lmas› yanl›flt›.
Bölgeye yerlefleli daha iki ay olmadan böyle bir askeri eyleme giriflmek acelecilikti.
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Eylem baflar›yla sonuçlansayd› da bu gerçek de¤iflmezdi. Di¤er bir hata ise, bu
eylem içerisinde Baba yoldafl›n bizzat yer alm›fl olmas›d›yd›. K›sa bir süre sonra
yap›lacak MK toplant›s›nda haz›r bulunmas› gerekirken böyle ciddi bir toplant›n›n
öngünlerinde böyle riskli eylemlere giriflilmemeliydi. Baba yoldafl gibi bir önder
kadronun, hem de DABK’›n do¤al önderi durumundaki bir kadronun böylesine
bir eylemin bafl›nda yeralmas› DABK’›n  izledi¤i sol oportünist çizgiden ba¤›ms›z
de¤erlendirilemez.  Bu çizginin üzerinde önemli oranda salt askeri bak›fl aç›s›n›n
etkisi oldu¤undan önder kadrolar› korumak olanaks›zd›r. Çünkü bu çizgiye göre
en iyi önder en büyük eylemleri yapan, silah elde eylemden eyleme koflan kadrodur.
Baba yoldafl›n kendisi de bu çizginin etkisi alt›ndayd›. Onu onca dezavantajlara
karfl›n uzun vadeli düflünmemeye ve bu eyleme iten etmenlerden biri de buydu.
Baba yoldafl› bu aceleci prati¤e iten bir di¤er önemli faktör de DABK’›n
3.Konferans› sonras› ciddi bir gerilla sald›r›s›n› gerçeklefltirememifl olmas›n›n
yaratt›¤› bask›lanmad›r.

DABK’ta hakim hale gelen, kadrolar›n› da kuflatan salt askeri bak›fl aç›s›n›n
ideolojik, politik ve örgütsel önderli¤in kurumlaflt›r›lmas› ve dolay›s›yla partinin
baflar›yla devrimi ve devrimci savafl› yönetmesini engellemesinin bedelleri a¤›r
olmufltur. DABK içerisinde halk ordusunun devrimin siyasi görevlerini yerine
getirmek için silahl› bir güç oldu¤unu anlamayan, kavramayan çok yoldafl vard›.
Baflkan Mao’nun, Halk Ordusu saflar›ndaki salt askeri bak›fl aç›s›na iliflkin
çözümlemeleri sanki DABK için yap›lm›flt›r:

„1) Bu yoldafllar, askeri sorunlar› ve siyaseti birbirine karfl›t fleyler olarak
görmekte ve askeri hareketlerin, siyasi görevleri yerine getirme araçlar›ndan sadece
biri oldu¤unu kabul etmemektedirler. Hatta baz›lar›, ‚E¤er askeri bak›mdan iyiysen,
siyasi bak›mdan da iyisin demektir askeri bak›mdan iyi de¤ilsen, siyasi bak›mdan
sende ifl yok demektir‘ diyorlar. Bu bir ad›m daha ileri gidip askeri sorunlara
siyasetin üstünde bir yer vermektir.

2) Onlar, K›z›l ordunun görevinin Beyaz ordununki gibi sadece savaflmak
oldu¤unu düflünüyorlar. Çin K›z›l Ordusunun devrimin siyasi görevlerini yerine
getirmek için kurulmufl silahl› bir güç oldu¤unu anlam›yorlar; özellikle bugün,
K›z›l ordu kesinlikle kendini sadece savaflmakla s›n›rland›rmamal›d›r, düflman›n
askeri gücünü y›kmak için savaflman›n yan› s›ra kitleler aras›nda propaganda
yapmak, kitleleri örgütlemek silahland›rmak, onlara devrimci siyasi iktidar›
kurmalar›nda yard›mc› olmak ve parti örgütleri kurmak gibi önemli görevleri de
üstlenmelidir. K›z›l ordu sadece savaflmak için savaflmaz fakat kitleler aras›nda
propaganda yapmak, onlan örgütlemek, silahland›rmak ve devrimci siyasi iktidar›
kurmalar›nda onlara yard›mc› olmak için savafl›r. Bu amaçlar olmad› m›, savaflmak
anlam›n› yitirir ve K›z›l ordunun varl›k nedeni ortadan kalkar.

3) Dolay›s›yla bu yoldafllar, örgütsel olarak, k›z›l ordunun siyasi çal›flma yapan
bölümlerini, askeri çal›flma yapan bölümlerine ba¤›ml› k›l›yor ve ordu karargah›
ordu d›fl›ndaki sorunlara da baks›n’ slogan›n› ortaya at›yorlar. Geliflmesine izin
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verildi¤i takdirde bu fikir, kitlelerden kopma, hükümeti ordunun denetlemesi ve
proletarya önderli¤inden uzaklaflma tehlikelerini içermektedir. Bu, t›pk›
Guomindang ordusu gibi savafla¤al›¤› yolunun tutulmas› olacakt›r.

4) Bunlar, ayn› zamanda propaganda çal›flmas›nda, propaganda ekiplerinin
önemini gözden kaç›r›yorlar. Kitle örgütleri konusunda da, orduda asker
komitelerinin kurulmas›n› ve yerel bölgelerdeki ‹flçi ve köylülerin örgütlenmesini
göz ard› ediyorlar. Sonuç olarak, hem propaganda hem de örgütlenme çal›flmalar›
terk edilmektedir.

5) Bir muharebe kazan›ld›¤› zaman kibirlenmekte, kaybedildi¤i zaman ise
cesaretleri k›r›lmaktad›r.

6) Dar k›s›mc›l›k: Bu yoldafllar, sadece Dördüncü Orduyu düflünmekte ve yerel
kitleleri silahland›rman›n K›z›l ordunun önemli bir görevi oldu¤unu kavramamak-
tad›rlar. Bu, klikçili¤in daha geliflmifl bir biçimidir.

7) Dördüncü Ordudaki s›n›rl› çevrelerinden daha ötesini göremeyen birkaç
yoldafl, bu çevrenin d›fl›nda baflka hiç bir devrimci gücün bulunmad›¤›na
inanmaktad›rlar. Bu yüzden güçlerini koruma ve eylemden kaç›nma fikrine
kendilerini iyice kapt›rm›fllard›r. Bu, oportünizmin bir kal›nt›s›d›r.

8) Öznel ve nesnel koflullar› gözard› eden baz› yoldafllar, devrimci acelecilik
hastal›¤›na yakalanm›fllard›r. Bunlar, kitleler aras›nda titiz ve ayr›nt›l› bir çal›flma
yapmak zahmetine katlanmak istememekte, hayaller içinde yüzerek sadece büyük
ifller baflarmak istemektedirler. Bu, darbecili¤in bir kal›nt›s›d›r.“ (96)

Baflkan Mao, bu belirlemeyi 1929 y›l›nda yapm›flt›. Sorunu bu kadar
ayr›nt›land›rmam›z›n nedeni bugüne kadar kabul edilmeyen ama varl›¤› gün kadar
aç›k olan salt askeri bak›fl aç›s›n›n kavranmas› ve bu çizginin Parti içerisinde
yaratt›¤› tahribatlar›n bilince ç›kar›lmas›d›r. Bugüne kadar Parti içinde bu temelde
yap›lan elefltirilere oldukça sekter tepkiler verilmifl ve bu çizginin yeterince
tart›fl›lmas› engellenmiflti. Özellikle de DABK saflar›nda 1995 öncesine kadar bu
belirlemeye denk düflen hatalar ortaya konuldu¤unda sorunun tart›fl›lmas›n›
engellemek için ayr›l›k tehdidi de dahil birçok flantaja baflvurmaktan geri
kal›nm›yordu. 1992 GBMK toplant›s›nda dönemin AK sekreteri (Konferans
kökenli bir kadroydu) ve ajan Nihat’›n bafl›n› çekti¤i bir grup MK üyesi bu flantaj›
fiiliata dökerek ayr›lmaya çal›flt›larsa da, GBMK’n›n örgütsel ilkeleri çi¤neyerek
verdi¤i tavizler sonucu bu ayr›l›k engellenmifltir. Bu pratik de ideolojik olarak
salt askeri bak›fl aç›s›ndan beslenen ve onu Partide hakim k›lmaya çal›flan sol
sekter bir yaklafl›md›.

Teorik düzlemde bu anlay›fl› savunmamalar›n karfl›n pratik hatlar›na esasta bu
anlay›fl damgas›n›  vurmaktayd›. Daha önce de belirtti¤imiz gibi DABK’›n
„Görevlerimiz“ bafll›¤› alt›nda 3.Konferans› sonras› kaleme ald›¤› 150 sayfal›k
belgede ordu örgütlenmesine iliflkin ortaya koydu¤u siyaset ve perspektif esasta
do¤ruydu.  Ancak pratikte bu do¤ru siyaset ve perspektife ba¤l› kal›nmad›.
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Baba Erdo¤an’›n yoldafl›n Karadeniz’e atanmas› do¤ru de¤ildi. Bu, MK
içerisindeki di¤er atamalarda da kendisini göstermekteydi. fiöyle ki Genel
Komutanl›kta faaliyetleri olumsuz olan bir MK üyesinin Genel Komutanl›k
görevinden al›narak, Siyasi Büro’ya atanmas› da salt askeri bak›fl aç›s›n›n bir
ürünüydü. Bu örnekte görülebilece¤i gibi Partiye  ideolojik ve siyasi olarak önderlik
etmesi gereken Siyasi Büro, Genel Komutanl›ktan  daha önemsiz görülmektedir.
Buradaki bilinç SB’nin devrimi dolay›s›yla savafl› yöneten ve yönlendiren bir
kurum olarak görülmemesi buna karfl›l›k Genel Komutanl›¤a devrimin ve savafl›n
yönetilmesi misynunu›n yüklenmesidir. Bir partinin askeri kadrolar›n›n ve siyasi
kadrolar›n›n kendi alanlar›nda uzmanlaflmalar› do¤ald›r. Bu do¤all›¤›n sonucu
olarak  askeri  kadrolar›n pratik bak›mdan savafl› yönetip yönlendirmeyle yükümlü
k›l›nmas› da anlafl›l›rd›r. Askeri kadrodan anlafl›lmas› gereken askerlik sanat›nda
daha fazla uzmanlaflm›fl politik kadrolard›r. Bunlar›n öncelikli kimli¤i partili
olmalar›d›r. Mümkündür ki askeri bilim noktas›nda yetkinleflmeyen kimi kadrolar
komutanl›ktan al›narak baflka alanlarda görevlendirilebilir.  Bu yap›l›rken bu
kadronun ideolojik, siyasi ve örgütsel, çok yönlü  yeteneklere  sahip olmas› gerekir.
Bu niteliklere haiz bir komutan›n SB’ye kayd›r›lmas› anlafl›l›rd›r. Yukar›da
verdi¤imiz örnekte yaflanan ise bu durumun  tam tersidir. ‹deolojik ve siyasi
olarak yetkin olmayan,tarihsel birikimi olmayan birinin komutanl›kta baflar›s›z
oldu¤undan hareketle SB’ye kayd›r›lmas› tamamen devrimci teorinin küçümsen-
mesinden  kaynaklanmaktad›r.

DABK befl y›ll›k tarihi boyunca önderli¤in tayin edici önemini kavramam›fl
ve bu kurumda görevlendirilen kadrolar devaml› olarak küçümsenmifl, hatta savaflç›
kitlesi içerisinde‚ bir fley yapmad›klar›, sa¤c› olduklar›‘ temelinde teflhir
edilmifllerdir. Bu bak›fl aç›s›ndan kaynakl› olarak SB’ye kendi görevini yapma
koflullar› hiçbir zaman yarat›lmam›fl, SB’nin s›radan bir gerilla gibi, s›radan bir
komutan›n denetiminde köylerde faaliyet yürüterek partiye siyasi ve ideolojik
olarak önderlik etmesi „istenmifltir.“ Bu koflullarda böyle bir istemin
gerçeklefltirilmesinin mümkün olamayaca¤› bir türlü anlafl›lmam›flt›r. SB önderlik
görevini yapamayacak duruma getirilerek önderlik vasf›na sahip kadrolar tek tek
y›prat›lm›fl veya ifl yapamaz hale getirilerek  parti içerisinde teflhir edilmifllerdir.
Merkez Komitesi toplant›lar›nda belirlenen örgütsel yönelimlerle SB üyeleri ayr›
ayr› bölgelere serpifltirilmifl, bunlar›n çeflitli konularda görüfl al›flveriflinde
bulunmalar› bile olanaks›z k›l›nm›flt›r.

Salt askeri bak›fl aç›s›n›n ve fokocu anlay›fl›n bir baflka yans›mas› ise DABK’›n
flehirlerde de ordu örgütlenmesini savunmas›d›r. DABK hiyerarflik olarak
flehirlerde de ordu örgütlenmesinin yap›lmas› gerekti¤i  bilincinden hareket etmifl
ve befl y›ll›k süre  boyunca bunu gerçeklefltirmeye çal›flm›fl ama baflaramam›flt›r.
2.MK ve Konferans kanad›n› ana mücadele biçimi  ve ana örgütlenme biçimini
bilmemekle ve Halk Savafl›n› kavramamakla suçlayan DABK’›n kendisinin de
özünde Halk Savafl›n› kavramad›¤› bu anlay›fl›ndan da görülmetedir. DABK’›n
bu anlay›fl›n›n tarihsel kökleri eskiye dayanmaktad›r. Partimizin gerek bölgesel
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(1976-78) döneminde, gerek 1. ve 2. MK dönemlerinde ayn› anlay›fl savunulmufl,
DABK ise esasta bu anlay›fltan kopmam›flt›r. Onun söylemde daha fazla „Halk
Savaflç›s›“ olmas› bu  gerçe¤in üstünü örtemez.

DABK Kanad› gerek Parti örgütlenmesinde gerekse ordu örgütlenmesinde
nitelik yerine niceli¤e önem vermifl ve bunu tarihi boyunca sürdürmüfltür. Parti
organlar›nda oldu¤u gibi gerilla birlikleri içerisinde de ideolojik ve siyasi e¤itimi
küçümsemifl, bu e¤itimi sadece bar›nak süreçleriyle s›n›rl› tutmufltur. „Askeri
eylemler peflinde kofluyoruz, ne gerek var siyasi ve teorik e¤itime“ denilip gerilla
birliklerinin niteli¤inin yükselmesini adeta engelliyordu. Siyasi çal›flman›n bütün
çal›flmalar›n can damar› oldu¤u gerçe¤ini kavram›yor, kavramak da istemiyordu.
Siyasi çal›flman›n küçümsendi¤i yerde salt askeri bak›fl aç›s› geliflir. Bu çal›flman›n
aksat›ld›¤› yerde ordu ve parti saflar›nda savafl›n amac›na iliflkin bilinç bulan›klafl›r
ve yabanc›laflmayla birlikte ideolojik zaaflar daha da artar ve süreç içerisinde o
parti ve ordu yozlafl›r.

DABK kanad› kitle çal›flmas›n›n, milis örgütlemesinin ve propaganda ve
ajitasyonun önemini kavram›yor ve küçümsüyordu. Yo¤unlaflt›¤› Dersim alan›nda
bile yayg›n bir kitle faaliyeti yürütmüyor, birkaç ilçe ve bu ilçelerin bir k›s›m
köyleriyle kendisini s›n›rlam›fl durumdayd›.  Devrimin kitlelerin eseri olaca¤› ve
Uzun Süreli Halk Savafl› Stratejisinin temel  ilkesinin kitle ba¤lar› ve kitlelere
dayanma oldu¤unun Halk Savafl›n›n öncünün de¤il halk›n savafl› oldu¤unun bilinci
zay›ft›. Halk Savafl› boyunca halk›n iktidarlaflmas› ve kitle inisiyatifinine iliflkin
kavray›fl›ndaki zay›fl›k, salt askeri bak›fl aç›s›yla Halk Savafl›n›n ayn› zamanda
savafl içerisinde bir ideolojik, politik ve kültürel devrim süreci oldu¤unu
görememesini beraberinde getiriyordu. Halk Savafl› herfleyden önce halk
kitlelerinin savafl içerisinde yaflam›n›n ve bilincinin de¤iflim ve dönüflümü ile
birlikte kitleleri örgütlü bir politik güç haline getirerek iktidara tafl›r. Maoist Halk
Savafl›, kitleleri yeni demokratik kültürle donatman›n, feodalizmin ve her türlü
gericili¤in kitleler üzerindeki etkilerini k›rararak -sadece askeri planda de¤il-
ideolojik, politik, ekonomik ve kültürel cephelerde  feodalizmi savafl›n seyri
içerisinde tasfiye etmenin temel arac› ve sürecidir.

DABK yukar›da özetlenen kavray›fltan  oldukça uzakt›r. O, meselelere
namlunun ucundan bakt›¤› için, silahlar patlay›nca herfleyin yoluna girece¤i
hayaliyle yat›p kalkmaktad›r.

1991 y›l› içerisinde DABK’›n askeri eylemlerde gösterdi¤i baflar› DABK’›n
kadrolar›n› adeta sarhofl etmifl, salt askeri bak›fl aç›s› da bu dönemde zirveye
ç›km›flt›r. Ordu saflar›nda Partinin önemi küçümsenmifl, tek yanl› bir flekilde
ordunun önemi öne ç›kar›lm›flt›r. Gerilla birliklerindeki parti temsilcileri ve parti
üyeleri adeta birli¤in ayakba¤lar› olarak görülmüfl ve küçümsenmifllerdir. Örgütsel
iliflkilerde alabildi¤ine sekterizm boy vermifl ve örgütsel ilkeler ayaklar alt›na
al›narak ordu saflar›nda „Komiserler sa¤c› Komutanlar solcu“ dahas› „Komiserler
Parti çizgisini uygulam›yor, Komutanlar savunup uyguluyor“  propagandas›
yap›larak „sol“culu¤un teorisi yap›lm›flt›r
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Sa¤ ve sol oportünizme iliflkin sözü Baflkan Mao’ya b›rak›yoruz:
„Tarih bize, do¤ru siyasi ve askeri çizgilerin kendili¤inden ve durduk yerde

de¤il, ancak mücadele içinde ortaya ç›k›p geliflti¤ini gösteriyor. Bu çizgiler hem
‚sol‘ oportünizmle, hem de sa¤ oportünizmle mücadele etmelidir Devrimi ve
devrim savafl›n› kayba u¤ratan bu zararl› e¤ilimlerle mücadele etmeden ve onlar›n
üstesinden gelmeden, bu savaflta do¤ru bir çizgi oluflturmak ve zafer kazanmak
mümkün olmaz.“ ( 97)

„Parti içindeki ‚sol‘ ve sa¤ sapmalarla mücadele ederken, siyasetimizi somut
duruma göre belirlemeliyiz. Örne¤in, zafer kazan›ld›¤› zamanlarda, ordu, ‚sol‘
sapmalara karfl›, yenilgiye u¤ran›ld›¤› veya birçok muharebe kazan›lmad›¤›
zamanlarda sa¤ sapmalara karfl› uyan›k olmal›d›r. Toprak reformunda, kitlelerin
henüz tam anlam›yla harekete geçmedi¤i veya mücadelenin henüz geliflmedi¤i
yerlerde sa¤ sapmalara karfl› mücadele edilmeli ve kitlelerin tam anlam›yla harekete
geçti¤i ve mücadelenin flimdiden geliflti¤i yerlerde ‚sol‘ sapmalara karfl› uyan›k
olunmal›d›r „(98)

DABK’da da ‚sol‘culu¤un daha çok geliflti¤i dönemler gerilla eylemliliklerinde
geçmifl y›llara oranla fazla bir art›fl gösterildi¤i ve o güne kadar gerçeklefltirilmeyen
gündüz sald›r›lar›n›n Parti tarihinde ilk kez yap›l›p baflar›yla sonuçland›r›ld›¤›
dönemlerdi. DABK gerek siyasal, örgütsel, gerek askeri bak›mdan kendi gücünü
aflan, öznelci politikalar ›fl›¤›nda sol çizgiyi gelifltiriyor ve bunu adeta dokunulmaz
k›l›yordu. Sol oportünist politikalar sa¤ oportünist olarak de¤erlendirilip sözde
varolan hatalar›n özelefltirisi yap›l›yordu.

1990-91 aras› Dersim ve birçok yöredeki muhtarlara karfl› belirlenen politika
dahi neredeyse sa¤ bir politikad›r diye örgüte propaganda edilmeye çal›fl›l›yordu.
Oysa muhtarlara yönelik politika nesnel gerçekli¤e uymayan sol sübjektif bir
politikayd›.Muhtarlar›n ellerindeki mühürlerine el konuluyor, muhtarl›k görevlerini
yapmalar› engelleniyor ve yap›lan muhtarl›k seçimlerine hiçkimsenin girmemesi
noktas›nda köylülere karar dayat›l›yordu. Nitekim bu politika sonucu birçok köy
muhtars›z kalm›fl, köylüler resmi ifllerini direk ilçe merkezlerindeki karakollar
arac›l›¤›yla yapmak zorunda b›rak›lm›flt›. Bu iliflkiler içinde birçok köylü devlet
taraf›ndan zorla ajanlaflt›r›ld›. Tespit edilenler cezaland›r›ld›. Di¤erleri ise köylerini
terketmek zorunda kald›.  Bir k›s›m muhtar ve aileleri de bu politika sonucu parti
saflar›ndan uzaklaflarak baflka örgütlere s›¤›nd›.

Keza devrimin dostu durumundaki ve milli burjuva karakterdeki kimi tefeci-
tüccarlara ve esnafa vergilendirme ad› alt›nda sol-sekter bir politika güdülüyordu.
Bu sol-sekter politika flehirlerde de kendisini göstermekte gecikmedi fiehirlerde
de devrimin dostlar›ndan vergilendirme ad› alt›nda zorla para al›nmaya çal›fl›ld›.

Faaliyetlerde, gerek k›rda gerekse flehirlerde illegalite alabildi¤ine dejenere
edilmifl durumdayd›. Legal mi illegal mi çal›fl›ld›¤› belli olmuyordu. Özellikle de
k›rda kiflilerin örgütsel konumlar›ndan isimlerine kadar örgütsel deflifrasyon
yap›lmaktayd›.
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Köy parti komiteleri kurulmuyor, yap›lan milis örgütlenmesi de sadece
gerillan›n yiyecek giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla görevlendiriliyordu. Asl›nda
gerillaya destek ve yard›mlarda bulunn köylü milis olarak adland›r›l›rken gerçekten
köylülerin silahland›r›lmas› ve bilinçli bir milis örgütlenmesine gidilmiyordu. Bu
insanlarla yap›lan görüflmeler de aleni yap›l›yor, bir yakalanma ve arkas›ndan
çözülme ile birlikte tüm milisler düflman taraf›ndan ele geçiriliyordu.

Ayd›n ve sanatç›lara iliflkin do¤ru dürüst bir politika yokken bu çevrelere karfl›
sekter ve y›k›c› davran›l›yordu.

fiehirlerde, özellikle de ‹stanbul gibi flehirlerde iflçi s›n›f›n›n oldu¤u yerlerde
iflçi s›n›f›n› örgütlemek yerine daha çok varofllarda yar›-lümpen kesim esas al›narak
örgütlenme yap›l›yor, iflçi s›n›f› içerisinde çal›flmak için do¤ru bir politika ve
örgütlenme yürütülmüyordu.  ‹flçileri profesyonel çal›flmaya çekmek yerine daha
çok reformist ve ekonomist politikalarla statükocu yaklafl›l›yordu.

Ö¤renci gençlik içerisindeki çal›flmalarda yukar›dan afla¤›ya do¤ru bir politika
sunulmad›¤› gibi denetlenmiyordu. Kongre Haz›rl›k Konferans›nda çok belirgin
bir flekilde ortaya ç›kt›¤› gibi, DABK Kanad›n›n flehirlerdeki örgütlenmelerinin -
semtler, gençlik, askeri komite- bafl›nda yer alanlar›n hemen hemen hepsi ajan ve
iflbirlikçi unsurlard›. Ramis fiiflman, Erdal Cort, Nurten Erifl, Emir Bilgin,... ve
daha bir çok unsur 1989 sonras›nda Nihat unsuru tarafindan flehir örgütlülüklerinin
bafl›na yerlefltirilmifl karfl›-devrimin siyasi unsurlar›d›r

fiehirlerde yap›lan askeri eylemlerin hemen hemen hepsi baflar›s›z olmufl ve
bu eylemler sonras› bir çok partili ve militan düflman›n eline geçmifltir. Buralarda
daha do¤ru dürüst parti örgütlenmesi vd. kurumsallaflmalar yarat›lmadan aceleci
ve k›sa vadeli bir flekilde askeri eylemler yap›lmaya çal›flm›fl, ama sonuçta
kaybeden taraf parti olmufltur.

Kadro ve üye al›m› konusunda tam bir politikas›zl›k hakimdi. Kimin nas›l ve
hangi kriterle üye al›n›p, kadro olarak atand›¤› vb. noktalarda MLM bir kadro
politikas› yoktu. Her fley bir yana üyeli¤e al›nanlar›n birço¤u aday üyelik süreçleri
ya denetlenmeden ya da hiç iflletilmeden üyeli¤e al›nm›flt›r. Kadro politikas›nda
ve örgütsel iliflkilerrde sekterizm ve liberalizm atbafl› gidiyordu.

Örgüt ve önderlik siyasal geliflmelere karfl› o kadar daralm›flt› ki bulunduklar›
da¤›n, orman›n ve kayal›klar›n ötesini göremiyordu. Dersim’de ve gerilla
faaliyetinin yürütüldü¤ü di¤er alanlarda bir orman kesimine iliflkin kararlar dahi
merkez komitesince al›n›yordu.

SB’nin „uygun koflullarda düflman›n askeri güçlerine sald›rmas›“ politikas›
sol oportünist bir siyasettir. SB’nin görevi askeri eylem yapmak de¤ildir. Onun
görevi partiye siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri konularda perspektif ve politika
sunmakt›r. SB’nin görevi, uygun koflullar da olsa düflmana sald›rmak de¤il,
kendisini en güvenilir bir flekilde korumaya almas›d›r.

DABK’›n Konferans Sonras› Birlik Sorununa ‹liflkin ‹zledi¤i Siyaset Sol Sekter
Bir Politikad›r.:„Parti güçlerinin parti program› etraf›nda örgütsel birli¤in
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sa¤lanmas› için ‚Konferans‘ç› arkadafllara yapt›¤›m›z ça¤r›n›n genel ilkeleri
flunlard›r:

1) Türkiye Devrimci hareketi içinde hiçbir siyasi örgütün partimiz ve
yoldafllar›m›z hakk›nda yapmad›¤› ve genel olarak da devrimcilerin birbirleri
hakk›nda yapamayacaklar› siyasi olmayan karalama ve afla¤›l›k olarak gördü¤ümüz
tespitleri ‚Konferans‘ç› kanat  hakk›m›zda yapt›. Bu tespitlerin propagandas›n›
kendi yay›norganlar›nda ve bildirilerinde geniflçe yapt›. ‚DABK‘›n flefleri GKK
flefleri gibi ihanetçi olacaklar’, ‚düflmana teslim  olacaklar‘, ‚DABK 12 Eylül
sürecinin yenilgi art›¤›d›r‘, ‚DABK‘›n varl›¤› düflmana karfl› de¤ildir, bize karfl›d›r’
vb.gibi devrimcilerin yapmayaca¤›  ve pratik mücadele taraf›ndan da sahibine
yedirilen bu tespitlerin, kamuoyuna aç›k bir flekilde özelefltirisinin verilmesi,
örgütsel birli¤e gidiflin ilk ad›m›d›r. Bu ad›m aç›k yürekli bir flekilde at›lmad›kça
‚Konferans‘ç›lar› aç›k yürekli ve samimi olarak de¤il samimiyetsiz tutumlar›n›n
sürdürücüleri olarak de¤erlendirmeye devam edece¤iz. Ayn› flekilde bunlar›n
‚birlik‘ konusundaki demagojik propagandas›n› da teflhir edece¤iz.

2) ‚Konferans‘ç› kanattaki arkadafllar›n 1987‘de sergiledikleri tutum onlar›n
parti birli¤ini ve program›n› özünde savunmad›klar› ve ba¤l› olmad›klar›n›n bir
kan›t›d›r. ‹deolojik-siyasi ve örgütsel olarak tasfiyecili¤i had safhaya ulaflt›ran ve
parti ile hiçbir ilgileri kalmayanlar› ML güçlere karfl› ç›kararak savunmak, parti
program›n› savunmakla çeliflir. ‚Konferans‘ç› kesimle örgütsel birli¤i sa¤laman›n
ana koflullar›ndan biri de parti program›n›n tüm konular›nda savunulmas› ve pratik
yaflama uygulanmas› için tüm gereklerini kabul etmektir. Tüm temel konularda
görüfl birli¤inin sa¤lanmas› örgütsel birli¤in temelidir. Bu birlik sa¤lanmad›kça
örgütsel birlik sa¤lanmaz. Sa¤lanmaya çal›fl›lsa bile, bu yeni ayr›l›klar›n bafllang›c›
olacakt›r. Bu aç›dan partinin tüm temel konular›nda görüfl birli¤i sa¤lanmad›kça
birlik yanl›s› olmayaca¤›z.

3) Partinin temel program› esas olarak gerçekleflecek olan birlik çal›flmalar›nda,
TKP/ML’nin temel program›n› tüm konularda savunmayan ve ona ba¤l› olmayan
daha do¤rusu savunduklar›yla parti üyeli¤i s›fat›n› yitiren unsurlar›n hiç bir rolü
olmamal›d›r. ‹ki çizgi mücadelesi ad› alt›nda, böylesi hayati önem tafl›yan bir
konunun, revizyonist-oportünist unsurlar›n rolünü ve önemini ön plana ç›karmak,
bu birli¤in önüne bir engel olarak koymak birli¤i istemeyen y›k›c› ve bölücü bir
tutum olacakt›r. Bu tür unsurlar bafllat›lacak olan tart›flma süreci içinde ortaya
ç›kacakt›r ki bugün de bu unsurlar bellidir.

4) 1987‘de neden örgütsel ayr›l›¤a gidildi; ideolojik-siyasi ve örgütsel olarak
tasfiyecili¤i en üst boyuta vard›ran revizyonist çizgi, neden bu güçlere karfl›
desteklendi ve onlarla örgütsel birlik sa¤land›? Bizim aç›m›zdan bir YDB’nin
konferans› olmaktan öteye gitmeyen ve ad›na ‚3.K‘ denilen toplant› ne denli
meflrudur, ne denli meflru de¤ildir. Daha sonraki süreçte söylenilenler nelerdir.
Gelinen noktada niye ve niçin birlik, kiminle birlik? vb. konularda detayl› olarak
tart›fl›lmal›, samimi ve dürüst davran›lmal›, hatalar ve yanl›fllarda ba¤naz ve tutucu
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davran›lmamal›, yanl›fllar at›l›p do¤rular benimsenmelidir. Her iki taraf da
komünist bir yaklafl›mla hatalar›n›n özelefltirisini yapmal› ve bu konularda aç›k
yürekli ve samimi davran›lmad›kça birlik denilen olay›n gerçekleflece¤ini sanm›-
yoruz ve olamaz da.

5) Genel olarak yukar›da ortaya koydu¤umuz birlik anlay›fl›m›z ilkeli ve ML
bir anlay›flt›r. Ne oldu¤u belli olmayan, resmi kanallarla yetkili taraflara
ulaflt›r›lmayan, sadece demagojik bir propaganda amac›n› tafl›maktan baflka bir
önem tafl›mayan birlik ça¤r›lar›n›n bizim aç›m›zdan dikkate al›n›r bir yan› yoktur.
Bu tür samimi olmayan yaklafl›mlar› bugüne kadar oldu¤u gibi bundan böyle de
teflhir etmeye devam edece¤iz.

Yukar›da genel hatlanyla ortaya koydu¤umuz birlik anlay›fl›m›z do¤rultusunda
‚konferans‘ç› kesimde olumlu ve somut geliflmeler olursa örgütsel birli¤in
sa¤lanmas› için gerekli teknik çal›flmalar yap›l›p sonuca gidilebilinir. Olumlu ve
somut bir geliflme sa¤lanmad›¤› sürece partimiz bu sorunu gündemine al›p
tart›flmayacak ve pratik sorunlar›n önüne ç›karmayacakt›r. ‚Konferans‘ç› kanada
bir birlik ça¤r›s›n› ve niteli¤i tafl›yan bu kararlar›n resmi yollarla ‚K‘ç› kesime
ulaflt›r›lmas› ve olumlu ya da olumsuz cevab›n istenmesi aynca bu birlik ça¤r›s›n›n
birer metnini hapishanendeki yoldafllara ulaflt›r›lmas›, partinin yay›n organlar›nda
yay›nlanmas› ve olanaklar› dahilinde kamuoyuna duyurulmas› sa¤lanacakt›r. Gerek
bizim, gerekse ‚K‘ç› arkadafllar›n bu konularda bak›fl aç›s›n› genel bir flekilde
ortaya koyan ve elefltiren yaz›lar› önümüzdeki süreçte yay›nlayaca¤›z. Bu, hem
parti hem de di¤er devrimci demokrat kamuoyunun sa¤l›kl› bir flekilde bilgilenmesi
için gereklidir. TKP(ML) Merkez Komitesi Haziran 1990 „ (99)

DABK’›n ayr›l›ktan y›llar sonra da olsa Konferans Kanatd›yla örgütsel birli¤i
gerçeklefltirmek için ald›¤› karar kendi içinde tutars›zl›k ve bir çok noktada hatal›
yanlar tafl›sa da e¤ilim olarak esasta olumlu bir ad›md›r. DABK bu yönde olumlu
bir ad›m atarken öte yandan Konferans Kanad› 1990 bafl›nda yapt›¤› MK
toplant›s›nda DABK’a iliflkin hem ML karar›n› de¤ifltirip DABK’› sol oportünist
ilan etti hem de birlik sorununu gündeminden kald›rd›.

Daha önce DABK Kanad›n›n gerek Konferansta gerekse Konferans öncesi
Konferans Kanad›yla örgütsel birlik diye bir sorununun olmad›¤›n› belgeleriyle
birlikte ortaya koymufl ve bu yanl›fl tutumun elefltirisini yapm›flt›k. fiimdi ise olumlu
bir ad›m olan bu birlik anlay›fl›n›n yanl›fl ve hatal› yönleri üzerinde duraca¤›z.

Bir yandan Konferans Kanad›n› ortayolcu, oportünist olarak de¤erlendirirken
öte yandan 5 maddelik birlik flartlar› ileri sürerek bu noktalarda anlaflmaya var›lmas›
durumunda örgütsel birli¤in gerçekleflece¤i belirlemesinde bulunmak tutarl› MLM
bir tav›r de¤il, oportünist bir anlay›fl ve tutumdur.

Bir yap› kendisini MLM, ama karfl›s›ndaki örgütü oportünist olarak
de¤erlendiriyorsa, böylesi bir örgütle örgütsel birlik savunulmaz. Çünkü
MLM’lerin birli¤i ancak MLM temelde olur. Birli¤in dövülece¤i örs ideolojik,
programatik ve örgütsel ilkelerdeki çizgidir. Yani genel siyasi çizgide her iki yap›
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da ayn› çizgiye sahipse geriye karfl›l›kl› olarak MLM bir tarzda geçmiflin
muhasebesini yapmak kal›yor. Her iki yap›n›n da ayr› kald›¤› dönemde sol
oportünist çizgiye sahip oldu¤unu ama sapman›n sistemleflmifl çizgi halini
almad›¤›n› ayr›nt›lar›yla ortaya koymufltuk. Konferans Kanad›n›n siyasal, örgütsel
ve askeri hatt›na damgas›n› vuran sol oportünist çizgisinin beslendi¤i ideolojik
doku dogmatizmken, DABK Kanad›n›n sol oportünist çizgisinin beslendi¤i
ideolojik doku ise dar deneyciliktir. Her iki yap›n›n da programatik ve uluslararas›
ideolojik hatt› Yoldafl Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u genel siyasi çizgiydi.
Dolay›s›yla burada her iki yap›n›n da yapmas› gereken geçmiflin bu sol çizgilerini
MLM bir bak›fl aç›s›yla sorgulamak ve karfl›l›kl› olarak yap›lan hatalar›n dürüst
ve ciddi bir flekilde özelefltirisini yaparak örgütsel birli¤i gerçeklefltirmek olmal›yd›.
Bir baflka deyiflle MLM’lerin örgütsel birli¤inin dövülece¤i örs olan ideolojik,
programatik zemin müsaitti. Ama eksik olan yan, geçmiflin do¤ru bir bilimsel
yöntemle analizinin yap›larak do¤ru sonuçlar ç›kartmakt›. Yoksa DABK Kanad›n›n
ileri sürdü¤ü gerekçelerden, geçmiflin muhasebesi kriteri hariç, di¤er kriterlerden
hareketle örgütsel birlik savunulamaz. Yani programda ayr› oldu¤un bir örgütle
örgütsel birlik savunulmaz ve çaba sarf edilmez.

Birlik, yani MLM’lerin birli¤i pazarl›klar üzerine yap›lmaz. MLM’lerin burjuva
parlamentosundaki gibi „flu adam› istemiyoruz, bu adam› istiyoruz, bizim
istedi¤imiz adam olursa hükümeti birlikte kurar›z“ fleklinde hesaplar› olamaz.
Taktik olsun diye, yani karfl› örgütün gücünü zay›flatay›m diye de bir birlik anlay›fl›
savunulmaz, ileri sürülmez. Bunlar burjuva düflünce ve siyaset tarzlar›d›r Küçük
ve basit hesaplar peflinde koflmakt›r. Stratejik düflünmemektir.

DABK’›n birlik karar› MLM bir kavray›fl ve MLM bir birlik ruhuyla ele
al›nmam›flt›. DABK Kanad› geçmiflin muhasebesini yapmam›fl, geçmiflte neden
birlik diye bir sorunu olmad›¤›n› dahi çözümlememiflti. Burada sorunun özü
geçmiflin do¤ru bir analizini yaparak yanl›fl ve hatal› yanlar› do¤rularla yenerek
senteze gitmek olmal›yd›. Yoksa her iki kanat da tüm olumsuzluklar›n› koruyarak
bir birlik gerçeklefltirdikleri taktirde bu gruplar›n, hiziplerin koalisyonundan baflka
bir fley  olmaz.

Özet olarak, DABK’›n birlik karar› olumlu fakat birli¤in gerçekleflmesi için
ileri sürdü¤ü ölçütler Maoist birlik ruhuna ayk›r› bir anlay›fl ve tarzd›. Bu anlay›fl
ve siyaset tarz›yla MLM’lerin de¤il oportünistlerin birli¤i olur. Gene de DABK
bu yönde olumlu bir ad›m atarken Konferans Kanad› 1991 sonbahar›nda yap›lan
4.Konferans›na kadar olumsuz bir hat izledi ve yaklafl›k iki y›l birlik diye bir
sorunumuz yok ›srar›n› sürdürdü. Acele verilmifl kararlar zaman›nda
düzeltilmeyince bu yanl›fl kararlar yeni ve daha büyük olumsuzluklar› kaç›n›lmaz
olarak beraberinde getirir. Çünkü olumsuzlu¤un do¤rularla alt edilmedi¤i yerde o
olumsuzluklar› tekrarlamak kaç›n›lmaz bir hal al›r.

DABK Kanad›, 1991 Kas›m’›ndan sonra Konferans kanad›n›n 4.Konferan-
s›ndaki birlik karar›na karfl›n, Konferans Kanad› hakk›ndaki „oportünist“
belirlemesini kald›rmad›, ancak birlik karar›na daha s›cak bakarak Konferans
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Kanad›n›n yeniden de¤erlendirilmesi için sorunu parti iradesine açt›. DABK’›n
bu tavr› olumluyken, parti iradesini merkezilefltirmeden ve Konferans Kanad›
hakk›ndaki oportünist nitlemesini kald›rmadan birlik görüflmelerine oturmas›
yanl›flt›. Bu hem anti-demokratik bir yöntemdi, hem de geçmiflte yapt›¤› hatalar›na
karfl› samimi bir yaklafl›m de¤ildi. Birlik sorununu gündemine almad›¤›
dönemlerde kiminle ve nas›l bir birlik bafll›klar› alt›nda „Marksist Leninist
Maoistlerin birlik temelleri“ üzerine kamuoyunda genifl tart›flmalar yapan ve
kitlesini bu flekilde flekillendiren DABK hiçbir fley olmam›fl gibi aniden birlik
görüflmelerine oturmaya karar vermesi, onun h›zl› bir flekilde soldan sa¤a
çarkediflinin ifadesinden baflka bir fley de¤ildi. ‹ki y›l önce ortaya koydu¤u befl
maddelik koflullar›n aras›ndaki tek do¤ru ölçüt olan geçmiflin muhasebesinin
gereki¤ini  yoksaymas› ve befl y›ll›k parti tarihinin dondurulmas›na r›za göstermesi
DABK’›n bu konuda izledi¤i oportünist zigzaglar›n›n ifadesidir

Gerek DABK Gerek Konferans Kanatlar›nda Komünist
Kad›n Ve Erkeklerin Birbirleriyle Olan Özel ‹liflkilerine

‹liflkin Anlay›fllar da Komünist Temelde De¤ildi.
„Evliliklerde“ ideolojik-siyasi birliktelik temeli üzerinde sosyal, kültürel ve

örgütsel durufllar›n uyumlulu¤u ancak cinsler aras›nda özgür ve eflit bir iliflkinin
zemini olabilir. Karfl›l›kl› paylafl›m ve çok yönlü ortaklaflma ve ortak düflünme,
ortak üretim zemininde bir iliflki ile kad›n ile erkek aras›ndaki çeliflki komünist
insan iliflkilerini infla temelinde çözülebildi¤i oranda özgür bir kad›n erkek
iliflkisinden ve do¤ru bir „evlilik“ anlay›fl›ndan bahsedebilinir. Buna karfl›l›k DABK
ve Konferans kanatlar›nda „evliliklerde“ komünist iliflkiler, kad›n ve erkek
aras›ndaki çeliflkilerin çözülmesi ve yabanc›laflman›n k›r›lmas› ve yeni kültürün
inflas› ölçütleri baz al›nm›yordu. Tam tersine sosyal, siyasal ve örgütsel statüleri
aras›nda uçurum olan kiflilerin geleneksel tarz evlilikleriyle evlilik kurumu ve
dolay›s›yla giderek düzeniçilik yeniden üretiliyor ve iliflkiler ilerleten de¤il
gerileten, proleterlefltiren de¤il düzene yeniden ba¤layan, üreten de¤il tüketen,
mülkiyetçili¤i, bireyci bencilli¤i yeniden üreten araçlar oluyordu. Örne¤in bir
parti kadrosunun geleneksel bir ev kad›n› ile evlili¤i yad›rganm›yor, karfl›l›kl› bir
sosyal ve siyasal paylafl›m ve üretim zemininde olmayan iliflkinin sahteli¤i ve
„evlilikle“ örülen efendi-köle iliflkisi görülmüyordu. „Evlilikler“ salt maddi temeli
olan cinsellik üzerinde infla ediliyor, komünistlerin insan›n insana yabanc›lafl-
mas›n›n k›r›lmas› hedefinden sap›l›yor, sosyal bir varl›k olarak emek ve paylafl›m
zemininde geliflen insanl›¤›n yeni kültürü de¤il, geleneksel feodal veya burjuva
insan iliflkisi ve evlilik kültürü yaflat›l›yordu.

Salt cinsellikle temellendirilen bir evlili¤in özünün hayvani cinsel ihtiyac›
karfl›lamaktan öteye geçmeyece¤i ve komünistlerin insan iliflkisi olamayaca¤›
aç›kt›r. Kad›n ve erkek komünistlerin iliflkisi komünistlerin özgür insan iliflkileri
bilincinin en billur biçimi ve görüngüsü, modeli olabilmelidir. Kald› ki salt cinsellik
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üzerinde yükselen birlikte yaflam›n, siyasi paylafl›m ve üretimin olmad›¤› bir evlilik
iliflkisi ne fazla yürür, ne de devrimci bir iliflkiyi gelifltirir. Tam tersine bu tür
iliflkiler kiflileri daha da geriletir. Örne¤in bir MK üyesinin ev han›m› efliyle veya
ideolojik ve politik olarak geri bir savaflç›yla siyasi ve örgütsel olarak paylaflaca¤›
neyi vard›r? Neyi birlikte üretecektir? Böylesi evlilik iliflkileri düzen içidir, burjuva
fedodal insan iliflkilerini yeniden üretir. Profesyonel devrimci veya gerilla da
olsalar, siyasi ve örgütsel konum bak›mdan aralar›nda ciddi farklar olan kiflilerin
evlilik iliflkisi de eflitlerin özgür iliflkisi olamaz -özellikle de kad›n›n aleyhine-
köleli¤i, ba¤›ml›l›¤› pekifltirir. Erke¤in lehine kad›n üzerinde siyasi iktidar iliflkisini
güçlendirir. Her ikisini de kölelefltirir.

Profesyonel faaliyetçilerde özellikle de evlilikten k›sa bir süre sonra çocuk
yapanlar›n ve h›zla gerileyerek mücadeleden kopan ve yerleflik düzene geçenlerin
say›s› da oldukça fazlayd›. Evlilik iliflkileri insanlar› ilerletmek yerine hem ideolojik
olarak geriletiyor, hem de siyasi olarak devrimci mücadeleden kopart›yorsa burada
bir anlay›fl ve siyaset hatas› var demektir. Çocuk sahibi olmak mevcut flartlarda
geleneksel aile kurumunu yeniden yap›land›rmaya ve düzeniçileflmeye hizmet
ediyor. Burada her ne kadar düflüncede biz bu tür iliflkilerle tasfiyeci de¤iliz dense
de pratikte bugün aç›s›ndan profesyonel faaliyetçilerin çocuk yapmas› örgüt,
özellikle de ordu tasfiyecili¤inden baflka bir fleye hizmet etmiyor. Profesyonel
devrimciler çocuk sahibi olarak düzeniçileflmedikleri taktirde de çocuklar›n toplum
veya en az›ndan parti taraf›ndan sahiplenilip bak›lmad›¤› flartlarda dünyaya mutsuz
ve sorunlu çocuklar  getirilmifl oluyor. Profesyonel faaliyetçilerin hem kendi
ideolojik ve politik durufllar›n› muhafaza etmeleri, devrimin ve bunun için de
örgütün ve partinin ihtiyaçlar›n› esas alarak objektif bir tasfiyecili¤e müsaade
etmemeleri gerekir hem de do¤acak çocuklar›n moral ve beden sa¤l›¤›n› dikkate
alarak bak›m flartlar› olmayan çocuklara s›rf kendi geleneksel duygular›n› ve
biyolojik içtepilerini tatmin etmek için daha do¤madan böyle bir haks›zl›¤›
yapmamalar› gerekir.

Ordulafl›ld›¤› ve k›z›l siyasi iktidarlar kuruldu¤u, çocuklar›n toplum taraf›ndan
sahiplenilmesinin asgari koflullar› oluflturuldu¤u zaman kuflkusuz profesyonel
devrimcilerin de çocuk yapmas›n›n önündeki zorunluluklar ortadan kalkm›fl
olacakt›r. Aksi koflullarda, aksi anlay›fllar ve politikalarla sadece mevcut sisteme
hizmet etmifl olunur.

K›sacas›, geleneksel evlilik kurumu kuflkusuz komünistlerin sahiplenip
savunaca¤› bir iliflki olamaz. Kad›n ile erke¤i birbirinin mülkü olarak kavrayan
ve özellikle de kad›n baflta olmak üzere her ikisini de kölelefltiren geleneksel
evliliklere ister burjuva ister feodal ahlak temelinde olsun karfl› ç›k›lmal›d›r. Bu
konudaki yanl›fl çizgi ve kavray›fllar›n kad›n militanlar›n ideolojik ve politik olarak
yeterince geliflememesinin temel sebeplerinden biri oldu¤u ve önemli bir politik
güç ve savafl gücü olarak kad›n› etkisizlefltirdi¤i, kad›n›n özgürleflmesinin önünde
set oluflturdu¤u özel olarak anlafl›lmak durumundad›r. Aile ve evlilik kurumu
komünistlerin y›kmak istedikleri özel mülkiyet sisteminin en temel hücresidir.
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Bu kavray›fl›n Parti güçlerinde hakim hale gelememifl olmas› son derece ciddi bir
ideolojik sorundu ve gerek kad›n kadrolar›n yetiflmesinin önünde gerekse de kadro
üye ve militanlar›n ideolojik durufllar›n›n daha da keskinleflmesi önünde ciddi
engeller oluflturmufl, örgütsel zararlar da vermifltir.

Askeri aç›dan DABK çizgisi:
DABK’›n askeri çizgide sol-macerac› bir çizgi izledi¤ini, bu çizgisinde salt

askeri bak›fl aç›s›n›n önemli derecede etkisinin oldu¤unu vurgulam›flt›k. Salt askeri
bak›fl aç›fl› sonucu zaman zaman ciddi diyebilece¤imiz anti-demokratik ve darbeci
uygulamalara düfltü¤ünü örnekleriyle birlikte ortaya koymufltuk.

Askeri güçleri gerçekçi bir flekilde seferber etmek yerine gücünü aflan bir
flekilde seferber etmifltir. 1991 y›l›na kadar askeri alanda önemli bir mesafe
kaydetmeyen DABK için 1991 y›l› -o y›lki askeri gücü göz önünde bulundurulursa-
gerilla savafl›n› ö¤renme ve gelifltirme bak›m›ndan at›l›m y›l› olmufltur. DABK’›n
1987 y›l›nda gerilla savafl›n› bafllatt›¤›n› belirtmifltik. Bu tarih ayn› zamanda
Partimizin Köylü Gerilla Savafl›n› bafllatma tarihidir. 1991 y›l› bafllar› ise Parti
tarihi aç›s›ndan köylü gerilla savafl›n›n askeri bak›mdan esas olarak ö¤renildi¤i
ve gündüz sald›r›lar›n›n bafllat›lmas›yla kendi içinde yeni bir aflamad›r.

Bu süreçte Köylü Gerilla Savafl›n› yürütmede önemli tecrübeler edinildi. Fakat
bu tecrübeler lay›k›yla ileriye tafl›namad›. Özellikle de siyasal taktik üretme ve
bunu Köylü Gerilla Savafl›n›n ruhuna uygun belli bir plan dahilinde hayata
uygulamada baflar›l› olunamad›. Plans›z, programs›z çal›flma yürütüldü. Bu durum
kendisini askeri eylemliliklerde çok aç›k bir flekilde gösterdi. Bir eylem yaparken
di¤er alanlardaki görevler unutuluyordu. Örne¤in Dersim’de 1991 y›l›nda askeri
eylemlilikler konusunda önemli mesafeler kaydedildi, fakat kitleleri örgütleme,
propaganda/ajitasyon yapma ve di¤er siyasi faaliyetler adeta unutuldu, hatta
Dersim’in bir çok ilçesi ve çevresine dahi parti ulaflamad›, gerilla ulaflt›r›lamad›.

Gerilla eylemlerinin yo¤unlaflmas›yla birlikte gerilla birlikleri içerisinde
teorinin önemi daha da küçümsendi, Partinin yerine Ordunun öne ç›kar›lmas›
e¤ilimi giderek güçlendi. Partili komutanlar›n çal›flma tarz›nda savafl a¤al›¤› öne
ç›kt›. „Pratik“ vurgusuyla dar deneyci anlay›fllar›n daha fazla geliflmesine ön ayak
olundu. Parti tarihinde komutanl›k kademesi ile siyasi komiserlik kademesi
aras›nda yetki çat›flmas› en çok bu dönemde boyutland›. Gerilla faaliyetleri
d›fl›ndaki bütün faaliyetlerin küçümsenmesi bu alanlarda faaliyet yürüten
yoldafllar›n „sa¤c›“ olarak de¤erlendirilmesi aleni bir flekilde gerilla birlikleri içinde
yap›lmaya baflland›. Teorik olarak flehirlerdeki faaliyet reddedilmemesine ra¤men
pratikte bu faaliyet dikkate bile al›nmad›. Bundan kaynakl› olarak gerilla birlikleri
içerisinde yer alan flehir kökenli yoldafllar da küçümsendi, hatta yer yer d›fltaland›.
Parti içerisinde k›r-flehir çeliflkisi bu dönemde boyutlan›p keskinleflti.

Gerilla savafl›ndaki ilerleme, saflarda küçümsenmeyecek derecede zafer
sarhofllu¤unu beraberinde getirdi. Hemen hemen her konferans ve MK
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toplant›s›nda „yo¤unlaflarak yayg›nlaflma“ veya „yo¤unlaflarak ilerleme“ siyaseti
karar alt›na al›nmas›na karfl›n pratikte bunun tersi ad›mlar at›ld›. Zafer
sarhofllu¤undan dolay› bir anda dört bir yana yumruk sallama e¤ilimi geliflti. Daha
Dersim’in ilçeleri ve köyleriyle do¤ru dürüst bir iliflki sa¤lanmadan  nitelik ve
nicelik olarak oldukça zay›f olan gerilla güçleri  „çekirge takti¤i“ ile  Orta Anadolu,
Do¤u Karadeniz ve Amed bölgesine da¤›t›larak örgütsel ve askeri darbelerin
al›nmas›na zemin haz›rland›. En seçkin önderlerimiz, komutanlar›m›z bu macerac›
politikan›n ürünü  olarak yaflamlar›n› yitirdi ve Parti önemli oranda örgütsel ve
askeri olarak tasfiyeye u¤rad›. Seyfi Batar, Hasan Toy, Baba Erdo¤an, ‹smail
Bulut, Do¤an Karada¤ gibi komünist önderlerimizin kayb› buna en somut örnektir.
Bu sadece yoldafllar›m›z›n kayb›yla s›n›rl› kalmad›, Partimizdeki siyasi ve ideolojik
seviyenin düflmesinede neden oldu.

Gerek parti içi gerek parti d›fl› kitlelere karfl›  sol sekter bir çizgi izleniyordu.
‹kna, de¤ifltirme, dönüfltürme yerine emir ve talimatlarla faaliyet yürütülmeye
çal›fl›l›yordu. Savaflç›lara hakaret ediliyor ve zaman zaman tokat at›l›yordu. Keza
köylülere kötü ve kaba davran›l›yordu. ‹flbirlikçi ve ajan iddias›yla soruflturmaya
al›nanlara kaba davran›l›p dayak dahi at›l›yordu. Buna karfl› gelen kadrolar „savafl›n
kurallar›n› bilmemekle“ suçlanarak kötü muamele ve iflkencenin teorisi
yap›l›yordu. Bu düflünce tarz› ve uygulanan yöntemler giderek Partide güç kazand›
ve ileride görülece¤i gibi, Partimizin Kongre Haz›rl›k Konferans›nda politika haline
getirilerek resmi bir boyut dahi ald›.  Parti içerisinde veya d›fl›nda ajan-iflbirlikçi
iddias›yla tutuklanan partili, partisiz, milis ve halktan kiflilere sözde devrimci fliddet
ad› alt›nda bu yöntem uyguland›.

Gerilla birliklerindeki disiplin bir bak›ma kör disiplindi. Görev ve sorum-
lulu¤unu yerine getirmeyen komutanlar cezaland›r›lmazken alt kademelerdeki
kadrolara ve savaflç›lara oldukça sekter ve y›k›c› davran›l›yordu.

Genel olarak teorinin önemi küçümsendi¤i gibi, askeri teorinin de önemi
küçümseniyor, bu noktada ciddi bir çaban›n içerisine girilmiyordu. Savaflç›lar
yeterli bir ideolojik, siyasi, askeri e¤itime tabi tutulmadan, direk pratik faaliyetlere
sokuluyor, bu yetersizlikten kaynakl› olarak birçok savaflç› girdi¤i daha ilk
çat›flmada flehit düflüyordu. Bütün bu olumsuzluklar „savafl savafl›larak ö¤renilir“
teorisi ile perdelenmeye çal›fl›l›yordu. Askeri teori konusunda gerek kendi savafl
tecrübelerimizi özetleyip yaz›l› hale getirerek örgütü e¤itmek bak›m›ndan olsun,
gerekse di¤er ülkelerin devrim ve savafl tarihlerini inceleme bak›m›ndan olsun
oldukça yetersiz ve duyars›z davran›l›yordu.

DABK meseleleri dar deneyci  bir flekilde ele ald›¤›ndan, onun için onlarca
y›l›n mücadele tecrübesinin, bu mücadele içerisinde do¤ru ile yanl›fl›n
ay›rdedilmesi çok da önemli de¤ildi. O meseleye sadece askeri bir eylemin baflar›l›
olup olmamas› kriterinden bakmakta ve bunu daha da darlaflt›rarak askeri
eylemdeki gözü karal›¤› baflar›n›n kriteri olarak ele almaktayd›. Bilinir ki cesaret
veya gözü karal›k bir savaflta baflar›l› olman›n tek ölçütü de¤ildir. Önemli bir
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ölçüt olmas›na ra¤men yine de bu böyledir. Bu gözü karal›¤› ak›lla birlefltirmeyen,
birlefltiremeyen bir savafl kurmayl›¤›, savafl› lay›k›yla yönetemez ve zafer elde
edemez. Gözü kara ve kahramanca öne at›lan yüzlerce flehidimizin bize b›rakt›¤›
miras› bile  do¤ru bir flekilde özümseyemedik. Clausewitz Savafl Üzerine adl›
eserinde flöyle der:

„Savafl bir tehlike alan›d›r, onun için cesaret savaflç› erdemlerin bafl›nda gelir.
„‹ki türlü cesaret vard›r: Birincisi kiflisel cesarettir. ‹kincisi, kayna¤›n› ister

bir d›fl otoriteden, ister vicdan dedi¤imiz iç güçten als›n, sorumluluk karfl›s›ndaki
manevi cesarettir. Burada bunlardan sadece birincisinden söz edece¤iz.

„Kiflisel cesaret de yine iki türlüdür. Birincisi, ister kiflinin bünyesinden ve
karakterinden, ister ölümden korkmamas›ndan, ister al›flkanl›ktan ileri gelsin,
tehlikeyi umursamazl›kt›r. Bu sürekli bir haldir.

„‹kinci tür cesaret ise tutku, yurtseverlik, coflkunluk gibi olumlu etkenlerden
ileri gelebilir. Bu taktirde, cesaret sürekli bir hal olmaktan çok bir heyecan, bir
duygudur.

„Bu iki tür cesaretin farkl› etkileri oldu¤u kolayca anlafl›l›r. Birincisi daha
güven vericidir, çünkü ikinci bir tabiat haline gelmifl oldu¤u için insan› hiçbir
zaman terk etmez. ‹kincisi ise insan› ço¤u zaman daha ileri götürür. Metanet daha
çok birinci tür cesarete özgü, at›lganl›k ve gözüpeklik ise ikincisine vergidir.
Birincisi akl› serin tutar ikincisi bazen zihni faaliyeti kamç›larsa da, ço¤u zaman
insan›n akl›n› bafl›ndan al›r. ‹kisi birleflince ortaya cesaretin en mükemmel flekli
ç›kar.“

Clausewitz ayn› kitab›n›n bir baflka yerinde de flöyle demektedir:
„Hiçbir istihbarata yüzde yüz güvenmedi¤imiz, hiçbir zaman sa¤lam bir zemine

basamad›¤›m›z, sürekli olarak tesadüflerin etkisinde oldu¤umuz için, savafl›n
kahraman› kendisini durmadan umdu¤undan farkl› gerçeklerin karfl›s›nda bulur.
Bu da ister istemez planlar›n› hiç de¤ilse bu planlarla ilgili fikirlerini altüst eder.
Bu etki, kararlar›n› bütün kullan›lmaz hale getirmiflse, genellikle bunlar›
de¤ifltirmek gerekir. Ancak o anda bunun için gerekli veri ve bilgiler
bulunmayabilir, çünkü harekat s›ras›nda ani kararlar almak zorunlulu¤u vard›r ve
yeni bir durum muhakemesine, hatta uzun boylu düflünmeye bile vakit bulunmaz.
Fakat çok daha s›k raslan›lan bir durum, fikirlerimizi yeniden de¤erlendirmenin
ve olaylar hakk›nda beklenmedik tamamlay›c› bilgiler alman›n sonucu olarak
planlar›m›z›n tamamen hükümsüz kalacak yerde altüst olmas›d›r Gerçeklere daha
iyi nüfuz etmiflizdir, fakat içinde bulundu¤umuz karars›zl›k azalaca¤› yerde
artm›flt›r. Bunun da nedeni, bütün tecrübelerimizi ayn› anda de¤il, azar azar
kazanmam›zd›r. Çünkü kararlar›m›z durmadan yeni tecrübelerin sald›r›s›na u¤rar
ve onun için zihnimizin, tabir caizse, sürekli olarak „silah alt›nda“ kalmas› gerekir.

„‹flte umulmad›k hallerle bu sürekli çat›flman›n içinden tehlikesizce ç›kmak
istiyorsak, iki niteli¤e mutlaka ihtiyac›m›z olacakt›r: Bu karanl›k içinde bile
kendisini gerçe¤e ulaflt›racak olan bir iç ayd›nl›ktan yoksun olmayan bir zeka ve
bu soluk ›fl›¤›n peflinden gidebilecek bir cesaret. Birincisine Frans›zca bir deyimle



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

370

coup d’oeil (bir bak›flta olaylar› kavrama yetene¤i, nüfuzu nazar), ikincisine
kararl›l›k denir.

„Çarp›flma, savafl›n bütün dikkatlerini üzerine çeken en karakteristik bir olayd›r;
öte yandan, zaman ve mekan da çarp›flman›n önemli unsurlar›d›r.“ (100)

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi akl› ve cesareti birlefltiren komutan en büyük
zaferlerin alt›na imza atar. Bir çat›flma, bir düflmana sald›r› veya bir gafil avlanma
durumunda nas›l ki cesaret ve akl›n› birlefltirmeyi becerdi¤in an düflman› yenebilme
olas›l›¤› daha da art›yorsa; ayn› flekilde partinin gerek örgütsel, gerekse askeri
güçleri de ak›lc› bir flekilde seferber edilmelidir ki, her alanda baflar› kazan›labilsin.
Nesnellik baflar›ya öznelcilik ise baflans›zl›¤a götürür. Nesnelli¤e uygun
üretilmeyen politikalar›n baflar› flans› yoktur.

K›sacas›, DABK Kanad› gerilla savafl›n› bafllatmakla Parti tarihinde çok önemli
bir askeri at›l›m gerçeklefltirmifltir, fakat bu at›l›m› ideolojik-siyasi ve örgütsel
bak›mdan MLM bir çizgiyle tamamlayamam›fl, bu alanda sol oportünist ve
macerac› bir hat izlemifltir.

Örgütsel Aç›dan DABK Çizgisi:
Örgütsel aç›dan do¤ru bir siyaset izlemenin iki ana kriteri vard›r. Bunlardan

birincisi, partinin parti d›fl› kitlelerle s›k› ba¤lar kurmas›yken, ikincisi ise partinin
yönetici organlar›yla parti içi kitleler aras›nda s›k› ba¤lar›n kurulmas›d›r. Her
ikisinin temelini de „kitlelerden kitlelere“ çizgisinin MLM bir tarzda
içsellefltirilmesi oluflturmaktad›r. Dahas› her iki durumda da tayin edici do¤ru
çizgi kitlelerden ö¤renilmesi ve kitlelerden ö¤renilen fikirlerin derli toplu hale
getirilerek tekrar kitlelere götürülmesi çizgisini do¤ru uygulamakt›r.

Maoist kitle çizgisini temel alarak DABK’›n örgütsel çizgisini analize tabi
tuttu¤umuzda  flu tablo ortaya ç›kar:

l) Partinin yönetici organlar›yla parti içi kitleler aras›ndaki iliflki üzerine:
DABK’›n MLM kitle çizgisini teorik olarak savundu¤unu daha önce

belirtmifltik. Ancak esas olan bu kitle çizgisinin pratikte ne kadar uygulan›p
uygulanmad›¤›d›r.

DABK Kanad› gerek ayr›l›k sonras› bölgesel dönemde gerekse yapt›¤›
3.Konferans sonras›, önderlikle parti içi kitle aras›nda do¤ru bir iliflki
örgütleyemedi. Önderlikle alt kademeler aras›nda, özellikle de bat›, yurtd›fl› ve
hapishanelerle hemen hemen bütün süreci boyunca düzenli bir koordinasyon
kurmay› dahi gerçeklefltirmedi, gerçeklefltiremedi. Bunu kadro yoklu¤u veya
eksikli¤i ile aç›klamak kolayc›l›k olur. DABK kanad›n›n bu konuda kadro e¤itimi
dahil kadro politikas›ndan taban örgütlenmelerine iliflkin siyasete kadar
politikas›n›n ciddi olarak sorgulanmas› gereklidir. Nitekim DABK kanad›n›n
„taban örgütsüzlü¤ünü gidermek için“ izledi¤i tek politika,  ilk baflta gidip ‹stanbul
merkezinde hemen ciddi askeri eylemlere yönelmek ve sol siyasetle elindeki üç-
befl kadoyu da düflmana kapt›rarak örgütsüzlü¤ü daha da derinlefltirmek olmufltur.
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DABK Kanad›n›n yapt›¤› temel hatalardan biri de Merkez Komitesini genifl
tutmas›yd›. Örgütün dar, nitel ve nicel olarak zay›f oldu¤u flartlarda önderlik kuru-
munu genifl tutmak do¤ru olmad›¤› gibi, o önderli¤in varolan niteli¤ini daha da
düflürür. S›n›rl› say›daki kadrolar›n sadece askeri yetenekleri dikkate al›narak
Merkez Komitesine doldurulmas› DABK Kanad›n›n temel hatalar›ndan biriydi.
Çünkü bu kadrolar ideolojik, siyasi ve tarihi tecrübe bak›m›ndan bir komünist
partisine önderlik edecek nitelik ve kapasitede de¤illerdi. Bu nitelikteki kadrolar›n
önderlik çizgisinin Marksist Leninist Maoist temelde olmas› olanaks›zd›. Merkezi
önderli¤e bu kadar vas›fs›z kadrolar›n doldurulmas› politikas›, kendisini partiye
üye al›m› noktas›nda da en uç bir boyutta ortaya koydu.

DABK Kanad›n›n örgütsel politikada ilk hatas› buradan bafll›yor. Bu hatan›n
esas nedeni siyasi tecrübesizlik ve gerilikti. Do¤ru bir kadro ve önderlik çizgisine
sahip olmayan bir MK’n›n diyalektik olarak o partinin genel siyasi çizgisini de
do¤ru bir örgütsel çizgide yürütmesi olanaks›zd›r. Yani önderli¤in siyasi çizgisi
yanl›fl ise askeri, örgütsel çizgisi de yanl›fl demektir. Mevcut siyasal geliflmelere
karfl› do¤ru bir politik tav›r gelifltirmeyen, do¤ru taktikler üretmeyen ve bunlar›
uygulama becerisini gösteremeyen bir önderli¤in örgütsel alanda izledi¤i çizgi ya
sekterizm ya da liberalizm olur. DABK’da hakim olan sekterizmdir.

Daha önce birçok örnek sunuldu. DABK MK’s› örgütün nabz›n› elinde
tutam›yordu. Tutamazd› da. Çünkü, alt kademelerle do¤ru dürüst bir organik ba¤›
ve koordinasyonu yoktu. Rapor sistemi ya hiç yoktu ya da gelifltirilmemiflti. Or-
gan toplant› tutanaklar›n›n MK’ya „rapor“ olarak sunuldu¤u yerde o örgütte rapor
sisteminin öneminin kavrand›¤›ndan söz edilemez.

DABK Kanad›nda üst kademelerin alt kademeleri, alt kademelerin üst
kademeleri denetledi¤i söylenemez. Al›nan kararlar›n yanl›fll›¤›n› bir kenara
b›rak›rsak, bu karar ve politikalar›n bir ço¤unun karar sahiplerince dahi
kavramadan, kitabi bilgilere dayanarak dogmatikçe al›nd›¤›, bu karar ve
politikalar›n hangi yöntem ve araçlarla hayata geçirilece¤i noktas›nda parti
örgütünü e¤itme, ayd›nlatma siyasetinin izlenmemesinden de anlafl›labilir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi parti organlar› do¤ru dürüst ifllemiyor/
iflletilmiyordu. Organ toplant›lar› siyasal ve örgütsel sorunlar yerine kiflisel
sürtüflmeler üzerinden yürütülerek, hem bofluna zaman öldürülüyor hem de toplant›
sonucu insanlar demoralize oluyordu. Tart›flmalarda b›rakal›m Maoist tutumu,
asgari demokrasi kültürü dahi hakim hale getirilemiyordu; siyasi ve ideolojik dilden
çok yar›-lümpen bir üslupla karfl›l›kl› küfür ve hakaretlere varan sürtüflmeler
toplant›lar› tart›flma platformlar› olmaktan ç›kar›yor, suni hesaplaflma platform-
lar›na dönüfltürüyordu. Bu kültürün  tarihsel kökeni eskiye dayanmakla birlikte
esas olarak 1986-87 y›llar›nda partinin gündemine sokulmufl ve sonras›nda ise bir
çizgi halinde sürdürülmüfltür. DABK Kanad›nda bu çizgi Nihat kiflili¤inde
billurlaflm›fl ve parti içerisinde etkiledi¤i bütün yoldafllar da bu kültürün Maoist
bir kültür oldu¤u bilinciyle hareket ederek „kraldan daha kralc›“ kesilerek bu
çizgiyi sürdürmüfllerdir. Kuflkusuz bu çizgi partinin d›fl›nda aranamaz. K›r küçük
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burjuvazisi yayg›n bir flekilde örgütsel olarak partiye kat›l›rken bu s›n›ftan
insanlar›n ideolojik dönüflümünü sa¤lamak, ideolojik olarak partiye katmak, parti
önderli¤inin görevidir. Demokrasi kültüründen yoksun, Maoist parti içi demokrasi
anlay›fl›n› bütün kötülüklerin anas› olarak belirleyen bir anlay›fl›n k›r küçük
burjuvazisinin yar›-lümpen ve feodal kültürünü, onun y›k›c› ve da¤›t›c› yan›n›
törpülemesi, dahas› onu proleterlefltirmesi beklenemez. Bu baflar›lmad›¤› için
küçük burjuvazinin örgüt içi iliflkilerdeki y›k›c› tarz› bir çizgi halinde partiye hakim
olmufltu.  Bu çizgi DABK kanad›nda daha da boyutlu bir hal alm›flt›.

Böylesi bir parti ortam›nda ve parti içi iliflkilerin dejenere edildi¤i bir örgütsel
iflleyiflte s›n›fa yabanc› her türden düflünce ak›m›n›n ve kiflili¤in yan›s›ra karfl›-
devrimci unsurlar›n da  parti içerisinde boy vermesi ve uzun süre varl›¤›n› devam
ettirebilmesi anlafl›lmaz de¤ildir. Kongre Haz›rl›k Konferans›nda aç›¤a ç›kar›lan
karfl›-devrimci hücre birçok fleyin yan›s›ra bu nesnel durumdan da yararlanm›fl,
beslenmifl ve giderek bu iç dinamikler üzerinden parti içerisinde bir güç haline
gelebilmifltir.

Bu zemini kurutmayan bir komünist partisinde ayn› kifliliklerin döne döne
hayat bulmas› kaç›n›lmazd›r. DABK kanad›nda sahtekarca Kaypakkayac›l›k
bayra¤›n› elden b›rakmayarak parti içi yaflam› zehirleyip dejenere eden organlar›
ifllemez hale getiren, Maoist kiflilik ad›na yoz kiflili¤i gelifltiren anlay›flla mücadele
edilmemifl, tam tersine bu flekillenmenin bask›lanmas› alt›nda kal›narak birçok
fleye göz yumulmufl ve parti ortam›n› daha da dejenere olmas›na imkan
sunulmufltur. Bir komünist partisi bu çizgi ve kifliliklerle hesaplaflmadan, tüm
çabalara karfl›n bu çizgide ›srar eden de¤iflip dönüflmek istemeyen iflah olmaz
oportünistlerden ar›nmad›kça amac›ndan uzaklaflmakla kalmaz, nitelik de¤iflime
u¤rama tehlikesiyle karfl› karfl›ya gelir. 1993-96 sürecinde Partinin bu tehlikeyi
çok ciddi boyutta yaflad›¤› Kongre Haz›rl›k Konferans›m›zca aç›¤a ç›kar›ld›.

Bu kültürün sadece karfl›-devrimcilerde varoldu¤unu düflünürsek sadece
kendimizi kand›rm›fl oluruz. Yeni Nihatlar›n ortaya ç›kmamas› için veya Nihat
benzeri pratiklerin önünü almak için bu tür iflah olmaz burjuva kiflilikler zaman
geçirilmeden partiden uzaklaflt›r›lmal›d›r. Bu kifliliklerin düflman›n dolays›z siyasi
ajanlar› olmas› flart de¤il. Parti kültürü, parti çal›flmas›n› sabote eden bu tür
provokatör kifliliklerin yaflamas›n› reddeder.

Bu tür kiflilikleri bilmeyen yoktur. Efline, çocu¤una küfür, hakaret, dayak;
savaflç›ya küfür, hakaret; dostlar›na küfür, hakaret; organ toplant›s›nda ve de¤iflik
toplant›larda politik ortam› sabote edip da¤›tmak, bu kifliliklerin ortak özelli¤idir.
Bu kiflili¤e müsade eden bir parti komünist kiflilik ve MLM bir parti kültürü
yaratamaz...Bu çizgi ve bu çizginin yaratt›¤› kiflilikler,  parti y›k›c›s›, tasfiyeci ve
parti ortam›n› kaosa sürükleyen liberal ve sekter kifliliklerdir. Bu çizgi ve kiflilik
araflt›ran, inceleyen, elefltiren kiflili¤in düflman›d›r. Di¤er bir deyimle bu çizgi ve
kiflilik ayd›nlanm›fl kiflili¤in amans›z düflman›d›r. Karfl›-devrime hizmet eden,
karfl›-devrimi besleyen bu çizgiye karfl› mücadele etmifl, mücadele etmeye çal›flm›fl
ba¤›ms›z kiflilikler ya örgütsel olarak tasfiye edilmifl ya da yarat›lan ortam›n
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a¤›rl›¤›na dayanamayarak saflar› terketmiflti. Marksist Leninist Maoistler ise genel
olarak liberal bir hatta kalm›flt›r.

Maoist bir partinin proleter d›fl› düflünce ak›mlar›, davran›fl ve kiflilik yap›lar›
karfl›s›nda Maoist ilkelere ve komünist kültür ve yaflam tarz›na ›srarla ve keskin
ideolojik mücadeleler içerisinde sahip ç›kma d›fl›nda bir güvenceleri yoktur.
‹deolojik mücadele, parti içerisinde Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesi, Maoist partinin
döne döne ar›narak kendi komünist özünü korumas›n›n tek silah›d›r. Maoist bir
parti bu silah› her alanda ve sürekli bir flekilde kullanmad›¤›nda veya bu silah›
kullanmada gevflek davrand›¤›nda, onun proleter çizgiye ve amac›na yabanc›-
laflarak giderek yozlaflmas› kaç›n›lmazd›r. Mesele sadece tek tek iflah olmaz
unsurlar›n örgütsel tedbirlerle saflardan temizlenmesi meselesi de¤ildir. Bununla
birlikte esasta MLM olan birçok yoldaflta birçok eksiklik ve birçok zaaf  mevcuttur.
Bu yoldafllar›m›z›n küçük burjuva yanlar›yla ideolojik olarak amans›z bir flekilde
mücadele verilmedi¤inde onlar da iflah olmaz unsurlar haline gelebilirler. Bund-
an dolay› ideolojik mücadele parti içerisindeki her türden yanl›fl e¤ilime karfl›
gerekli ve zorunludur. Bir komünist partisinin geliflmesinin motoru da ideolojik
mücadeledir.

DABK’›n örgüt içi iliflkilerdeki yanl›fl politikas› partiye üye al›m›nda da
kendisini göstermekteydi. Birçok üye partiye kaydedilirken herhangi bir parti
organ›nda aday üyelik süresi dahi denenmeden üye olarak kaydediliyordu. Bir
çok insan da daha adayl›k süresinin dolmas›na aylarca zaman olmas›na karfl›n
direk parti üyeli¤ine kaydediliyordu. Ne üyeler ne de aday üyeler do¤ru-dürüst
bir e¤itimden geçirilmiyor adeta birer naylon üye fleklinde partiye al›n›yordu.
Denilebilir ki DABK’›n flehirlerde yapt›¤› üye kayd›n›n hemen hemen hepsi bu
tarzla gerçekleflmifltir. DABK’›n flehir parti organlar›n›n do¤ru-dürüst bir organ
toplant›s› veya bir toplant› raporuna rastlamak neredeyse imkans›zd›. Raporlar ya
sözlü ya da kiflisel raporlar fleklinde sunuluyordu. Bireysel tercihle bir çok üyenin
partiye al›nd›¤› da bir gerçekti. Yani DABK Kanad›nda örgütsel ilkeler ne üst
organlarda ne de alt organlarda ciddi bir flekilde iflletilmiyordu. Ayn› durum parti
üyelerini yarg›larken de kendisini göstermekteydi. Birçok üye çok basit bir flekilde
telefonlarla ajan ve iflbirlikçi diye teflhir edilebiliyordu. fiehirlerde hakk›nda ciddi
iddialar olan birçok unsur telefonlarla al›nan referanslar sonucu bir anda yetkili
k›l›nabiliyordu. Hakk›nda iddia getirilen kiflilere iliflkin ciddi bir araflt›rma,
soruflturma, yarg›lama süreci iflletilmeden „yetkili kiflilerin kararlar›yla“ karfl›-
devrimci ilan edilip teflhir edilebiliyordu. Parti ortam› o kadar kaoslu bir hale
getirilmiflti ki devrimci ile karfl›-devrimciyi ay›rdedebilmek çok kolay de¤ildi.
K›sacas› at iziyle it izinin birbirine kar›flt›¤› bir yerde örgütsel iliflkileri Marksist
Leninist Maoist tarzda tesis etmek mümkün de¤ildi. Bu ortam en çok da karfl›-
devrim ve karfl›-devrimcilerin ifline geliyor, bu ortam›n derinleflmesi için de özel
çaba sarfediyorlard›.
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Kongre Haz›rl›k Konferans›m›zda aç›¤a ç›kt›¤› gibi karfl›-devrimcilerin parti
saflar›na yo¤un olarak s›zd›r›ld›¤› dönem 1987 ayr›l›k sonras›d›r. Kand›ra bask›n›,
fiiran bask›n›, fioran deresi pususu,vb. ciddi gerilla eylemlerinin yo¤unlaflmas›yla
birlikte düflman›n s›zma faaliyetleri de ivmelenmifltir. Örgütsel iliflkilerdeki
gruplaflmalar, klikleflmeler, karfl›devrimin bu yöndeki çabalar›n› daha da
kolaylaflt›rm›flt›r. Gerek partiye üye al›m›nda gerekse orduya savaflç› al›m›nda
hiçbir rapor sistemi iflletilmemifl, ne idü¤ü belirsiz birçok unsur kimi „fleflerin“
referanslar›yla parti ve ordu saflar›na doldurulmufltur. Örgüt iflletilmedi¤inden
savaflç›s›ndan tutal›m da üyesine kadar, kim, nas›l ve kimler arac›l›¤›yla örgüte
kat›lm›fl, savafl alan›na gönderilmifl, vb. ciddi bir  rapor veya arfliv bile tutulma-
m›flt›r. Öyle ki gerilla içerisinde iken flehit düflen yoldafllardan baz›lar›n›n kimlikleri
ancak aylar sonra netlefltirilebilmifltir.

Kifliler öne ç›kart›l›yor ve ç›kart›lma adeta teflvik ediliyordu. Parti yerine
komutan ve komutanl›k bilinçli olarak öne ç›kart›larak parti küçümseniyordu.
Adeta meslektafll›k üzerinde flekillenen gruplaflmalar mevcuttu. Daha önce de
belirtti¤imiz gibi partili olan komutanlar sorunlara parti bilinciyle yaklaflmak yerine
askeri kafa ile yaklaflmaya çal›flarak ve oradan da komutan vasf›na sahip olanlarla
bir grup oluflturarak salt askeri bak›fl aç›s›n›n geliflmesine hizmet ediyorlard›. Bu
kiflilerde popülizm üst seviyedeydi. Parti içi iki çizgi mücadelesi kavranmam›fl ve
bu do¤rultuda ideolojik mücadele yürütmek yerine sorunlar daha çok kiflisel
sürtüflmelere kayd›r›larak, kim „güçlü ve yetkili ise“ genellikle o hakl› ç›kart›l›yor,
ç›kart›lmaya çal›fl›l›yordu. Araflt›rma ve inceleme zay›f; savaflç›larla iliflkilerde
siyasi iliflkilerden çok ahbap-çavufl iliflkileri sürdürülerek hem savaflç›lar›n kötü
flekillenmesi sa¤lan›yor, hem de bir k›s›m savaflç›lar aras›nda ayr›m yap›lm›fl
oluyordu.

Alt›n üstün kararlar›na yeterince uydu¤u ve elefltirel yaklaflt›¤› söylenemez.
Amir-memur iliflkisi ekseninde ifller yürütülmeye çal›fl›l›yor, üste karfl› liberal
alta karfl› sekter davran›l›yordu. Bir gün önce „savafl kaçk›n›, hain“ diye teflhir
edilen kifliler k›sa bir aradan sonra  hiçbir fley olmam›fl gibi tekrar partiye al›n›yordu.
Örne¤in, bir çat›flma sonras› izinsiz bir flekilde saflar› terk eden Hasan Hüseyin
Er unsuru savafl kaçk›n› olarak ilan edilmifl, ancak bu unsur befl ay sonra da¤a
döner dönmez yeniden partiye al›nm›flt›r. Saflarda evet efendimcilik gelifltirilirken,
elefltirel yaklaflanlar ya ileriye tafl›nmam›fl, ya da bu kiflilere sekter yaklafl›larak
savafltan ve partiden kopmalar› sa¤lanm›flt›r.

Parti disiplini mekanik bir flekilde uygulan›yor ve körü körüne disiplin anlay›fl›
yerlefltiriliyordu. Öyle ki b›rakal›m partililerin partili komutanlar› elefltirmesini
bir kenara komiserlerden baz›lar› dahi komutanlar› elefltirme cesareti gösteremi-
yorlard›. Bu durumda bir savaflç›n›n herhangi bir komutan› veya yetkiliyi elefltirme
cesareti göstermesi  beklenemezdi.

K›sacas› DABK’›n örgütsel aç›dan politikas› sekter idi. Özellikle de örgüt
içerisindeki iliflkilerde sekterizm hakimdi. Önemli derecede liberalizm de söz
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konusuydu, fakat sekterizm hakim yand›. Üst kademelerde ben merkezci anlay›fl
ve pratikler yo¤un bir flekilde yaflan›yordu.  Kariyerist e¤ilimler güçlü bir flekilde
gelifliyordu. Çal›flma tarz›nda bürokratizm ve savafla¤al›¤› hakimdi. ‹llegalite yerine
legalizmin bata¤›na bat›lm›flt›. Örgütte kolektif de¤il bireysel çal›flma ve düflünme
önemli derecede etkindi. Çeflitli düzeylerde gruplaflmalar mevcuttu. Yoldafll›k
iliflkileri zay›f, bunun yerine feodal ve küçük burjuva kültürü ve iliflkileri çok
güçlü bir e¤ilim olarak ordu saflar›nda varl›¤›n› sürdürüyordu.

2) Partisiz Kitleye Karfl› ‹zlenen Çizgi Üzerine:
Ordu saflar›ndaki savaflç›lara karfl› sekler yaklafl›ld›¤›n› ve bu sekterli¤in de

üst boyutta seyretti¤ini belirttik. Savaflç›lardan ve kitleden ö¤renme anlay›fl ve
prati¤i oldukça zay›ft›. Kitleler küçümsenmekte ve dikkate al›nmamaktayd›.
DABK Kanad› kitle çizgisi noktas›nda oldukça savrulmufl ve Parti tarihindeki en
olumsuz kitle çizgisine sahipti. Halkla iliflkilerindeki sekter tarz›, halkla yap›lan
tart›flmalarda olsun, kitleden gelen elefltiri ve önerileri dinleme ve onlardan
ö¤renme noktas›nda olsun çok sert yaklafl›mlarla ve kitlelerin elefltirilerinin
bast›r›lmas› fleklinde kendisini gösteriyordu.  Halka karfl› alçakgönüllü olma, halk›
sonuna kadar dinleme sabr›n› gösterme, olumlu elefltirilerini kabul edip özelefltiri
verme tavr› DABK Kanad›nda yok gibiydi. Kitlelere dayanma, onlar› ikna, e¤itim,
de¤ifltirip dönüfltürme çizgisi de¤il zor ve korkuya dayal› bir egemenlik kurma
çizgisi izleniyordu.

12 Eylül sonras› genel olarak komünist ve devrimci harekette yaflanan
dejenerasyon DABK kanad›nda da önemli tahribatlara yolaçm›fl, sorunun maddi
temeli, ideolojik ve s›n›fsal kayna¤› aç›¤a ç›kar›l›p mahkum edilme yerine siyasi
gerilikten  kaynakl› olarak o dejenerasyona mahkum olunmufltur. DABK kanad›n›n
yo¤un oldu¤u bölgelerde ulusal burjuva milliyetçili¤inin ve küçük burjuva
devrimcili¤inin halk kitlelerine yayg›n bir flekilde kulland›¤› zor,  y›ld›rma anlay›fl›
DABK’› da etkilemifl ve zaman zaman burjuva hareketlere özenilerek ayn›
yöntemler kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Kitlelere karfl› kaba ve sekter yaklafl›mlar›
söz konusu ulusal ve küçük burjuva hareketlere nazaran daha olumlu bir seyir
izlese de özünde beslendi¤i zemin ve izledi¤i çizgi bu hareketlerden farkl› de¤ildi.

Halk aras›ndaki çeliflkilerin çözümünde hassas davran›lmad›¤› gibi „haks›z“
ve „suçlu“ görülenlere karfl› kaba, sekter davran›lm›fl ve yer yer de fiziki güç
kulan›m›na gidilmifltir.

DABK, 1980 y›llar› sonras› Partinin kitle çal›flmas›nda bir tarz haline gelen
Aleviler d›fl›ndaki  dini inanç gruplar› aras›nda çal›flmama tarz›n› derinlefltirerek
sürdürdü.Genifl halk kitlelerinden kendisini yal›tm›fl ve oldukça daralm›fl durum-
dayd›. Dersim baflta olmak üzere faaliyet yürüttü¤ü tüm alanlarda alevi kesim
içerisinde faaliyet yürütmeye çal›flm›fl, bu kesim içerisinde de daha çok
Dersim’lilerin içerisine s›k›fl›p kalm›flt›r. Cunta sonras› gerek devrimci hareketin
gerekse Partimizin bütün bölgelerde örgütsel darbeler alarak tasfiye olmas›, buna
karfl›l›k Dersim’de nispeten örgütsel yap›s›n› korumas› Alevi ve Dersim’liler
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içerisinde daha yo¤un ve yayg›n faaliyet yürütmenin nesnel zeminini oluflturmak-
tayd›. Fakat bu Alevi kesim ve Dersim’liler içerisine s›k›fl›p kalman›n mazereti
olamaz. Bu noktada dar ve yanl›fl politika izlendi¤i, daha do¤ru deyiflle de¤iflik
dini ve etnik kökenlerden halklarla kaynaflma, onlar›n kültürü ile buluflup onlara
alternatif yeni demokratik kültürü tafl›yarak de¤ifltirip dönüfltürme perspektifindeki
zay›fl›k görülmek durumundad›r. Örne¤in Dersim’de dahi Alevi köylere gidilirken
hemen yan›bafl›ndaki Sünni köylere gidilmemekte ve bu köylülere karfl› haks›z
temelde baz› önyarg›lar beslenmekteydi. Bu önyarg›lar komünistler için bilinçli
bir mezhepçili¤in vb ifadesi olmasa da kendi alternatif yeni demokrasi kültürünü
her kesime tafl›ma noktas›nda bir tutuculu¤un ve özgüvensizli¤in görüngüsüdür.
Bu, halk kitlelerine güvenme ve dayanma ve halk›n iktidarlaflmas›na öncülük etme
noktas›nda ciddi bir ideolojik zaaf›n varl›¤›na iflaret eder. Ayn› zaaf Türk emekçileri
içerisinde gösterildi¤i gibi, Kürt emekçileri içinde de geçerlidir.

Halk s›n›f ve tabakalar› içerisinde de¤erlendirdi¤imiz tefeci-tüccarlara, küçük
esnaflara, kent milli burjuvazisine karfl› „vergilendirme“ ad› alt›nda zor ve tehditle
para almak gibi pratikler sergileyerek yayg›n bir flekilde sol sekter politika
izlenmifltir.

Toparlayacak olursak, DABK Kanad›n›n siyasal alanda izledi¤i sol oportünist
çizginin sonucu olarak örgütsel çizgisi de esasta sol-sekter bir hatta kendisini
göstermekteydi.

Bu bölümü Baflkan Mao’nun sözleriyle noktal›yoruz:
„Bütün bu yukar›da sayd›klar›m›z; yani parça ile bütün aras›ndaki iliflkiler,

birey ile parti aras›ndaki iliflkiler, d›flardan gelen kadrolar ile yerel kadrolar
aras›ndaki iliflkiler, ordu içindeki kadrolar ile o yörede çal›flan öbür kadrolar
aras›ndaki iliflkiler, tek tek ordu birlikleri, tek tek yöreler ve tek tek bölümler
aras›ndaki iliflkiler ve eski kadrolar ile yeni kadrolar aras›ndaki iliflkiler, hep parti
içindeki iliflkilerdir. Partimizin saflar›n›n düzenli olmas›, uygun ad›m yürümesi
ve iyi savaflmas› için, bütün bu iliflkilerde komünizm ruhunu gelifltirmeli ve sekter
e¤ilimlere karfl› uyan›k olmal›y›z. Bu, partinin  çal›flma tarz›n› düzeltirken köklü
bir biçimde çözmemiz gereken çok önemli bir sorundur. Sekterlik, öznelcili¤in
örgütsel iliflkilerdeki yans›mas›d›r: Öznelcilikten kurtulmak ve Marksizm
Leninizmin gerçe¤i olgularda arama anlay›fl›n› yükseltmek istiyorsak, partiyi
sekterli¤in kal›nt›lar›ndan ar›nd›rmal›, partinin ç›karlar›n› tek bir kiflinin ya da tek
bir bölümün ç›karlar›n›n üstünde tutma ilkesinden hareket etmeli ve böylece
partinin tam bir dayan›flma ve birli¤e kavuflmas›n› sa¤lamal›y›z.

„Sekterli¤in kal›nt›lar›  partinin iç iliflkilerinde oldu¤u kadar, d›fl iliflkilerinde
de tasfiye edilmelidir. Bunun nedeni fludur: Düflman› sadece bütün parti içindeki
yoldafllar› birlefltirerek altedemeyiz, düflman› ancak bütün ülke halk›n› birlefltirerek
alt edebiliriz...

„... Asl›nda sekter e¤ilimler baz› yoldafllar aras›nda, baz› durumlarda çok da
ciddi ölçülerde hala mevcuttur. Birçok yoldafl›m›z partili olmayanlarla iliflkilerinde
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onlara tepeden bakmak, onlar› hor görmek ya da onlara sayg› göstermeyi ve onlar›n
güçlü yanlar›n› de¤erlendirmeyi reddetmek e¤ilimindedirler. Bu, gerçekten de
sekter bir e¤ilimdir. Bu yoldafllar birkaç Marksist kitap  okuduktan sonra daha
alçakgönüllü olacaklar› yerde, kibirlenmekte ve kendi bilgilerinin henüz ham
oldu¤unu farketmeksizin herkese ifle yaramaz damgas› vurmaktad›rlar.“ (Mao
Zedung, S.E:Cilt 3, sf. 50-51)

‹deolojik Aç›dan DABK Çizgisinin Kökleri:
DABK’›n siyasal, örgütsel ve askeri alandaki yanl›fl çizgisinin kayna¤›nda

yanl›fl düflünce yöntemi yatmaktad›r. DABK Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin
sorunlar›n›, Türkiye-Kuzey Kürdistan halk›n›n nesnel ihtiyaçlar›n› diyalektik ve
tarihsel materyalist bak›fl aç›s›ndan hareketle ele al›p do¤ru bir siyaset izlemedi¤i
için böylesine yanl›fl çizgilerin ve hatalar›n geliflmesine yol açm›flt›r. Siyasi,
örgütsel ve askeri çizgisinin kayna¤›nda yatan yanl›fl düflünceler Marksist Leni-
nist Maoist bir bak›fl aç›s›yla sorgulan›p aç›¤a ç›kar›lmad›¤›ndan ayn› hatalar devam
ettirilmifl, somut durum tahlili diyalektik ve tarihsel materyalist bir perspektifle
ele al›n›p de¤erlendirilmedi¤inden partide önceden varolan hatal› çizgilerden
kopulamam›fl; „sa¤ oportünist çizgilerle mücadele“ edilirken sol oportünist
çizgilerin geliflmesine hizmet etmifltir.

Konferans Kanad›n›n sol oportünist çizgisinin kayna¤› kent küçük burjuvazi-
sinin dogmatizmiyken; DABK Kanad›n›n sol oportünist çizgisinin kayna¤› k›r
küçük burjuvazisinin dar deneycili¤idir.

Asl›nda DABK’›n kendisinde önemli derecede dogmatizm vard›r. Fakat hakim
olan düflünce yöntemi dar deneyciliktir. Baflkan Mao „deneycili¤in dogmatizmden
farkl› yan›, kitaplardan de¤il de, dar pratikten bafllamas›d›r“ der.

Dogmatiklerle deneycilerin bafllang›ç noktalar› farkl› olsa da ancak her ikisinin
de düflünce yöntemi özde ayn›d›r. Her ikisi de diyalektik ve tarihsel materyalizmi
uygulam›yor, bunun yerine k›smi ve nisbi gerçekleri evrensel ve mutlak
gerçeklermifl gibi gösteriyorlar. Dolay›s›yla öznelci dogmatizm ne kadar partinin
geliflmesi önünde engel oluflturuyorsa öznelci deneycilik de DABK’›n ve genel
anlamda partinin geliflmesi önünde engel oluflturuyordu. Dogmatiklik ve dar
deneycilik yaln›zca 1987 ayr›l›¤›ndan sonra partiye musallat olan hastal›klar
de¤ildi. Ayr›l›k öncesinde oldu¤u gibi birlik sonras›nda da ayn› düflünceler varl›¤›n›
korudu. Bu hastal›klar boyutlanarak 1994 hizipleflmesi ve ayr›l›klar›nda önemli
rol oynad›. Dogmatikler kadar deneyciler de flabloncudur. Gerek sol dogmatik
diye nitelendirdi¤imiz Konferans Kanad›nda, gerekse sol deneyci olarak
nitelendirdi¤imiz DABK Kanad›nda, flekilcilik ideolojik bir zaaf olarak belirgin
bir flekilde kendisini göstermekteydi.

DABK Kanad› örgütsel ayr›l›k ilan ederken ilk oluflturulan merkezi yönetimin
bilefliminde yer alan kadrolar›n hemen hemen hepsi köylü kökenli olup küçük
burjuva s›n›f dokusuna sahiptiler. Bu kadro ve üyelerin hemen hemen hepsi cunta
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sonras› parti saflar›nda profesyonel mücadeleye kat›lm›flt›. Bu kadro ve üyelerin
ezici ço¤unlu¤unun aktif profesyonel faaliyet alan› ise gerilla bölgesiydi. Bir
ço¤unun üyeli¤i 1987 ayr›l›¤› sonras›na denk gelmektedir. 1990 ve 1991 sonras›
bir k›s›m kadro ve üyesi hapishanenden ç›kan DABK Kanad›n›n bu üye ve
kadrolar›ndan sadece birkaç› cunta öncesi parti üyesi ve kadrosu durumundayd›.

DABK bilefliminde yer alan kadro ve üyelerin ezici ço¤unlu¤u siyasi tecrübe
ve birikimden yoksun oldu¤u gibi, bir tanesi dahi sanayi proletaryas› kökenli
de¤ildi. Genel anlamda entellektüel birikimleri oldukça geri ve zay›f durumdayd›.
Ezici ço¤unlu¤u küçük burjuva ve yar›-feodal kültürün ideolojik etkilerini önemli
ölçüde üzerlerinde bar›nd›rmaktayd›lar. DABK Kanad› kadrolar›n›n ezici ço¤unlu-
¤unun, özellikle de 1991 öncesi kadrolar›n›n, polise karfl› siyasi tecrübesi ya yoktu
ya da yok gibiydi.

DABK Kanad›n›n 1990 öncesi kadro ve üyelerinin ezici ço¤unlu¤u örgütün
içinde bulundu¤u derin örgütsel yenilgi ve kaosu yaflayan k›r kökenli kadrolard›
ve do¤ru bir ideolojik ve siyasi e¤itimden geçerek yetifltirildikleri söylenemez.
Hemen hemen hepsinde salt askeri bak›fl aç›s›n›n ve öznelci deneyci ideolojinin
ideolojik etkileri mevcuttu. Dogmatizm de önemli derecede varolmakla birlikte
hakim düflünce yöntemi öznelc› deneycilikti. Ezici ço¤unlu¤u Marksist bilgi teorisi
konusunda oldukça geri ve yetersiz durumda olduklar›ndan politika üretme
konusunda uzun vadeli düflünmek yerine daha çok günübirlik ve k›sa vadeli
hesaplar üzerine politika yapma tarz› hakimdi. Bilgisizlik dar deneycili¤in daha
da geliflmesine hizmet ediyordu. Devrimci teori küçümseniyordu.

Bunlar ideolojik olarak yeterince proleterleflmemifl  ve ayd›nlanmam›fl küçük
burjuvazinin tipik karakteridir. DABK kadrolar›n›n bu küçük burjuva s›n›f dokular›
ve ideolojik olarak yeterince dönüflememeleri onlar›n birço¤unu zor koflullar alt›nda
sa¤-teslimiyetçi uzlafl›c› tav›rlara da itiyor bunal›m ve karamsarl›k gelifltiriyordu.
Özellikle de polise düflen neredeyse tüm kadro ve üyelerinin hepsinin çözülerek
partinin direnme çizgisini sergileyememesinin önemli sebeplerinden birisi de
budur.

K›sacas›, her çizginin oldu¤u gibi DABK kanad›n›n çizgisinin de derin sosyal
kökleri vard›. Her çizgi belli bir s›n›fa denk düfler. DABK çizgisinin beslendi¤i
s›n›fsal doku da esas olarak k›r küçük burjuvazisiydi.
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VII. BÖLÜM

1992 B‹RL‹⁄‹NDEN 1994
AYRILI⁄INA KADAR OLAN SÜREÇ

Bu süreçleri do¤ru bir bilimsel bak›fl aç›s›yla de¤erlendirip bilimsel sonuçlara
varmadan,  daha do¤rusu bu sürecin olumlu, olumsuz yanlar›n› do¤ru bir bak›fl
aç›s›yla analiz etmeden bugün içinde bulundu¤umuz durumu da kavray›p
özümsememiz mümkün de¤ildir. Daha önce belirtti¤imiz gibi birlik ve birlik
sürecini kavramak için de daha önceki dönemleri bilmek zorunluluktu. Bu bilinçle
DABK ve Konferans kanatlar›n›n ayr› kald›klar› befl y›ll›k süreci ayr›nt›l› bir flekilde
de¤erlendirdik.

Parti Güçlerinin Örgütsel Birli¤i
Bilindi¤i gibi Parti güçlerimiz Konferans Kanad› ile DABK Kanad› aras›ndaki

örgütsel birlik 1992 y›l›n›n 14-16 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti.
Birlik Komisyonlar›n›n Gündemi fiu fiekildeydi:
„l) Birl›k sorununa bak›fl,
2) Toplant›da çözülmesi gereken sorunlar,
3) Güçleri birlefltirmenin teknik sorunlar›,
(Bu toplant›ya toplant› alan›nda bulunan iki taraf›n da bütün MK üyeleri

kat›lm›flt›r.)
Gündem l:
KARAR: ‹ki taraftan da yetkili yoldafllar birli¤e bak›fl ve baz› noktalarda baz›

ayr›nt›lar üzerinde düflüncelerini belirttiler. Toplant›da bulunan bütün üyeler birlik
konusunda hemfikir olduklar›n› belirttiler. Parti güçlerinin birlefltirilmesi için, parti
program›n›n esas al›narak bu program çerçevesinde birlik oluflturulmas› karar›
al›nd›. (oy birli¤i)

Gündem 2:
a) Geçmiflin ve Ayr›l›¤›n De¤erlendirilmesi,
b) MZD( Mao Zedung Düflüncesi) fliar›,
c) DEH (Devrimci Enternasyonalist Hareket) sorunu,
d) Parlamentoya bak›fl,
e) HBC (Halk›n Birleflik Cephesi) sorunu,
f) SP de¤erlendirmesi,
g) Parti ve ordu amblemi,
h) Bölge isimlendirmeleri,
›) Ordu-parti örgütü,
j) Gençlik örgütlenmesi,
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k) Yay›n organlar›n›n isimleri,
l) PÜ-AÜ( Parti Üyesi, Aday Üye) al›mlar› ve at›mlar› sorunu,
m) PÜ’lük konusunda tüzük sorunu.
KARAR:
a) Geçmifl ve aynl›k sorununun de¤erlendirilmesini birlik önünde engel olarak

görmüyoruz. Bu, daha sonraki sürecte, yani ola¤anüstü konferansta, ele al›n›p
çözüme ba¤lanmal›d›r. (oybirli¤i)

b) MZD fliar› savunulacak, ola¤anüstü konferansta da ML/MZD mi yoksa
MLM (Marksizm-Leninizm-Maoizm) mi konusunda karara var›lacak.(oy birli¤i)

c)  Ola¤anüstü konferansa kadar DEH ML olarak, 1984 Deklarasyonu ise
oportünist olarak de¤erlendirilecektir. Ola¤anüstü konferansta da DEH deklaras-
yonunu elefltiren taslak deklarasyon hakk›nda karara var›lacakt›r (oy birli¤i)

d)  Parlamento sorunu ilkesel bir sorun de¤ildir. Silahl› devrim mücadelesine
hizmet edecek biçimde ele al›p de¤erlendirilmelidir. Bu tamamen taktik bir
sorundur. Programa tekabül etmemektedir  Birleflmenin önünde engelleyici bir
sorun olarak görmemekteyiz. (oybirli¤i)

e) Bu sorun ola¤anüstü konferanstan sonraki kongrenin gündemine al›nd›. Bu
döneme kadar HBC (Halk›n Birleflik Cephesi) konusundaki yaklafl›m ‹brahim
Kaypakkaya yoldafl›n ortaya koydu¤u biçimde savunulacakt›r. ( oy birli¤i)

f) SP, milli burjuva nitelikli kaypak, devrim ile karfl› devrim aras›nda gidip
gelebilecek, reformist bir parti olarak de¤erlendirildi. (oy birli¤i)

g) Parti amblemi orak-cekiç ve y›ld›z biraz uzak ve kenarlar› sar›, içi k›rm›z›
olarak kullan›lacakt›r. Ordu amblemi ise 2. Konferansta kabul edilen gene k›z›l
zemin üzerinde tek tüfekle birlefltirilmifl, sar› fleritli y›ld›z olarak kabul edilmifltir.
(oy birli¤i)

h) KBK (Kürdistan Bölge Komitesi), BABK (Bat› Anadolu Bölge Komitesi)
isimlendirmeleri konunun bütünsellik içinde ele al›naca¤› ola¤anüstü konferansa
kadar devam edecektir. (oy birli¤i)

i) Parti ve ordu örgütlenmesinin ayr›flt›r›lmas› konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.
T‹KKO örgütlenmesi ve Ordu-Parti örgütlenmesi MK’ya ba¤l› Askeri Komisyon
arac›l›¤›yla yürütülecektir, (oybirli¤i)

j) Gençli¤in merkezi bir komisyonca yürütülmesi ve kendine özgü program
ve tüzü¤ünün olmas› konusunda karara var›ld›. Mevcut TMLGB örgütlülü¤ünün
sürdürülmesi onayland›.(oybirli¤i)

k) ‹llegal yay›nlar›n isimleri konusunda bir görüfl ayr›l›¤› ç›kmad›. Parti içi
tart›flma yay›n organ› olan Parti Birli¤i ç›kmaya devam edecek. ‹llegal yay›nlardan
Komünist’in niteli¤i parti içi teorik kadro yay›n organ›, ‹KK (‹flçi-Köylü
Ku›tuluflu)’nun ise merkezi kitle yay›n› olarak yay›na devam etmesi kararlaflt›r›ld›
Yay›nlar›n say›lar› (1987 Ekim tarihinden) itibaren bafllat›lacakt›r. Partizan Gençlik
ve Denge Partizan devam edecektir

l) Al›nan kararlar ve tutanaklar rapor haline  getirilinceye ve resmen yay›nlan›n-
caya kadar, baflvuru süresi dolan AÜ’ler PÜsi say›lacak AÜ’lük baflvurular› bu



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

381

süreç içinde kabul edilecek, fakat ola¤anüstü konferans ertelenir veya uzarsa yeni
SB (Siyasi Büro) durumu yeniden de¤erlendirecektir, (oy birli¤i)

m) Ola¤anüstü konferansa kadar geçecek olan süre içerisinde, 2.Konferansça
onaylanan parti tüzü¤ü esas al›nacakt›r. Ancak ola¤anüstü konferans›n süresi
yukar›da al›nan karar gere¤i gibi olacakt›r (oy birli¤i)

Gündem 3:
KARAR: ‹ki taraf›n MK’lar› birlefltirilmifltir. MK içinde seçilen yeni SB

ola¤anüstü konferansa kadar partiye MK kararlar› do¤rultusunda önderlik
edecektir. MK’n›n ad›, Geçici Birleflik Merkez Komitesi olacakt›r.

Örgütsel Birlik sa¤lanm›flt›r. Bundan dolay› yap›lacak konferans›n ad›, Birlik
Konferans› de¤il, önümüzdeki konferansa, Ola¤anüstü Konferans ad› verilmeli.
Bu konferans›n amac› iki yap›n›n birleflmesi sonucunda ortaya ç›kan ideolojik
vb...sorunlar›n çözümü olacakt›r.

Ola¤anüstü Konferans›n gündemi belirlendi.
KARAR: Birleflik MK içinde yeni ifl bölümüne gidildi. Toplant›da haz›r

bulunan üyelerce bu onayland›. Parti bölge ve di¤er örgütlenmelerinde düzenleme
ve çeflitli atamalar yap›ld›  Askeri Komisyonlar birlefltirildi. Komutanl›klar T‹KKO
Genel Komutanl›¤› ad› alt›nda birlefltirildi. Ayr›l›k döneminde iki taraftan da flehit
olan yoldafllar›n tümünün parti flehitleri olarak an›lmas› kararlaflt›r›ld›

AK (Askeri Komisyon)’un haz›rlad›¤› T‹KKO tüzük ve program›n› SB partiye
sunacak ve son halini Ola¤anüstü Konferans onaylayacak.

Birlik Komisyonlar› toplant›s› karfl›l›kl› güven, yoldaflça iliflkiler içerisinde
s›cak tart›flma havas›nda, ML/MZD bilimi ›fl›¤›nda ortak anlay›fllara vararak
yukandaki kararlar› ald›...“ (101)

Daha önce her iki yap›n›n da befl y›ll›k süreçlerini olumlu ve olumsuz yanlar›yla
ortaya koyduk. Dolay›s›yla birlik an›na nas›l gelindi¤i, daha do¤rusu birlik öncesi
her iki yap›n›n genel bir panoramas›n› tekrar etmeyece¤iz. Burada üzerinde
duraca¤›m›z ana konu her iki yap›n›n da birlik konusunda düfltükleri hatalar ve bu
hatalara kaynakl›k eden anlay›fllard›r.

Her iki yap›n›n da program sorununda ilkesel görüfl farkl›l›klar› yoktu.
Aralar›ndaki ayr›l›k noktalar›n› baz› taktik sorunlar ve ilkelere denk düflmeyen
görüfl ayr›l›klar› olufluruyordu.  Dolay›s›yla parti güçlerinin örgütsel birli¤inin
gerçekli¤e dönüflmesinin zemini gerek programatik görüfller konusunda, gerek
örgütsel konularda ve gerekse uluslararas› MLM ideolojik hat konusunda olsun
genelde vard›. Yani örgütsel birli¤in dövülece¤i örs olan ideolojik ve programatik
hat mevcuttu. Sorunun ana noktas›n›, birli¤in gerçekleflmesi için izlenmesi gereken
yöntem ve do¤ru siyasetin tespitiydi. ‹zlenmesi gereken do¤ru siyaset her iki
yap›n›n da birlik karar› ç›kartt›ktan sonra geçmiflin muhasebesini ve bununla
ba¤›nt›l› olarak mevcut görüfl ayr›l›klar›n› tart›flacak ortak bir illegal yay›n organ›
ç›kartarak mevcut sorunlar›n tart›flmas›n› sa¤l›kl› bir flekilde yürütmek ve bu
tart›flmalar›n sonucuna göre örgütleri bir birlik konferans›yla birlefltirmek
olmal›yd›.
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Geçmiflin muhasebesi d›fl›nda her iki yap› aras›ndaki mevcut görüfl ayr›l›k-
lar›n›n ço¤u bir konferansta demokratik bir flekilde hal edilecek sorunlard›. Bu
görüfl ayr›l›klar› her iki yap›n›n kendi bileflimi içerisinde de mevcuttu. Dolay›s›yla
burada pek fazla bir sorun yoktur. Özellikle de DABK kanad›n›n baz› farkl›l›klar›
ilkesel görüfl ayr›l›klar› olarak de¤erlendirmesi sübjektif ve zorlama bir
nitelemeydi. Örne¤in DABK’›n parlamentodan yararlan›p yararlanmamay› ilkesel
görüfl ayr›l›¤› olarak saptamas› bu zorlama anlay›fl›n ürünüydü. Sorunu ilkesel bir
politika olarak saptamak DABK’›n teorik gerili¤i ve kavray›fls›zl›¤›ndan kaynak-
lan›yordu. Kald› ki DABK da gelinen aflamada, yani birlik öncesi yap›lan kongre
tart›flmalar›nda henüz resmi hale gelmese de Parlamentodan yararlan›p yararlan-
mama sorununu stratejik de¤il taktik bir sorun olarak de¤erlendirme e¤ilimindeydi.
Komünist partilerinde  taktik politikalar›n belirlenmesi, tümüyle MK’n›n ve hatta
SB’nin yetkisindedir. Dönemsel taktik politikalar› Konferans ve kongrelerin
yetkisine b›rakmak komünist partisini güncel siyasal geliflmelere karfl› silahs›zlan-
d›rlmaktan baflka anlama gelmez, merkezi önderli¤i ifllevsizlefltirir.

14 Nisan birlik toplant›s› olmadan önce her iki yap›n›n da birlik görüflmelerini
sürdürmek için yetkili k›ld›¤› kifli ve komisyonlar mevcuttu. Ancak bu komisyon-
lar›n-yurt d›fl›nda yap›lan bir görüflmeyi saymazsak- daha yüz yüze gelmeden
birlik toplant›s›na oturmalar› aceleci bir tutumdu. Daha önce iflaret etti¤imiz gibi
DABK henüz kendi içinde Konferans kanad›n› MLM olarak nitelendirmeyi dahi
resmi hale getirmemiflti. Böyle bir durumda, yani Konferans kanad›n›n resmi olarak
oportünist de¤erlendirildi¤i ve alt kongre çal›flmalar›ndaki MLM olarak de¤erlen-
dirme e¤iliminin henüz resmi hale getirilmedi¤i koflullarda birlik toplant›s›na
oturmak anti-demokratik bir yöntemdi. Bu, DABK MK’s›n›n DABK’›n iradesini
çi¤nemesi anlam›na gelen darbeci bir yöntemdi.

Benzer tutuma Konferans kanad› da düfltü. Konferans kanad› yapt›¤›
4.Konferans›nda DABK’› MLM de¤erlendirmifl ve bu örgütle örgütsel birli¤in
gerçekleflmesine karar vermifl, ayr›ca bu birli¤in gerçekleflmesi için bir komisyon
da görevlendirmiflti. Bu durum Konferans kanad› için olumlu geliflmelerdi. Buna
karfl›l›k:

Birincisi, Konferans Kanad› kendi geçmiflinin muhasebesini MLM bir tarzda
yapmad›¤› gibi DABK’a iliflkin ald›¤› kararda da iç tutarl›l›k yoktu. Bir yandan
DABK MLM olarak de¤erlendirilmekte, di¤er yandan DABK’a yönelik yap›lan
a¤›r nitelemelerin özelefltirisi dahi verilme ihtiyac› duyulmam›flt›.  Bu tutars›z ve
çeliflkili yanlar›n› 4.konferans sonuçlar›n› ele ald›¤›m›z bafll›k alt›nda de¤erlen-
dirdi¤imiz için yeniden üzerinde durmayaca¤›z.

‹kincisi, Konferans Kanad›n›n birlik komisyonunda görevlendirdi¤i komisyon
üyelerinden yaln›zca parti sekreteri söz konusu birlik toplant›s›nda haz›r
bulunmufltu. Bu da gerek birlik komisyonunun gerek MK gerekse de parti iradesine
yönelik anti-demokratik bi tutumdu.
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Her iki yap›n›n birbirine yönelik önyarg›l› düflünce ve tutumlar› ve karfl›l›kl›
hatalar› yoksay›lm›fl, geçmiflin muhasebesine ihtiyaç duyulmam›fl, bu kadar önyarg›
ve güvensizli¤in oldu¤u bir ortamda tepeden birli¤in sa¤lam bir flekilde oturaca¤›
hayaline kap›larak acelecili¤e düflülmüfltür.

„ Geçmifl ve ayr›l›k sorununun de¤erlendirilmesini birlik önünde engel olarak
görmüyoruz“ anlay›fl› ve siyaseti birli¤i dinamitleyen en temel unsurdur. Birlik
toplant›s›nda haz›r bulunan her iki yap›n›n kadrolar›n›n iyi niyetinin mücadelesiz
birli¤inin gelecekte daha derin ayr›l›klara yolaçmas›n› engelleyemeyece¤i görüle-
medi. ‹ki örgütün befl y›ll›k gerçeklikleri, birbirlerine karfl› flekilleniflleri ve karfl›l›kl›
olarak birikmifl önyarg›lar›n›n oldu¤u gerçekli¤i yeterince kavranamad›. Birlik
toplant›s›nda haz›r bulunanlar bu gerçekli¤i görebilselerdi, söz konusu birlik
toplant›s›n› ilk resmi görüflme haline getirip, bundan sonra her iki yap›n›n kendi
aralar›ndaki sorunlar› çözmek için yeni bir süreç bafllatman›n ilk ad›m› olarak
ortak bir tart›flma organ› ç›kart›p bunun üzerinden sonuç alma yoluna giderlerdi.
Bu yöntem hem her iki yap› aras›nda varolan önyarg›lar›n y›k›lmas›na ve karfl›l›kl›
güvenin pekiflmesine hizmet edece¤i gibi mevcut görüfl ayr›l›klar›n›n aç›k ideolojik
mücadele ilkesi temelinde çözümünü sa¤lard›. Bu süreçten sonra geriye, aç›k
ideolojik mücadelenin sentezi üzerinden örgütleri birlefltirmek ve yeni bir dönemin
siyasal ve taktik görevlerini belirlemek için bir birlik konferans› yapmak kal›rd›.

Söz konusu illegal yay›n organ› bir nevi parti birli¤i misyonu ile yükümlen-
dirilecekti. Bu tart›flma yay›n organ›na her partili ve AÜ, hatta gerekirse bu bileflim
daha da geniflletilip ileri sempatizanlara kadar indirilerek tart›flmalar yap›lmal›yd›.
Bu tart›flmalar her iki yap›n›n atad›¤› yetkili komisyonlar taraf›ndan sa¤l›kl› bir
flekilde yürütülebilinirdi. Soruna ideolojik ve siyasi olarak yaklaflmay›p süreci
baltalamak isteyen, provokatif içerikli yaz›lar d›fl›nda tüm yaz›lar yay›n kurulu
taraf›ndan özenle tart›flt›r›lmal›yd›. Burada yap›lan tart›flmalar sonucunda ortaya
ç›kan genel e¤ilim göz önüne al›narak geride kalan görüfl ayr›l›klar› da birlik
konferans›nda asgariye indirilerek sonuca gidilmeliydi.

Komünistler ilkeli birli¤i savunur, ilkeli birli¤in temeli de ilkelerde birliktir.
‹lkelerde birli¤in savunulmad›¤› ya da ilkelerden taviz verildi¤i yerde, o, ne
komünistlerin birli¤i olur ne de böyle bir birlik devrime hizmete eder. ‹lkesizli¤in
kendisi oportünizmdir. Bizim savundu¤umuz, programda, genel ideolojik hat ve
örgütsel ilkelerde birliktir. Bunun d›fl›ndaki birlik anlay›fllar› ilkesiz ve oportünisttir.

MLM güçlerin kendi geçmifl oportünist yanlar›na karfl› amans›z ideolojik
mücadele yürütmedi¤i yani hem ortak tarihlerinin hem de bu tarihin kopmufl ayr›
ayr› kesitlerinin muhasebesini yap›p bu konuda komünist bir hesaplaflmaya
giriflmedi¤i zaman, o birlik MLM de¤il oportünist olur. Çünkü komünistler
hatalar›na karfl› ciddi ve samimi yaklaflmak zorundad›rlar. Bu hatalar›n ard›ndaki
ideolojik ve siyasi nedenler bilimsel bir flekilde sorgulanmad›¤› zaman devrim
mücadelesini kelimenin gerçek anlam›nda bir ad›m dahi ileriye götürmek
olanaks›zd›r.  Devrim, toplumsal çeliflkileri çözmekse, komünistler de parti içindeki
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çeliflkileri çözmek için kafa yormadan, senteze ulaflmadan, kendi hatalar›na karfl›
özelefltirel yaklaflmadan d›fl düflmanlar›n› da asla alt edemezler.

S›n›f mücadelesinin üç aya¤› olan siyasi, ekonomik ve ideolojik mücadeleden
esas olan› siyasi mücadeledir. Di¤er iki mücadele biçimi siyasi iktidar› ele
geçirmenin hizmetinde olmak durumundad›r.  Tersi durumda ya ekonomist ya
revizyonist oluruz. Çünkü siyasi iktidar› ele geçirmeyi hedeflemeyen bir ekonomik
mücadele ekonomizm iken, ayn› flekilde siyasi iktidar› de¤ifltirmeyi hedeflemeyen
ideolojik mücadelenin kendisi reformizm ve revizyonizm olur. Her ikisi de tek
bafl›na ele al›nd›¤›nda sisteme hizmet eder. Ama biz siyasi iktidar› ele geçirme
perspektifiyle siyasi mücadeleyi esas al›rken ekonomik ve ideolojik mücadeleyi
küçümsemeyiz ve onlar›n önemini görmezlikten gelemeyiz. Bir örgüt içerisinde
ideolojik mücadeleyi küçümseyen veya onun görevlerini lay›k›yla yerine
getirmeyen kifli-kifliler veya kurumlar d›fl düflmanlar›na karfl› da do¤ru bir ideolojik
mücadele yürütemez. Bu hem ideolojik olarak MLM’ye düflman olan ak›mlara
karfl› böyledir, hem de siyasi has›mlar›m›za karfl› böyledir. Siyasete yön veren
ideolojidir. ‹deoloji tayin edicidir. ‹deolojinin safl›¤› korunmadan, onunla
Marksizm Leninizm Maoizme yabanc› tüm ak›mlar aras›nda sürekli olarak kesin
ve net bir ayr›m konulmadan nihai amaca var›lamaz.

Lenin yoldafl Ne Yapmal› adl› eserinde gerek kendi düflünceleri gerekse
Engels’in bu konudaki düflüncelerinden uzun al›nt›larla ideolojik mücadelenin
önemini flöyle ortaya koyuyor:

„Sosyal-Demokrat harekette teorinin önemi üzerine Engels’in 1874‘te
söylediklerini aktarmak istiyoruz. Engels, bizde oldu¤u gibi, sosyal-demokrasinin
büyük mücadelesinin iki biçimi (politik ve ekonomik) de¤il, onlar›n yan›na teorik
mücadeleyi de koyarak üç biçimi oldu¤unu tan›r. Onun pratik ve politik olarak
güçlenmifl Alman iflçi hareketine ö¤üt olarak verdi¤i sözler, bugünkü sorunlar
bak›m›ndan öylesine ö¤reticidir ki umar›z okur çoktan beri nadide bir kitap haline
gelen ‚Alman Köylü Savafl›‘ broflüründen aktard›¤›m›z al›nt›n›n uzunlu¤u
yüzünden bize k›zmaz:

„ ‚Alman iflçilerinin Avrupa‘n›n di¤er iflçilerinden iki önemli üstünlü¤ü vard›r.
Birincisi onlar›n Avrupa’n›n en teoriysen halk›na mensup olmalar› ve Almanya’n›n
sözümona tahsillileri’nin tamamen yitirmifl oldu¤u teorik anlay›fl› muhafaza etmifl
olmalar›d›r. E¤er ondan önce gelmifl olan Alman felsefesi, özellikle Hegel’inki
olmasayd›, Alman bilimsel sosyalizmi -olup olan tek bilimsel sosyalizm- asla
olmazd›. ‹flçiler aras›nda teorik anlay›fl olmasayd› bu bilimsel sosyalizm asla flimdi
oldu¤u gibi onlar›n eti-kemi¤i haline gelmezdi. Ve bunun ne paha biçilmez
üstünlük oldu¤u, bir yanda, tek tek mesleklerin tüm mükemmel örgütlülü¤e
ra¤men, ‹ngiliz iflçi hareketinin son derece yavafl ilerlemesinin temel nedenlerinden
biri olan her türlü teoriye karfl› kay›ts›zl›ktan; öte yanda Proudhonculu¤un ilk
biçiminin Frans›z ve Belçikal›larda, Bakünin taraf›ndan daha da karikatürize
edilmifl biçiminin ise ‹spanyol ve ‹talyanlarda yaratt›¤› fesat ve kar›fl›kl›kta
görülebilir .
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„ ‚‹kinci üstünlük, Almanlar›n isçi hareketine zaman itibariyle hemen hemen
son gelen olmalar›d›r. T›pk› Alman teorik sosyalizminin, tüm fantastik fikirlerine
ve ütopyac›l›klar›na ra¤men bütün zamanlar›n en önemli kafalar› aras›nda olan
ve bugün do¤ruluklar›n› bilimsel olarak kan›tlad›¤›m›z birçok fleyi dahice önceden
gören üç adam›n, Saint-Simon, Fourier ve Owen‘in omuzlar› üzerinde yükseldi¤ini
hiçbir zaman unutmayaca¤› gibi Alman pratik iflçi hareketi de ‹ngiliz ve Frans›z
Hareketi üzerinde geliflti¤ini, onlar›n pahal›ya edindikleri deneyimlerden yararla-
narak, onlar›n o zamanlar ço¤unlukla kaç›n›lmaz olan hatalar›ndan kaç›nabildi¤ini
asla unutmamal›d›r. ‹ngiliz trade-unionlar ve Frans›z politik iflçi mücadeleleri
özellikle de Paris Komününün verdi¤i dev at›l›m olmasayd› bugün nerede olurduk.

„ ‚Alman iflçilerinin, üstün durumlar›ndan az rastlan›r bir anlay›flla yararlan-
mas›n› bildiklerini söylemek gerekir. Bir iflçi hareketi varolal› beri, mücadele ilk
kez üç yönü itibariyle -teorik, politik ve pratik-ekonomik (kapitalistlere karfl›
direnifl)- uyum ve ba¤›nt› içinde planl› olarak yürütülmektedir. Alman hareketinin
gücü ve yenilmezli¤i tam da bu -deyim yerindeyse- ortak merkezli sald›r›da
yatmaktad›r.

„ ‚Bir yandan bu elveriflli konumlar›, öte yandan ‹ngiliz hareketinin adasal
özellikleri ve Frans›z hareketinin zorla bast›r›lmas› nedeniyle, Alman iflçileri flu
anda proleter mücadelenin öncü müfrezesi haline gelmifllerdir. Olaylar›n onlar›
bu onur mevkiinde ne kadar b›rakaca¤› önceden söylenemez. Fakat bu mevkii
iflgal ettikleri sürece, umar›z bu görevi lay›k›yla yerine getirirler. Bunun için
mücadele ve ajitasyonun her alan›nda çabalar›n iki kat›na ç›kar›lmas› gerekiyor.
Bütün teorik sorunlarda gittikçe daha çok ayd›nlanmak, kendisini günü geçmifl,
eski dünya görüflünün lafz›n›n etkisinden gittikçe daha çok kurtarmak ve
sosyalizmin bir bilim haline geldi¤inden bu yana bir bilim olarak da yürütülmesi
yani incelenmesi gerekti¤ini sürekli göz önünde tutmak, özellikle önderlerin görevi
olacakt›r. Görev, böylece elde edilen gittikçe netleflen görüflleri iflçi kitleleri
aras›nda artan bir yayg›nlaflt›rmak, parti ve sendika örgütlerinin saflar›n› gittikçe
daha sa¤lam bir biçimde s›klaflt›rmak olacakt›r.

„ ‚E¤er Alman iflçileri böyle davran›rlarsa, hareketin ta bafl›nda yürüme-
yeceklerdir -sadece bir ulusun iflçilerinin hareketin bafl›nda yürümesi hareketin
hiç de yarar›na de¤ildir-ama savafl hatt›nda onurlu bir yer alacaklard›r ve
beklenmedik a¤›r s›navlar ya da muazzam olaylar, kendilerinden daha çok cesaret,
daha çok kararl›l›k ve azim talep etti¤inde savafla haz›rl›kl› olacaklard›r.‘

„Engels’in sözlerinin kahince sözler oldu¤u görüldü. Birkaç y›l sonra Alman
iflçileri, Sosyalistlere Karfl› Ola¤anüstü Yasa biçiminde beklenmedik a¤›r s›navlarla
karfl› karfl›ya kald›lar. Alman iflçileri bu s›navlar› savafla tam haz›rl›kl› olarak
karfl›lay›p.onlardan zaferle ç›kmay› bildiler.“ (102)

Engels ve Lenin yoldafllar›n teorik mücadelenin önemi üzerine söyledikleri
bizim için de geçerlidir. Partimiz özellikle son 15 y›ll›k süreçte gerek parti içi
gerek parti d›fl› ideolojik mücadeleyi yeterince yürütemedi. Örgütsel yenilgi ve
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örgütsel darbelerin, ayr›l›klar›n varl›¤›, dolay›s›yla kadro s›k›nt›s›n›n çekilmesi,
bu mücadelenin yeterince yürütülememesinin bir nedeni olarak de¤erlendirilebilir.
Ama bu sadece bir nedendir. ‹deolojik mücadelenin önemi kavranm›fl olsayd›,
bütün dezavantajlara karfl›n gerek parti içinde gerek parti d›fl›nda bu mücadelenin
yürütülmesinin koflullar› yarat›labilinirdi. Bu yetersizlik ve gerili¤i aflmak için de
özel siyasetler ve araçlar gelifltirilebilinirdi.

Baflkan Mao öldükten sonra uluslararas› komünist hareket içerisinde derin bir
ideolojik bunal›m do¤du. Enver Hoca ve bafl›n› çekti¤i AEP’in MLM ideolojik
çizgiye ihanet ederek Marksizm düflman Troçkist ve revizyonist ak›mlara güç
katmas›yla birlikte, bu bunal›m daha da derinleflti. Daha sonra, yani 1990'›n bafl›nda
Rusya’n›n ve Do¤u Avrupa ülkelerinin geçmifl sosyalist maskelerini bir bir
ç›kartarak aç›ktan aç›¤a kapitalizme iltihak etmeleri ve kapitalizmin „kesin
zaferini“ ilan etmelerinin de etkisiyle uluslararas› alanda reformizm ve revizyonizm
önemli oranda güç kazand›.Uluslararas› Komünist Harekette oldu¤u gibi
Partimizde de Marksizm düflman› bu ideolojik ak›mlara karfl› yeterince mücadele
verilemedi. Partimizin her iki kanad›n›n bu dalgadan en az etkilenen komünist
partileri aras›nda olmas›, ideolojik mücadele gibi bir görevimizi savsaklamam›z›
getirmez.

Ayn› durum parti içi ideolojik mücadele için de geçerlidir. Yani parti içerisinde
ideolojik mücadele do¤ru bir siyasetle yürütülmedi¤i zaman o parti kendi hatalar›n›
bilimsel bir flekilde aflma becerisini gösteremez. Ne olur o zaman? Tabii ki bir sol
bir sa¤ oportünist sapmalar olur. Bu durum gerek teorik-polit›k saptamalarda
gerekse pratik-politik saptamalarda kendisini çok aç›k bir flekilde gösterir

Bugün bütün teorik sorunlarda ayd›nlanmak, ulusal ve uluslararas›  ideolojik
ak›mlara karfl› mücadele yürütmek çok daha önemlidir. Bunun önemi kavranmad›¤›
zaman Marksizm Leninizm Maoizm düflman› her türden ideolojik ak›m› mahkum
etmek imkans›zd›r. Parti içerisinde de oportünist görüfllere karfl› do¤ru bir ideolojik
mücadele yürütülmedi¤i ve bu mücadelenin önemi kavranmad›¤› zaman partide
MLM çizgi gerçek anlam›yla hakim olup devrimi zafere do¤ru tafl›yamaz. Bir
komünist partisinin bu görevi baflar›yla yerine getirmesinin temel koflulu yetkin
kadrolara sahip olmakt›r. Marksist bilgi teorisini bütünlüklü olarak bir çok konuda
özümsemifl yeterli say›da kadromuzun olmad›¤› bir gerçektir. Bugüne kadar bu
eksiklik giderilmediyse, ideolojik mücadelenin yeterince kavrand›¤›ndan
sözedilemez. Partide teorik gerili¤in olmas› ve mevcut kapasiteyle keskin bir
ideolojik mücadelenin yürütülemeyece¤ini, bu mücadele içerisinde Maoist
teorisyenler yetifltiremeyece¤imizi söylemek olumsuz koflullara teslim olmak
anlam›na gelir.

‹deolojide netli¤in ve ideolojik mücadelenin önemi kavranmad›¤›ndand›r ki
geçmiflin muhasebesi döne döne ertelenmifl, mevcut oportünist çizgi ve ortam
düzeltilememifl, hatta buna cüret bile edilmemifltir. Cüret edilmedi¤i için de geçmifl
oldu¤u gibi dondurulmufl ve birli¤e öyle oturulmufltur. Dolay›s›yla bu birlik ilkeler



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

387

de¤il hatal› çizgilerle uzlaflma zemininde tesis edilmifl sözde bir birlik olmufltur.
Maoistlerin ilkeli birli¤ini oluflturup sa¤lamlaflt›rma temelinde olmad›¤› aradan
çok k›sa bir süre dahi geçmeden, özellikle de önderlik kademesinde kendisini
göstermifltir. Bu da ilkeli birli¤in öneminin kavranmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Sonuç:
1992 örgütsel birli¤inin ideolojik, programatik ve örgütsel ilkeler konusunda

zemini olmas›na karfl›n birli¤in gerçekleflmesinde izlenen yöntem yanl›fl ve
ilkesizdi. Buradaki ilkesizlik geçmiflin muhasebesi yap›lmadan birli¤e oturulma-
s›d›r.

1992 birli¤inin bu öznelci oportünist yöntemiyle aç›kça eklektizme düflülmüfl
ve pragmatist siyaset izlenmifltir. Uzun vadeli de¤il k›sa vadeli ve duygusal hesaplar
yap›lm›flt›r. Örgütlerin içinde bulundu¤u gerçeklik görülmemifl veya görülmek
istenmemifltir. Örgütlerin nabz› elde tutulmayarak gerçekçi de¤erlendirmeler ve
sonuçlara gidilmemifltir.  Ben  merkezci bir anlay›flla örgütlerin gerçekli¤i gözden
kaç›r›larak birlik sa¤lanm›flt›r. Bunda iyi niyetli yaklafl›mlar›n pay› olmakla birlikte,
ilkeli birli¤in MLM ruhunun kavranmamas› yatmaktad›r.

Birlik Gündemleri Üzerine:
1) Geçmifl ve ayr›l›k sorununun muhasebesinin OPK gündemine al›nmay›p

Kongreye b›rak›lmas› siyaseti ve karar› hatal›yd›. Bu oportünist tutum örgüt içi
sorunlar›n ciddiyetinin kavranmad›¤›n› gösterir.

2) MZD fliar›n›n savunulmas› karar› olumluydu ve her iki yap› için de
uyumluydu. DABK Kanad› formülasyon olarak bu düflünceyi savunmuyordu. Ama
DABK’›n kendisi de öz olarak Konferans Kanad›yla ayn› görüflleri savunuyordu.

3) Ola¤anüstü Parti Konferans›na kadar DEH’in ML olarak, 1984 Dekleras-
yonun ise oportünist olarak de¤erlendirilmesi karar›, o koflullar aç›s›ndan, yani
iki örgütün birleflmesi aflamas›nda her iki yap›n›n da DEH ve Deklerasyona iliflkin
belirlemelerine denk düflmesi ve ayr›ca geçifl dönemi için uygun çözüm karar›
olarak de¤erlendirebilinir. Fakat daha sonraki aflamalarda DEH’in MLM, Dekla-
rasyonun ise oportünist olarak de¤erlendirilmesi yanl›flt›.  DEH’in temel
belgelerinden olan Deklarasyon’da hatal› görüfller olsa da bu görüfller Deklaras-
yon’a damgas›n› vurmamaktad›r. Deklarasyon’a damgas›n› vuran genel ilkeler
MLM’dir Dolay›s›yla Deklarasyon’un özünü oportünist düflünceler de¤il MLM
ilkeler oluflturmaktad›r.

Birlik Komisyonlar›m›z birçok konuda oldu¤u gibi Deklarasyon ve DEH
konusunda da tipik bir oportünist tav›r sergilediler. Tam bir cehalet örne¤i teflkil
eden karar üzerinde biraz durursak:

DEH  MLM olarak nitelendiriliyorsa, o zaman DEH’in neye göre MLM olarak
nitelendirildi¤i net bir flekilde ortaya konulmal›yd›. „Örgüt MLM ama bu örgüte
rengini veren genel ideolojik-siyasi ilkeler oportünisttir“yorumu hangi MLM kriter
ve bak›fl aç›s›na göre yap›labilir? „Program ve taktikler içerik, örgüt ise biçimdir“
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Leninist tezinden birfley anlafl›lmad›¤› ve bu konuda tam bir cehalet örne¤inin
sergilendi¤i bu kararda net bir flekilde aç›¤a ç›kmaktad›r.

DABK Kanad› Deklarasyon’u „revizyonist“, Konferans Kanad› ise „oportü-
nist“ olarak de¤erlendirmekteydi. Her iki yap› da bu Deklarasyon temelinde
yükselen DEH’i ise Marksist Leninist olarak de¤erlendirmekteydi. Yani DEH’in
temel ilkelerini oluflturan görüflleri (program›) oportünist de¤erlendirmek, ancak
bu program› temel belgesi olarak savunan örgütü (DEH) ML de¤erlendirmek;
aç›k bir tutars›zl›kt›r.

Bir örgüt belli bir program ve örgütsel ilkeler ›fl›¤›nda oluflur. Dolay›s›yla bir
örgütü de¤erlendirmenin kriteri o örgütün kendi program› ve taktikleri olmal›d›r.
Yoksa örgütü MLM; ama o örgütün imzas›n›n alt›nda oldu¤u, örgütün içeri¤ini
oluflturan temel ilkelerin bütünü olan program›n› „revizyonist“ veya „oportünist“
de¤erlendirmek kadar idealist bir yöntem olamaz.  Tarihimizden örneklendirirsek:
TKP(ML)’nin program›,stratejisi ve genel taktikleri ve ilkelerini oportünist, buna
karfl›l›k TKP(ML)’yi MLM de¤erlendirebilir miyiz? Yani ideolojik ve programatik
hat revizyonist veya oportünistken örgütün kendisinin MLM olmas› mümkün mü?
Birlik Komisyonlar›m›z sorunu tersten ele alm›fllard›r. E¤er bir partinin ideolojik
ve programatik hatt›  (yani genel siyasi çizgisi) Marksist Leninist Maoistse o parti
dönemsel olarak oportünist bir çizgi izlese de bu onun MLM özünü de¤ifltirmez.
Bir konferans veya bir kongrede Marksist Leninist Maoist bir partinin genel siyasal
çizgisine ayk›r› oportünist bir çizginin hakim olmas› pekala mümkündür. Bu, o
partinin birlik temelini oluflturan genel ideolojik ve siyasal çizgisine (temel
belgelerine, program›na) sistemlefltirilmifl bir flekilde yans›t›lmad›¤› müddetçe; o
partinin niteli¤inin de¤iflti¤inden sözedilemez. TKP(ML) tarihi buna canl› bir
örnektir.

ÇKP’nin 1935 Zunyi toplant›s› öncesi MK’lar›n›n izledi¤i sol veya sa¤ opor-
tünist çizgiler de çok somut bir flekilde örnek teflkil etmektedir. Hatta bu çizgilerin
bir k›sm› sistemleflmifl çizgiler olmas›na ra¤men Baflkan Mao yine ÇKP’nin
oportünist veya revizyonist bir niteli¤e büründü¤ü tespitine gitmedi. Ayn› flekilde
1958 y›l›nda ÇKP 8.Kongresinde Li fiao-fii’nin revizyonist çizgisi hakim olmas›na
ve Baflkan Mao da bu çizgiyi revizyonist olarak nitelendirmesine karfl›n Baflkan
Mao ÇKP’nin art›k revizyonist veya oportünist bir parti haline geldi¤i sonucuna
varmad›.

Birlik Komisyonlar›m›z bu kadar aç›k Marksist Leninist Maoist kriterlerin
üzerinden atlamak durumunda de¤illerdi. Ancak onlar içine düfltükleri oportünizm-
den köklü bir flekilde kopmaya cüret edemediklerinden befl y›l boyunca
sürdürdükleri oportünist çizgilerini devam ettirerek partiyi daha derin bunal›mlarla
karfl› karfl›ya getirmifllerdir. Bu konuda ayn› tarz› OPK da sürdürmüfl ve bu
oportünist tarz› Parti iradesi haline getirmifltir.

Bilimsel tutarl›l›k, program› revizyonist veya oportünist olan bir örgütün
kendisinin de oportünist veya revizyonist olarak de¤erlendirilmesini gerektirir.
Mümkündür ki DEH Deklerasyonuna imza atan ve bu Deklarasyonun genel ilkeleri
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›fl›¤›nda DEH içerisinde örgütlü olan parti veya örgütlerden bir k›sm› oportünist
de olabilir. Fakat bu Deklarasyonun ve dolay›s›yla DEH’in de oportünist oldu¤u
anlam›na gelmez. Tek bir komünist partisi içinde oldu¤u gibi komünist partilerin
embriyonik merkezinde de iki çizgi  mücadelesi kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla sadece
tek tek üye partilerinden dolay› da DEH veya Deklarasyon oportünist olarak
nitelendirilemez.

K›sacas›; Partimizin gerek Parti güçlerimizin birli¤i s›ras›nda gerekse daha
sonra OPK’da Deklerasyon’a iliflkin tespitleri eklektik ve yanl›flt›r. Deklarasyon’un
özünü MLM ilkeler oluflturdu¤u gibi, bu ilkeler etraf›nda kurulan DEH’in kendisi
de MLM’dir.

Kongremiz Partimizin Devrimci Enternasyonalist Hareket’in de¤erlendirilme-
sinde ve onunla iliflkilerinde  izledi¤i tutumu de¤erlendirmifl ve 1985 y›l›ndan
günümüze kadar Partimizin bu alanda izledi¤i sol sekter oportünist siyaseti mah-
kum etti ve afla¤›daki sonuçlara vard›:

„Karar: Geçmiflte Partimizde hakim hale gelen sol sekter çizgi ve bölünmeler
nedeniyle  Devrimci Enternasyonalist Hareket ile iliflkilerimiz aksam›flt›r. ‹liflkilerin
aksams› esasen Partimizin yanl›fl de¤erlendirme ve tutumundan ileri gelmekteydi.
Bunun as›l nedeni Maoizm’den sapmayd›. Gelinen aflamada Partimiz Devrimci
Enternasyonalist Hareketi ve onun yay›nlad›¤› ‚Deklarasyon‘ ve ‚Yaflas›n
Marksizm Leninizm Maoizm‘ belgesini MLM olarak de¤erlendirmekte ve
sahiplenmektedir.“ (Maoist Komünist Partisi 1.Kongre Kararlar›’ndan)

4)Parlamentodan yararlanma sorununun ilkesel de¤il taktik bir sorun olarak
de¤erlendirilmesi do¤ruydu.

5) Halk›n Birleflik Cephesine (HBC) iliflkin karar›n kongreye kadar Yoldafl
Kaypakkaya’n›n ortaya koydu¤u biçimde savunulmas› do¤ruydu..

6) Sosyalist Parti’nin de¤erlendirilmesi hususunda ç›kan sonuç do¤ru ve
olumludur.

7) Parti ve ordu amblemleri, bölge komitesi adland›rmalar› konusunda al›nan
kararlar olumluydu.

8) OPK’ya kadar ordu-parti ayr›fl›m› ve gençlik örgütlenmesine iliflkin al›nan
kararlar geçici çözüm aç›s›ndan olumlu ve yerindeydi.

Birlik An›nda Her ‹ki Yap›n›n Örgütsel Durumu
Özet Olarak fiöyleydi:

Konferans Kanad› 4.Konferans›n› henüz gerçeklefltirmifl ve yeni MK
oluflturulmufltu. Dolay›s›yla MK bileflimi DABK’a göre daha fazla idi. DABK ise
1989 sonras› gündeminde olan Kongre haz›rl›klar› içerisinde olup 1992 ilk-
bahar›nda kongreyi sonuçland›rmay› hedeflemekteydi. Bu nedenle bu üç y›ll›k
süre içerisinde MK düzeyinde al›nan örgütsel darbe ve kay›plar›n telafisini tamam-
layamadan birli¤e oturdu. Birli¤e oturuldu¤u an DABK Kanad›n›n MK bileflimi
Konferans Kanad›n›n MK bilefliminin yar›s›ndan bile azd›.
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Birlik an›nda Konferans Kanad›n›n örgütsel güçleri ve örgütlenmesi daha derli
toplu ve koordineliydi. DABK Kanad›n›n ise örgütsel güçleri derli toplu de¤il,
MK bileflimi ise kritik bir aflamadayd›. Kurumsallaflmas› Konferans Kanad›na
oranla zay›f ve yetersizdi.

Birlik an›nda Konferans Kanad›n›n k›rdaki toplam gerilla say›s› DABK
kanad›n›nkinin yar›s› kadard›. DABK Kanad›n›n kadrolar›n›n ço¤unlu¤u (MK
bileflimi de dahil) k›rda konuflland›r›lm›fl ve gerilla birliklerinin bafl›ndayken,
Konferans Kanad›n›n ise kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤u ve önderli¤in kendisi
flehirlerdeydi.

Birlik an›nda DABK kanad›n›n Karadeniz ve Amed alanlar›nda kesintili de
olsa gerilla faaliyetleri söz konusuydu ve yeni atamalar yap›lm›flt›. Ancak
Konferans Kanad›n›n bu bölgelerde (1991‘de Amed’e atanan birlik hariç ki o da
darbe yedi ve geri kalanlar Dersim’e çekildi) gerilla faaliyeti henüz bafllamam›flt›.
Bu alanlarda daha çok flehir fâaliyetleri olarak örgütlenmeleri söz konusu idi.

Birlik an›nda Konferans Kanad›n›n elindeki silahlar teknik kapasite bak›m›ndan
daha ileriydi.

Birlik an›nda Konferans Kanad›n›n bütçesinde nakit olarak hiç para yokken,
DABK Kanad›n›n elinde ise yaklafl›k 2 milyar civar›nda nakit vard›.

Birlik an›nda Konferans Kanad›n›n önderli¤inde yer alan bir k›s›m kadrolar
tarafindan yap›lan (...) ticaret iflinden  hiç sözedilmemifltir. Yani böyle bir sorun
gündeme gelmemifl ve getirilmemifltir.

Birlik Komisyonlar›nca yap›lan en ciddi Hata ‹smail Bulut Yoldafl›n Atan-
mas›na ‹liflkindi:

‹smail Bulut yoldafl birlik toplant›s›ndaki yeniden yap›lan örgütlenmede Askeri
Komisyon Sekreterli¤ine atand›. Bu önder yoldafl›m›z daha önce de DABK
Kanad›n›n kendi içinde yapt›¤› görev bölümünde Askeri Komisyon Sekreterli¤ine
ve ayn› zamanda Karadeniz Bölge sorumlulu¤una atanm›flt›. Yoldafl›n AK
Sekreterli¤ine atanmas› do¤ru bir politikayken, Karadeniz gerilla birli¤inin ve
parti sorumlulu¤unun bafl›nda görevlendirilmesi siyaseti sol subjektifti.

Do¤ru siyaset flu olmal›yd›: Bu yoldafl Askeri Komisyon Sekreteri olarak
atand›¤› gibi ayn› zamanda birleflik SB içerisinde de görevlendirilmeliydi. Hata
sadece SB üyeli¤ine atanmamas›nda kendisini göstermiyor. Hatan›n en büyü¤ü
ve pratik politika olarak en olumsuzu ise AK Sekreterinin 1Nolu Gerilla Bölgesi
olan ve ayn› zamanda ordu güçlerinin esas›n›n (parti üyesi ve savaflç›lar›n›n)
bulundu¤u bir bölgeye de¤il de yeni bir bölgede hem de 5-10 kiflilik gerilla
birli¤inin bafl›nda konuflland›r›lmas›yd›. Bu, ne Askeri Komisyon’un önemi ve
ciddiyetiyle ne de onun sekreteri olan bir kadronun görev ve sorumlulu¤unun
gerekleriyle ba¤daflmayan bir politikayd›. Bu politika stratejik konumlanma
bilincinden yoksun, günü kurtarma politikas›yd›.

Gerçekten de do¤ru bir askeri ve örgütsel çizgi sahibi bir önderlik Askeri
Komisyon Sekreterini bu bölgeye atamay› akl›n›n uçundan dahi geçirmezdi. Ama
Birlik Komisyonlar›m›z›n önderlik ve siyaset tarz›m›z daha çok günü birlik
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hesaplar üzerine oturdu¤u için, Askeri Komisyon Sekreterini de yeni bir bölgenin
oturtulmas› için ordudan uzak bir alanda konumland›rabildi. Partinin gündeminde
Ola¤anüstü Parti Konferans› olmas› bile bu durumu etkilemedi.

Askeri Komisyon Sekreteri ordu örgütlenmesinden birinci derecede
sorumludur. Partinin Orduya ideolojik, politik ve örgütsel önderli¤i Askeri
Komisyon arac›l›¤›yla yürütülür. Siyasi Büronun bu bölüme iliflkin bütün
politikalar› Askeri Komisyon Sekreteri arac›l›¤›yla Komisyona ve oradan da orduya
tafl›n›r. Böyle bir sorumluluk üstlenmifl bir yoldafl›n Artvin’den ana gövdesi Dersim
Bölgesi’nde bulunan Ordu ve Partiye ideolojik, politik ve örgütsel olarak önderlik
etmesi olanaks›z hale getirilmiflti. Birlik Komisyonlar›m›z sorunun bu yan›yla
pek de ilgili de¤illerdi. Onlar›n ilgili oldu¤u tek fley, yeni aç›l›m yap›lan bir bölgede
Parti ve Ordu örgütlenmesinin oturtulmas›yd›. Bunu da en iyi flekilde ‹smail Bulut
yoldafl›n yapabilece¤i görüflündeydiler. K›sacas› onlar stratejik de¤il k›sa
vadeli düflündüklerinden bu atamadaki birçok sak›ncay› gözden kaç›rm›fllard›.
‹smail Bulut yoldafl flehit düflmeyip bu bölgede faaliyeti oturtsayd› bile Birlik
Komisyonlar›m›z›n bu politikas›n›n do¤ru oldu¤u sonucuna var›lamazd›. ‹smail
Bulut yoldafl gibi komünist bir önderin flehit düflmesinin ard›ndaki as›l sorumlu
politika Birlik Komisyonlar›m›z›n bu oportünist politikas›d›r. Daha önce
belirtti¤imiz gibi ayn› oportünist politikay› DABK Kanad› da örgütsel olarak karar
haline getirmiflti.

‹smail Bulut Yoldafl›n flehit düflmesinden sonra bu atama üzerine olumlu-
olumsuz polemikler fazlas›yla geliflti. Yoldafl›n AK sekreteri olmas›na karfl›n
Karadeniz’e atanmas›n›n yanl›fl bir siyaset oldu¤u yönlü elefltiriler hakl› ve
olumluyken, önyarg›l› bir flekilde yoldafl›n  „tasfiye edilmek için“ Karadeniz’e
atand›¤› yönlü elefltiriler haks›z ve olumsuz elefltirilerdi.  Özellikle birli¤e karfl›
ç›kan kesimlerce bu yanl›fl politikan›n demogojik bir flekilde kullan›lmas› ve
komplo teorileri yap›lmas› Partimizi fazlas›yla y›pratt›.

Birlik Sonras›ndan OPK’ya Kadar Olan Süreç:
Birlik Komisyonlar›nda Ola¤anüstü Parti Konferans›’na kadar, siyas›, ideolojik

ve örgütsel alandaki -yürütme de dahil- tüm inisiyatif Geçici Birleflik SB’ye
verilmiflti. Dolay›s›yla gerek GBMK toplant›s›na kadar olan dönem gerekse
OPK’ya kadar olan dönemin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan organ
Siyasi Büro’ydu. Dolay›s›yla sürece iliflkin politikalar tart›fl›l›rken GBMK yerine
GBSB’nin politikalar› baz al›n›p fikir belirtilecektir.

GBSB alt› üyeden oluflmaktayd›. ‹kisi DABK kökenli dördü ise Konferans
kökenliydi.

 Geçici Birleflik Siyasi Büro’nun (GBSB) tüm üyeleri Geçici Birleflik Merkez
Komitesi toplant›s›na kadar flehirlerde konuflland›r›ld›. AK Sekreteri olan ‹smail
Bulut yoldafl›n SB’deki görevini devam ettirme yönünde politika belirlenmemesi
d›fl›ndaki di¤er atamalar ve örgütsel düzenlemeler o koflullarda esasta do¤ruydu.
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Mevcut haliyle as›l sorun Partiyi OPK’ya götürmek, bunun için gerekli siyasi
haz›rl›¤› yapmakt›. Geçmifl ayr›l›klar›n muhasebesinin gündem d›fl› b›rak›lmas›
yanl›flt›. Halbuki o süreçte temel görev muhasebenin yap›lmas›yd›. Çünkü birli¤in
pekiflmesinin ve sa¤lamlaflmas›n›n anahtar› buradayd›. Dolay›s›yla birlik, Birlik
Komisyonlar›nda dinamitlenmifl oldu.

Marksist Leninist Maoistlerin birlik siyaseti do¤ruydu. Çünkü Maoistlerin
birli¤i taktik de¤il stratejik bir sorundur. Ayn› siyasal co¤rafyada ideoloji, pro-
gram, strateji ve temel taktiklerde ayn› genel siyasal çizgiye sahip iki ayr› Maoist
partinin varl›¤› kabullenilemez. Parti birli¤ini pekifltiremeyenlerin halk› birlefltirip
iktidara tafl›malar› olanaks›zd›r. Bu anlam›yla Maoistler için 1992 örgütsel birli¤i
tarihsel bir f›rsatt›.  Ancak yöntemde izlenen yanl›fll›klar ve ilkesizlikler bu tarihsel
f›rsat›n kaç›r›lmas›na neden oldu¤u gibi Maoistleri daha da kaoslu bir ortama
sürükledi.

Bilindi¤i gibi birlik gerilla bölgelerinde gerçeklefltirildi. Do¤al olarak güçler
örgütsel olarak ilk olarak gerilla bölgelerinde birlefltirildi, örgütsel düzenlemeler
yap›ld› ve faaliyetlere giriflildi. Ayr›ca birli¤e iliflkin yaz›l› ve görsel aç›klamalar
da yine gerilla bölgelerinden yap›ld›. Bu görevler esasta Birlik Komisyonlar›nca
yerine getirildi. BABK ve Yurtd›fl›ndaki güçlerin örgütsel olarak birlefltirilmesi
ise GBSB’nin göreviydi.

Birli¤in gerçekleflti¤i parti taban›na aç›klan›r aç›klanmaz ilk olumsuz tepki
yurtd›fl› DABK örgütlenmesinden geldi. DABK Kanad›n›n bu alanda örgütlü ve
yetkili komitesinde yer alan PÜ ve AÜ’lerden hemen hemen hepsi (bir üye hariç)
„Birli¤i protesto etmek için bir ayl›k her türlü olanaklar› partiye sunmayaca¤›z“
diyerek pratik tav›r ald›lar. Bu tav›rlardan vazgeçmeleri için yap›lan uyar›lara
ald›rmayarak ayn› pratiklerini sürdürdüler. Bu konuda yo¤un olarak yap›lan
elefltiriler karfl›s›nda k›smen gerileyip tav›rlar›n›n birli¤e karfl› de¤il DABK
yönetimine karfl› oldu¤unu ifade ettiler. Dahas› söz konusu alan komitesi alanda
bulunan 10 ileri sempatizanla birlikte ortak imzal› bir protesto mektubu
yay›nlad›lar.

Birincisi, DABK MK’s›n›n birlik sorununda hatal› davrand›¤›n› ve anti-
demokratik konuma düfltü¤ünü belirtmifltik. Buna ra¤men yerel bir örgütün
merkezi örgüte karfl› isyan etmesi, parti üyelerinin  sempatizanlarla birlikte isyan›
örgütlemesi kabullenilemez ve bir Maoist Partinin örgütsel iflleyifliyle de
ba¤daflamaz.

‹kincisi, DABK MK’s› birlik noktas›ndaki yetkiyi zaten iradeden alm›fl
durumdayd›. Bu durumda bütün alt örgütlerin görevi birli¤i yanl›fl da bulsalar bu
karara uymak, itirazlar›n› demokratik yöntemlerle parti içerisinde sürdürmekti.

Üçüncüsü, birlik olduktan sonra tarih olmufl bir örgütün MK’s›n› protesto
etmenin pratik bir de¤eri olmayaca¤› gibi komünist partisinin örgütsel ilkelerinin
karfl›s›na grupçu, bölgeci davran›fllar› dayatmakt›r.  Niyet ne olursa olsun burada
yap›lan y›k›c›l›k ve bölücülüktür. Tarih olmufl bir örgütün önderli¤ini protesto
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ad› alt›nda da yap›lsa, bu, mevcut parti önderli¤ini ve partiyi protesto etmekten,
onun irade ve eylem birli¤ini zedelemekten baflka bir anlama gelmiyordu.

Dördüncüsü, bir parti komitesinin ve bir parti üyesinin haklar›n› ve görevlerini
bir kenara b›rakarak  kendisini sempatizan derekesine düflürüp fiili tutumlara
girmesi örgütsel anarflizmden baflka bir anlama gelmez. Bu özgülde bu davran›fla
giren üyelerin durumu da bundan farkl› de¤ildi.

Sonuç olarak yurtd›fl› DABK örgütlenmesinin ortaya koydu¤u protesto tavr›
birli¤i ve birlik GBMK’s›n› hedeflemekteydi. Bu tür yöntem ve tav›rlar hangi
gerekçeyle yap›l›rsa yap›ls›n gericiydi ve mahkum edilmeliydi. Kominist Partisinin
üyeleri, görev ve haklar› birlikte olmak kofluluyla kullanabilirler. Sözkonusu
örgütlenme görevleri bir yana b›rakm›fl, haks›z bir yöntemle „haklar“ peflinde
kofluyorlard›. Hiçbir Maoist partide bu tür anarflizan yöntemlere izin verilmeyece¤i
gibi hiçbir Maoist de bu tür tav›r ve davran›fllara girmez.

GBMK Parti içerisindeki grupçuluktan kaynakl› olarak bu anarflizan tutumlara
do¤ru dürüst bir tav›r alamad›. Liberal davrand›. Davran›fl sahiplerinden özelefltiri
bile almadan oldu¤u gibi partiye kabul etti.

Bu protesto hareketine kat›lan kadrolar gizli bir flekilde organ d›fl› iliflkilere
girerek BABK alan›nda da faaliyetlerini sürdürdüler. Bu iliflkiler bir boyutuyla
OPK’ya kadar devam etti.

BABK’da sorunlu olan, birli¤e karfl› olan yoldafllar, ve hatta gerilla alanlar›nda
bulunmalar›ndan dolay› birlik konusunda bafl›ndan sonuna bilgi sahibi olan Erhan
ÖZTÜRK yoldafl gibi kadrolar dahi bu koroya kat›lm›fl, örgütsel ayr›l›¤›n zeminini
yoklamaya bafllam›fllard›. Bu ayr›l›kç› tutumlar› f›rsat bilen, parti içerisine
s›zd›r›lm›fl kimi karfl›-devrimci unsurlar anti-birlikçi faaliyetlerine h›z vererek
grupçulu¤u körüklüyorlard›. ‹syan›n bafl›n› çeken kadro ve kadrolar›n yanl›fl pratik
ve anlay›fllar›ndan da cesaret alarak tam bir kaos yaratt›lar. E¤er  kadrolar mevcut
sorunlar› d›fla tafl›rma yerine örgüt disiplinini gözeterek hareket etmifl olsalard›, o
zaman bu düflman unsurlar›n örgüt içerisinde bu kadar rahat kendilerini gizlemeleri
olanaks›z olurdu.

DABK Kanad›ndaki bu anti-birlikçi tutum Konferans Kanad›ndaki kadrolarda
ciddi tepkilere neden oluyor ve bu kanatta da toptanc› mant›kla DABK kökenli
kadro ve üyelere önyarg›l› davran›l›yor, özellikle de BABK alan›ndaki DABK
kökenli üyeler örgütlenmeyerek tasfiye ediliyordu. Bu tasfiyeci durum GBMK’da
da görüflülmüfl ve „DABK’›n tasfiyesi de¤il Parti tasfiyecili¤i“ olarak de¤erlen-
dirilerek mahkum edilmiflti. Konferans Kanad›nda da grupçuluk had safhadayd›.
Klikleflme, kastlaflma bu kanad›n örgütsel iliflkilerdeki en belirgin özellikleriydi.

Her iki kanatta da kuflkuculuk, güvensizlik had safhadayd›. Gerek Tuzla
katliam›ndan sonra Konferans kanad›nda, gerekse 1991 ‹stanbul Temmuz
operasyonundan sonra DABK kanad›nda üst boyuta varan kuflkuculuk birlikten
sonra daha da artt›. Kifliler hakk›nda iddialar, suçlamalar birbirini koval›yor,
grupçuluktan kaynakl› olarak bu iddia ve suçlamalar›n üzerine ciddi bir flekilde
gidilemiyor, sonuçland›r›lam›yordu.  Parti, grupçuluk, kuflkuculuk, güvensizlik
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vb. ideolojik hastal›klarla çalkalan›rken GBSB bu olumsuzluklara seyirci
kalmaktan öte bir fley yapam›yor ve adeta gruplar›n esiri haline gelmiflti. Parti
içerisinde grupçuluktan kaynakl› olarak güvensizlik derinleflmifl, kimi grupçu
kadrolar çözüm olarak her iki kanattan eflit say›da yoldafl›n Merkez Komitesinde
yer almas›n› ve OPK’ya eflit delegelerle gidilmesi gerekti¤i tezlerini ileri sürmüfl
ve az›msanmayacak bir güçle bu düflünceyi benimsemiflti. Hakl› olarak gerek
GBSB gerekse GBMK bu grupçu yaklafl›m› reddetmifltir.

GBSB birli¤i pekifltirmek konusunda görevini yerine getirememifl, örgütsel
olarak müdahaleci olmad›¤› gibi birli¤in anlam ve önemini Parti kitlesine
kavratacak bir yaz› dahi kaleme almam›flt›r. ‹fli kendili¤indencili¤e b›rakarak sa¤-
liberal bir hat izledi. Legal ve illegal yay›n organlar›nda birli¤i zedeleyici yorum
ve yaz›lar dahi tekzip edilmemifl ve bunlar Parti kitlesinin birli¤e karfl› güvensizlik
duymalar›na neden olmufltur. Kimi GBSB üyeleri bu tür olumsuz geliflmelere
bizzat önayak olmufl ve kaosu daha da derinlefltirmifltir.

GBSB, bölgeleraras› koordineyi de yeterince sa¤layamam›fl ve bu konuda
kendili¤indenci bir hat izlemifltir. Önemli oranda bu koordinesizli¤in sonucu olarak
Dersim l Nolu ABK’da Temmuz bafllar›nda adeta GBSB’ye isyan bayra¤› çekme
aflamas›na gelinmiflti. Evet birlik yeni olmufl. Hem de haz›rl›ks›z bir flekilde. Dahas›
hiçbir yap› geçmiflini sorgulayarak ve do¤ru sonuçlara vararak birli¤e oturma-
m›fllard›. Dolay›s›yla böylesi bir birli¤in de çok ciddi örgütsel sorunlar› olacakt›.
Hem de fazlas›yla. Birli¤i gerçeklefltiren MK düzeyindeki kadrolar sorunlara do¤ru
bir siyaset tarz›yla yaklaflm›fl olsalard›, kaos de¤il örgütsel birli¤in pekiflmesinin
sa¤lanmas› pek uzak bir olas›l›k de¤ildi. Bunu baflarabilmeleri için gerek befl y›ll›k
süreç boyunca her iki yap›da varolan ideolojik hastal›klar›n üzerine giderek gerekse
birli¤in pekiflmesi önünde temel bir engel olan ayr›l›¤›n ve devam›ndaki befl y›ll›k
sürecin Marksist Leninist Maoist tarzda muhasebesini önyarg›s›z ve nesnel bir
flekilde yaparak partiyi grupçu, kastç› sald›r›lara karfl› korumalar› ve silahland›rma-
lar› gerekiyordu.  Ancak mevcut önderlik bunu yapacak ideolojik ve siyasi
nitelikten yoksundu. Tersine Partideki ideolojik hastal›klar›n, kastlaflma ve
gruplaflmalar›n bafl›n› çekenler de önderli¤in kendisiydi. Bu durum 1994 ayr›l›¤›nda
bariz bir flekilde ortaya ç›kt›.

Gerek önderlik gerek örgütün flekillenmesi bu sorunlar› Marksist Leninist
Maoist bir bak›fl aç›s›yla aflacak niteli¤e ve birikime sahip de¤ildi. Önderlik
sorunlar›n kayna¤›n› kendinde aramak yerine d›flar›da ar›yor ve sorunlar› do¤ru
bir felsefi bak›fl aç›s› ve do¤ru bir yöntemle yorumlay›p çözme becerisi
gösteremiyordu. Çünkü önderlik kendi olumsuz gerçekli¤ini görmek ve bunu
aflmak bak›fl aç›s›na ve prati¤ine sahip de¤ildi. Do¤ru siyaset demek mevcut
örgütsel sorunlar› do¤ru bir yöntemle ele al›p çözmektir. Bu siyaset tarz› yaln›zca
örgütsel sorunlar› çözmek için de¤il, ayn› flekilde toplumun çeliflkilerini do¤ru
tespit etmek ve toplumda insanlararas› iliflkilerin niteli¤ini de¤ifltirmek için de
geçerlidir. Marks siyasetin tan›m›n› böyle yap›yor:
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„Toplumun ve toplumu oluflturan insanlararas› iliflkilerin niteli¤ini de¤ifltirme
u¤rafl› olan siyasettir“(103)

Önderlik örgütün nabz›n› tutamad›¤› ve ondan kopuk bir flekilde hareket etti¤i,
dahas› kimi zaman çok gerisinde, kimi zaman ise çok ilerisinde siyaset izledi¤i
durumda, tabii ki ne do¤ru bir siyasal-taktik politika gelifltirebilir ne de bunun bir
tezahürü olarak örgütsel politikalarda do¤ru siyaset izleyebilir. Dününden devrimci
bir temelde ö¤renmeyen, kendi hatalar›n›n üzerine gidemeyen ve üstelik siyasi
olarak geri ve tecrübesiz bir önderlik elbette ki do¤ru bir örgütsel politika izleme
ustal›¤› gösteremez. Örgütü oluflturan insanlararas› iliflkilerin niteli¤i bozuksa,
bunu düzeltecek olan baflta önderli¤in kendisidir. Örgütsel ilkelere sahip ç›karak,
grup/klik ve ba¤›ms›zca anarflist tav›r ve tutumlar› reddederek örgütsel iliflkileri
yeniden kal›ba dökmesi gereken öncelikle önderliktir.

Bat›da DABK kökenli bir k›s›m üye bu türden örgüt d›fl› pratiklere girip klikçi
tutumlar› gelifltirip örgütlerken, k›rda ise koordinesizlik ve Karadeniz’e takviye
kuvvetin gitmemesi örgütsel bunal›m› daha da derinlefltirmiflti. Bu alanda (l nolu
ABK’da bulunan PÜ ve AÜ’lerin haz›r bulundu¤u) yap›lan toplant›da Askeri
Komisyon Sekreteri ad›na GBSB’ye hitaben ültimatomvari sorunlar› dile getiren
mektup yaz›lm›fl ve bu mektupta GBSB adeta ayr›l›kla tehdit edilmiflti.

GBSB normalde 1992 sonbahar›nda OPK haz›rl›klar›n› tamamlay›p konferansa
oturmas› gerekirken bunu baflaramad›. Ki bu süreç içerisinde baflarmas› da mümkün
de¤ildi. Bu konuda birlik komisyonlan subjektif karar alm›flt›. GBSB ilk toplant›s›n›
yapt›ktan sonra normalde konferans ertelendi¤ine göre bu toplant›n›n arkas›ndan
hemen GBMK’y› toplant›ya ça¤›rmas› gerekirdi. Çünkü birikmifl ve daha da
birikmeye do¤ru giden örgütsel sorunlar her geçen gün daha fazla boyutlan›yor
ve adeta bir kaos yaflan›yordu. Birlik olmufl mu olmam›fl m› belli de¤ildi. O zamana
kadar uyumlu giden tek alan, kendi içinde problemler tafl›sa da, gerilla bölgesiydi.
Ama GBSB di¤er konularda oldu¤u gibi bu konuda da yani GBMK’y› toplay›p
sorunlara müdahale etme öngörüsünü de gösteremedi. Hem de bu dönemde
yurtd›fl›ndaki örgütsel sorunlar› çözmek için  bir üyesini yurtd›fl›na gönderdi. KBK
ve ayn› zamanda gerilla bölgesiyle koordineyi sa¤lamakla birinci derecede sorumlu
SB üyesini yurtd›fl›na göndermekle de ayr› bir hata ifllemifl oldu. Örgütsel sorunlar
gün geçtikçe boyutlan›yor. GBSB müdahale etmede hem yetersiz kal›yor hem de
inisiyatifsiz kald›¤› gibi olaylar›n arkas›ndan sürükleniyordu.

Gerilla alanlar›ndaki sorunlar›n birikmesi ve Askeri Komisyon Sekreterinin
SB’den bir üyeyi bölgeye ça¤›rmas› üzerine bölgede ciddi sorunlar›n ç›kt›¤›
görüldü. Hatta GBSB’ye karfl› güvensizlik belirtilerek MK toplant›ya ça¤r›lmazsa
KÖK örgütlenmesine gidilece¤i ve bu yönde haz›rl›klar›n yap›ld›¤› ortaya ç›kt›.
Bölgede adeta ayr›l›k rüzgarlar› estiriliyordu.

Bu kez yeni bir örgütsel kaosla karfl› karfl›ya kal›nd›. KÖK oluflturmak mutlak
olarak ayr›lmay› veya bir örgütsel kopuflu getirmez. Ancak bunun pazarl›kç› bir
flekilde dayat›lmas› ve kabul edilmemesi durumunda ayr›l›k tehdidinin kullan›lmas›
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tehlikeli ve flantajc› bir yaklafl›md›. KÖK fikrinin bafl›n› birinci derecede çeken
Konferans kanat kökenli AK sekreteriydi. ‹smail Bulut yoldafl›n flehit düflmesinden
sonra AK Sekreter Yard›mc›l›¤›ndan Sekreterli¤e geçen bu kadro KÖK
örgütlenmesi için DABK kökenli üç MK üyesini de yan›na alarak bu fikri parti
organlar›nda tart›flt›r›yor ve Partiyi ikna etmeye çal›fl›yordu. Tek gerekçe „GBSB’yi
toplant›ya ça¤›rd›k, ama GBSB MK’y› toplant›ya ça¤›rmad›“ demogojisiydi.
GBSB MK’y› toplant›ya ça¤›r›nca bu planlar› tutmad›. fiimdi GBMK toplant›s›n›n
sonuçlar› üzerinde duraca¤›z. Bilindi¤i gibi bu toplant› Eylül 1992‘de yap›lm›flt›.

GBMK Toplant› Kararlar› Üzerine:
Toplant› kararlar›ndan  ciddi ve önemli buldu¤umuz hatal› konular üzerinde

duraca¤›z. Tüm hatal› anlay›fl ve siyasetleri ayr›nt›l› de¤erlendirmeyece¤iz.
Karar 2 Hakk›nda:
„Tart›fl›lan bu konu üzerinde anlay›fl birli¤i sa¤lanmad›. Ancak bu konunun

partinin demokratik yaflam›n› direkt ilgilendirdi¤inden ve acil öneminden dolay›
parti iradesine bafl vurularak çözümlenmesi gerekti¤i sonucuna var›ld› ve konunun
OPK gündemine al›nmas› ve yap›lacak konferansta sonuçland›r›lmas› görüflünde
birleflildi. Bu süre içerisinde uygulama baz› yoldafllar taraf›ndan do¤ru ve
demokratik bulunmamakla birlikte birinci görüflteki gibi olacakt›r. Yani toplant›ya
kat›lan MK üyelerinin yar›s›n›n bir fazlas›n›n oyuyla kararlar›n ç›kmas› halinde
parti iradesi kararlara yans›m›fl say›lacakt›r.“

Karara geçen anlay›fl oldukça sakat ve darbeci bir anlay›flt›. OPK da bu darbeci
ve gerici anlay›fl› mahkum etti. Bu karar ço¤unlu¤un karfl› ç›kmas›na ra¤men
az›nl›¤›n dayatmalar›na boyun e¤ilerek ç›kan bir karard›. Sadece ayr›l›¤› önlemek
amac›yla „silah bendeyse güç bendedir“ anlay›fl›na boyun e¤ilmifl ve örgütsel
ilkelerden taviz verilmifltir. Anlay›fl sahipleri KÖK önerisiyle MK’da ço¤unlu¤u
sa¤layacaklar› bilincinden hareket etmifl ve kendilerini dayatm›fllard›r. Bu
dayatmalar zaman zaman karfl›-devrimci yöntemlere kadar vard›r›lm›fl, hatta silah
bile çekilmifltir. Bu unsurlardan birisinin düflman olmas›, di¤erinin kariyerist olmas›
parti sorunlar›na yaklafl›mda onlar› ayn› noktada buluflturmas›na engel de¤ilir.
Her ikisi de OPK’ya kadar bu gerici anlay›fllar› savunmaya dahi cesaret etmemifl,
OPK’da da özelefltiri vermek zorunda kalm›fllard›r.

Mevcut MK bilefliminin ço¤unlu¤u, karar›n tersini savunmaktayd›. Bu savunu
örgütsel ilkelere ve parti tüzü¤üne de uygun ve do¤ru oland›. Ancak „parti
bölünmesin“ diye az›nl›¤a mahkum kal›nd›. Bu tav›r do¤rumuydu? Elbette ki
do¤ru de¤ildi Oportünist-liberal bir tav›rd›. ‹lkelerde uzlaflma olmaz. Hele ki bir
parti içerisinde yanl›flla do¤runun uzlaflmas› diye bir fley hiçbir zaman savunulamaz.
Bu, ilkesel bir görüfl ayr›l›¤›yd›. Sadece bu noktada ayr›l›¤› gündeme getirenlere
birli¤i korumak ad›na taviz vermek, boyun e¤mek yanl›flt›. Politikada esneklik
demek ilkelerde taviz vermek de¤ildir.
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GBMK çete mant›¤›yla hareket eden, „görüfllerim karar haline gelmezse
ayr›l›r›m“ tehdidiyle partide egemenlik kurmaya çal›flan savafla¤al›¤›na teslim
olmufl ve bunlar karfl›s›nda diz çökmüfltür. Bu durum çetecili¤i, savafla¤al›¤›n›
fazlas›yla cesaretlendirmifl ve Parti içerisinde birçok ayr› merkezin oluflmas›n›n
yolunu açm›flt›r. Bu durumuyla GBMK’n›n Partiye önderlik etmesi, sorunlar›n
üzerine gitmesi ve bu gerici anlay›fllar› partiye kavratmas›, bu noktada partiyi
silahland›rmas› mümkün de¤ildi. GBMK  iradesizleflmifl, bunu yapacak gücü
kendisinde göremiyor ve gruplara teslim olmufltu.

Karar 7 Hakk›nda:
Karar 7‘de flunlar söylenmektedir:
„Yoldafllar›n MK’y› acilen toplant›ya ça¤›rma gerekçesi hakl› ve meflrudur.

Her MK üyesinin herhangi bir sebeple MK’y› acilen toplant›ya ça¤›rma hakk›
oldu¤u gibi tüm parti üyelerinin de MK’y› çeflitli nedenlerle toplant›ya ça¤›rma
hakk› vard›r.“

Buraya kadar ortaya konulan anlay›fl do¤rudur. Ancak bundan sonras› bir kaç
bak›mdan yanl›flt›r.

Devamla flunlar› belirtiyor GBMK:
„Ancak toplant›n›n yap›l›p yap›lmayaca¤›na MK karar verir. Her ne kadar

toplant› ça¤r›s›n›n biçim ve yöntemine iliflkin elefltiriler olsa da sonuçta toplant›
aç›s›ndan olumlu olmufltur.“

Birincisi, GBMK, önderlik etti¤i partinin tüzü¤ünü bilmemektedir. Toplant›
ça¤r›lar›na MK keyfiyetçi bir flekilde karar veremez.. Tüzük hükümlerini
uygulamak zorundad›r. Dolay›s›yla „MK karar verir“ anlay›fl› benmerkezci ve
tüzük üstü bir tutumdur.

‹kincisi, MK’n›n hangi koflullarda ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›laca¤› parti
tüzü¤ünde net bir flekilde ortaya konulmufltur. ‹ster MK’n›n ister parti üyelerinin
üçte biri ça¤r› yapm›flsa MK bu ça¤r›ya uymak ve toplant›y› örgütlemekle
yükümlüdür. MK k›sa bir ikna süreci d›fl›nda toplant›y› erteleme veya yapmama
hakk›na sahip de¤ildir. Örne¤in 15 kiflilik bir MK bilefliminin oldu¤u yerde befl
MK üyesi toplant›n›n yap›lmas›nda ›srarl›ysa MK bu toplant›y› en k›sa zamanda
yapmak zorundad›r.

Kararda Askeri Komisyon Sekreterinin ültümatomvari notunun elefltirilmemesi
ve buna boyun e¤ilmesi GBMK’n›n teslimiyetçi çizgisinin bir ürünüdür. AK
Sekreterinin (Bu unsur karfl›-devrimci NT olarak anlafl›lmamal›d›r. O dönemde
AK Sekreteri olan, Konferans kökenli bir kadroydu) notu afla¤›daki gibidir:

„Parti Merkez Komitesine:
„Yoldafllar, afla¤›da sunulan yaz›n›n tüm parti üye ve aday üyelerine

ulaflt›r›lmas›n› istiyorum ve sizleri konu üzerinde acilen toplant›ya ça¤›r›yorum.
„Parti Üye ve aday üyelerine:
„.. bundan ötürü de MK’y› derhal toplant›ya ça¤›r›yor ve parti hukuku

çerçevesinde sorunlara çözüm bulmaya davet ediyoruz. Parti Merkez Komitesinden
öncelikli olarak,
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a) Ola¤anüstü Konferans›n ak›betini
b) Siyasi Büronun (ki ayn› zamanda yürütme organ›n›n) faaliyet raporunu
c) KBK ve BABK faaliyet raporlar›n› ve bununla birlikte ordu

güçleriyle kurmalar› gereken iliflki ve ba¤lant›lar›n›n ve di¤er özel görevlerinin
raporlar›n›,

d)1.Nolu Gerilla Bölgesinin 2.Nolu Alt Bölge Komutanl›¤›nda yer alan Askeri
Komisyon ve Genel Komutanl›k üyesi ... yoldafl›n hangi gerekçe ve yetkiye
dayan›larak görev alan›nda olmad›¤›n›n,

e) Parti illegal yay›nlar›n›n neden ç›kar›lmad›¤›n›n
f) Parti içi iletiflimin neden iflletilmedi¤inin,
g) Gerilla bölgesine neden para gönderilmedi¤inin
h) Bat› ve yurtd›fl› alan›nda örgütsel bütünleflmenin nas›l sa¤land›¤›n›n hesab›n›

istiyoruz
„Sonuç itibariyle de ola¤anüstü konferans›n ertelenmesi fleklindeki bir

yaklafl›ma kesinlikle r›zal›k göstermiyoruz. Bu tür oyalamalara yap› tahammül-
süzdür. Birçok yönüyle boy veren güvensizlik partinin birli¤ini bozacak derecede
boyutlanacakt›r...

„K›z›I selamlar. TKP/ML Askeri Komisyon Sekreteri. 30.7.1992“ (104)
Bu sözlere ve hitap tarz›na bakan herkes bu ça¤r› yaz›s›n›n biçimi ve yönteminin

ültimatom verenbir dille yaz›ld›¤›n› rahatl›kla görebilir. „acilen toplant›ya
ça¤›r›yorum“, „MK’y› derhal toplant›ya ça¤›r›yoruz“, „ola¤anüstü konferans›n
ertelemesi fleklindeki bir yaklafl›ma kesinlikle r›zal›k göstermiyoruz“ vb üslupla
bir MK üyesi veya bir parti üyesinin alttan üste do¤ru böylesine tehdit ve ültimatom
verici sözler kullanmas› hem biçim olarak hem de yöntem olarak kesinlikle kabul
edilemezdir. Direktifler üstten alta do¤ru verilir. Alt üste direktif veremez. Ancak
talepte bulunur. Kald› ki hiç bir üyenin gerek kendi organ›na gerekse alt organlara
dayatma diye bir tutumu olamaz. Sorunlar› ve kararlar› örgütsel kurallar çerçeve-
sinde sunmak ve bunlar›n Demokratik Merkeziyetçilik ilkesi ›fl›¤›nda yerine
getirilmesini istemek farkl› fley, ama „benim savunduklar›m› yapmak zorundas›n“
gibi keyfi ve dayatmac› tutumlar savunmak ve uygulamak farkl› fleydir. Parti
içerisinde disiplin herkes için tek ve eflittir. Hiçkimse bu konuda imtiyazl› olamaz.
Bunu teorik olarak herkes savunur. Fakat ifl do¤rular› pratikle birlefltirmeye
geldi¤inde bu konuda do¤ru bir flekillenmenin yarat›ld›¤› söylenemez. MLM
partilerde Demokratik Merkeziyetçili¤in nas›l iflleyece¤ini herkes bilir. Dolay›s›yla
bu konuyu daha fazla uzatmak gereksizdir.

Bu ça¤r›n›n askeri bak›fl aç›s›yla yaz›ld›¤›, ültümatomvari bir nitelik tafl›d›¤›
tart›flmas›zd›r. GBMK da ilk önce bu yönlü bir karar alm›flt›. Ancak ajan Nihat’›n
bu karara karfl› „cepheden mücadeleye geçiyorum benimle gelen gelsin“ tavr›n›
koymas›ndan sonra, bu tutumu AK sekreteri ve iki DABK kökenli MK üyesinin
de paylaflarak bu ayr›l›k ça¤r›s›n›n alt›na imza atmas› ve toplant›y› terk etmeleri
sonucu GBMK yeniden durum de¤erlendirmesi yaparak do¤ru karardan vazgeçip
onun yerine yukar›ya aktar›lan karar› ald›.
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Cepheden ayr›l›k ça¤r›s› yap›ld›ktan sonra toplant› da¤›ld›. Da¤›lma an›nda
karfl›l›kl› sataflmalar oldu. Bu sataflmalar silah çekme noktas›na kadar vard›r›ld›.
Bu karfl›-devrimci tutum kabullenilmese de bir çok yoldafl olay› ç›plak bir gözle
gözlemledi.

Sorunun özüne dönecek olursak: Evet karar öncesinde bu ça¤r›n›n kendisi
ültimatom olarak de¤erlendirilmifl ve bunun ard›nda yatan ideoloji ise salt askeri
bak›fl aç›fl› olarak belirlenmiflti. Bu belirleme do¤ruydu. Ancak GBMK bu karar›n
arkas›nda duracak cesareti gösterememifl, „parti birli¤ini koruma“ ad› alt›nda
ilkelerden taviz vermifl ve savafla¤al›¤› tarz›yla uzlaflm›flt›r. Marksist Leninist
Maoist ilkeler oportünist bir birli¤e feda edilmifl, GBMK sonras› da ayn› tarz
sürdürülmüfl, bu durum giderek partiyi y›k›m noktas›na tafl›m›flt›r. GBMK yar›-
anarflist, isyanc›, ültümatomcu anlay›fllar›n üzerine gitme cesaretini gösteremedi¤i
için hemen her olayda bu anlay›fl sahipleriyle uzlaflm›flt›r. Ayn› uzlaflmay›
yurtd›fl›ndaki DABK örgütlülü¤ünün bir ayl›k protesto tavr›nda da sürdürmüfltür.
‹deolojik olarak kendisine güvenmeyen, örgütsel ilkeleri uygulayabilecek iradeye
sahip olmayan bürokratik çal›flma tarz› içerisinde bo¤ulan GBMK’n›n bu sorunlar›n
üstesinden gelmesi olanaks›zd›. Dolay›s›yla çeteci, isyanc›, savafla¤as›, bürokrat
kifliliklerle hesaplaflmas›n› GBMK’dan beklemek onda olmayan bir misyonu ona
yüklemek anlam›na gelir. Çünkü GBMK’n›n kendisi ilkeler temelinde ideolojik
mücadele yürütmek bir yana önderlik ve parti meselelerine yaklafl›mda ideolojik
ve stratejik bir durufltan yoksun oldu¤undan ve partiyi gruplar koalisyonu olarak
gördü¤ünden, partinin amaçlar›na da yabanc›laflm›flt›r.Proleter ilkelerden tavizlerin
partiyi ad›m ad›m y›k›ma götürdü¤ünü, inisiyatifin merkezin d›fl›na kayd›¤›n›
göremeyecek kadar da  dar görüfllüdür. O, ilkelerle de¤il günübirlik politikalarla
ifli kotaraca¤›n› düflünmüfl ve sorunlar› bu günübirlik politikalarla aflmaya
çal›flm›flt›r. Bu burjuva siyaset tarz› GBMK’n›n prati¤inde amaca yabanc› bir iktidar
çekiflmesiyle somutlanm›fl ve her kaba ve gerici güç ve iktidar çekiflmesinde oldu¤u
gibi güç üstünlü¤ü olan, zor’a egemen olan yani silahl› olan  kazanm›flt›r.

Do¤ru olan hem salt askeri bak›fl aç›s›na, savafla¤al›¤›na karfl› tavizsiz bir tutum
almakt›, hem de bu tutumu kaba bir iktidar erki ad›na de¤il, proletarya ad›na
alabilmekti. Bunun sonucu bir ayr›l›k gündeme gelecekse bunu da göze al›p
ilkelerden taviz vermemekti GBMK savafla¤al›¤› karfl›s›nda politik olarak yenilmifl,
ona teslim olmufltur.  Gerek karfl›-devrimciler gerekse devrimci olduklar› halde
karfl›-devrimci yöntemleri partiye dayatan kiflilikler GBMK’n›n bu iradesizli¤inden
fazlas›yla yararlanm›fl, parti içerisinde güç olmay› baflarm›fllard›r. Devrimci
amaçlarla biraraya gelmediklerinden dolay› k›sa süre sonra birbirlerine
düflmanlaflm›fl ve birbirlerini altetmek için çeflitli entrikalara baflvuracak kadar
alçalm›fllard›r. Ama GBMK’n›n iradesizli¤i politik bir iradesizliktir. Kayna¤›
ideolojik bir tutum alamay›fl›d›r. Bu anlam›yla da ideolojik duruflundan bir geri
ad›m de¤il, kendi ilkelerinden bir taviz ve uzlaflma de¤il; proleter ilkelerin
esamesine rastlanmayan bir ortak minderde politik bir taviz, politik bir uzlaflmad›r.
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Parti içi ideolojik mücadele çeteci anlay›fl ve pratiklerle yürütülemeyece¤i
gibi, o partiye bu düflünce ve pratiklerin hakim olmas› demek ise o partinin
komünist de¤il küçük burjuva parti oldu¤unu gösterir. ‹deolojik sorunlarda uzlaflma
olmaz.  Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi iki farkl› anlay›fl birlefltirilerek veya do¤ru
ile yanl›fl birlefltirilerek do¤ru bulunmaz. Bunlar birbirinin ideolojik olarak
düflman›d›rlar. Çünkü birisi felsefi olarak kayna¤›n› burjuva dünya görüflünden
al›r, di¤eri ise MLM ideolojiden al›r. MLM ideolojik bak›fl aç›s›yla, idealist görüfl
aç›s›n› birlefltirip bunun ad›na da do¤ru demek, oportünizmin kendisidir. Bununla
beraber GBMK’n›n oportünizmi bu süreç somutunda farkl› ideolojik dokular›n
uzlaflmas› fleklinde de¤il, oportünistlerin zoraki politik uzlaflmas› fleklinde
gerçekleflmifltir.

Bu karar sürecinde olan, GBMK’da hakim olan burjuva liberal siyaset tarz›ndan
zaten beklenemeyecek olan ilkeli tutumdan k›sa vadeli hesaplarla sapma ve
uzlaflma de¤il; oportünizminin çok aç›k bir iktidar çekiflmesinde daha da
derinlefltirilmesi; MLM ilkelerden daha radikal bir kopufltur. Öyle ki bu oportünizm
ileride daha da ciddi ve büyük olumsuzluklara neden olmufltur. Örne¤in bir kirli
iflin partiden gizlenmesi bir grupçuluk temelinde kiflilerin MK’ya seçilmesi,
sekreterli¤e seçilmesi, hak etmeyen unsurlar›n delege olarak seçilmesi gibi çokça
somut örnekler verilebilinir. ‹deolojik duruflta netlik ve berrakl›k sa¤lanmadan
siyasi alanda da gerçek baflar›lar sa¤lamak imkans›zd›r. Çünkü Marksist Leninist
Maoist bir siyasi durufl ancak Marksist Leninist Maoist ideoloji ›fl›¤› alt›nda
sa¤lan›r. Burada bir oportünizm bafllad› m› siyasi yaflamda da oportünizm
kendili¤inden gelir. Çünkü sorunlar›n çözümü MLM ilkeler ›fl›¤›nda de¤il, k›sa
vadeli günü kurtarma hesaplar› üzerine ele al›n›yordu. Ayn› durum birli¤in
gerçekleflmesi yönteminde de kendisini göstermiflti. Bunu ayr›nt›l› bir flekilde
ortaya koymufltuk.

GBMK’n›n karar›n› de¤ifltirmesinde grupçuluk önemli bir etmendi. Örne¤in
GBSB toplant›s›nda ortaya at›lan „Konferansa eflit delegeyle gidilmeli“ önerisi
ile kimi DABK kökneli MK üyelerinin GBMK toplant›s›nda DABK kökenli bir
kadronun MK’ya al›nmas› önerisi, BABK’daki DABK kökenli bir grup üyenin
örgütlü bir flekilde MK toplant› alan›na getirilmesi ve bu yöntemle MK üzerinde
bir bask›lanma yarat›lmaya çal›fl›lmas› vb. pratikler grupçulu¤un çok aç›k
kan›tlar›yd›. Gerek GBSB gerek GBMK bu aç›k ve fiili durumu görmeyecek kadar
körlük içerisindeydi.

Bu grupçuluk örgütsel birlik gerçeklefltirilmeden mahkum edilip bilince
ç›kar›lsayd›, her kafas› bozulan partiye meydan okumaz ve silahlar›n gücüyle
istedi¤i sonuçlara ulaflamazd›. Bu süreçte asi çete ruhuyla hareket eden kimi
insanlar›n, ba¤›ms›zl›kç› davranmalar›nda önemli bir neden de GBSB’nin söz
konusu süreçte izledi¤i kendili¤indenci ve oportünist çizgisiye karfl› gerek parti
içerisinde gerek savaflç› kesiminde yo¤un bir tepkinin varl›¤›yd›. Örgütte geri
kesime göre politika yapmak gelenek haline gelmiflti. Özellikle de bunal›m
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dönemlerinde bu kendisini daha net ve aç›k bir flekilde göstermektedir. Partide
geçmiflten beri taban edebiyat› yap›larak partide nüfuz edinmek, Maoist bir tarzda
bir ideolojik mücadele yerine bu nüfuzdan ald›¤› güçle hemen ayr›l›k ilan etmek
veya ayr›l›k tehdidi kullanarak örgüt üstü bir güç olmaya çal›flmak bir tarz haline
gelmiflti. Bu zemini kökünden kurutacak Marksist Leninist Maoist bir önderli¤in
olmay›fl›ndan Maoizme yabanc› tüm düflünce ak›mlar› bu zeminden beslenmifl ve
örne¤imizde görüldü¤ü gibi de zaman zaman fiili tehlikeler haline gelmifl, bu
tehlikeler bertaraf edilmedi¤inde de bunlar karfl›-devrimin parti içerisindeki
toplumsal zemini haline bile gelebilmifllerdir. Karfl› devrimci hücre dedi¤imiz
düflman örgütlülü¤ünün beslendi¤i zeminlerden biri de buras›d›r.

Karar 9 Hakk›nda:
„Birlikten sonra bir MK üyesi yoldafl›n, YD’nda ileri sempatizanlarla yap›lan

bir toplant›da birlikle ilgili görüfllerini aç›klad›¤›na dair iddialar›n aç›kl›¤a
kavuflturulmas› yoldaflla ilgili baz› kuflkulu durumlar›n ortadan kalkmas› ve yoldafl
üzerinde haks›z temelde ortaya ç›kabilecek bask›lar›n ortadan kald›r›lmas› için
araflt›rma yap›lacakt›r.

„YD’nda DABK kökenli yoldafllar›n (ileri sempatizan, PÜ ve AÜ) ‚bir ayl›k
protesto‘ tav›rlar›na karfl› SB’nin alm›fl oldu¤u tav›r do¤ru görüldü ve MK
ço¤unlu¤u taraf›ndan onayland›. Bu tavra kat›lan tüm parti üyelerinden özelefltiri
istenecektir. SB’nin bu yoldafllardan özelefltiri istedi¤ini aç›k ifade etmemesi bir
eksiklik olarak görüldü. MK üyesi bir yoldafl›n bu protesto tavr›ndaki pozisyo-
nundan dolay› özelefltiri istendi. Verece¤i özelefltiriye göre kendisine burada tav›r
tak›n›laca¤› bildirildi (ço¤unluk karan)“

Daha önce, yani GBMK toplant›s› öncesi geliflmeleri aktar›p de¤erlendirmeye
tabi tuttu¤umuzda yurtd›fl›nda DABK kökenli üyelerin „protesto“ tav›rlar›na
girmelerinin yanl›fl ve hatal› oldu¤unu belirtmifltik. Bu pratik tavr›n neresinden
bak›l›rsa bak›ls›n savunulacak bir yan›n›n olmad›¤›na; burada aç›k bir disiplinsizlik
yap›ld›¤›na ve bunun da suça denk düfltü¤üne dikkatleri çekmifltik. SB ve GBMK
bu konuda liberal ve uzlaflmac› tav›r tak›nm›flt›r. „Aman birlik bozulmas›n sorunlar
daha büyümesin“ anlay›fl›ndan hareket etmifltir. Do¤ru olan tav›r bu yoldafllar›
cezaland›rmak olmal› idi. Niyet ne olura olsun Marksist Leninist Maoist örgütsel
ilkelere uygun bir flekilde davran›lmad›¤› zaman oportünist örgütsel çizgi
uygulanm›fl demektir. GBMK da bu noktada liberal oportünist bir çizgi izlemifltir.
‹lkelerin ayaklar alt›na al›nd›¤› ve bunun yanl›fll›¤›n›n görülüp düzeltilmedi¤i
koflullarda bir Maoist partide disiplini tesis etmek olanaks›zd›r. Bu durumda parti
birli¤i pekiflmez, tersine zay›flar. Bu oportünist çizgi do¤al olarak birlik sonras›,
özellikle de grupçulu¤un had safhada oldu¤u bir süreçte daha da kötü bir flekilde
kendisini gösterecekti.

Karar l0 Hakk›nda:
„Parti güçlerimizin birli¤inden sonra GBMK taraf›ndan atanan SB üzerine

düflen tarihi fonksiyonunu kavramayarak partinin sorunlar›na zaman›nda müdahale
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etme yetisini gösterememifl ve partiye önderlik etme konusunda kendili¤indencili¤e
düflmüfltür SB“n›n 1.toplant› Raporu hatal› de¤erlendirmeye düflmüfl siyasal-
ideolojik ve örgütsel noktalarda esas görevler ve merkezi halka üzerine yo¤unlaflma
görevini kavrayamam›flt›r.

„Parti güçlerinin birli¤inin tarihsel anlam ve önemini partiye kavratma ve birli¤i
pekifltirme konusunda duyars›z davranarak ideolojik-siyasi faaliyete (yay›n
faaliyetine) gereken önemi vermemifltir. SB, kendi içinde do¤ru bir ifl bölümü
yapamam›flt›r. Birlik komisyonlar› toplant›s›nda OPK’ya iliflkin al›nan karar› SB
görevlerini zaman›nda yapmayarak ertelemeye gitmifltir. OPK’y› erteleme
konusundaki gerekçeleri do¤ru de¤ildir. OPK’n›n ertelenmesi meselesinde
demokratik dan›flma yoluna GBMK’ya gitmemesi hatad›r. Birlik sonras› parti ve
ordu faaliyetlerinin istenen düzeyde geliflme kaydetmemesi ve faaliyetlerde ortaya
ç›kan olumsuzluklarda sadece SB de¤il, ayn› zamanda OPK’ya kadar tüm yetkileri
SB’ye veren GBMK ve Birlik Komisyonlar› da partinin sorunlar›n› kavramayarak
subjektivizme düflmüfltür. Rapor, toplant› yap›ld›¤› s›radaki partinin durumunu
tam olarak yans›tmamaktad›r. Ayr›ca raporun e¤itici niteli¤i aç›s›ndan neden-
sonuç iliflkisi raporda eksiktir.(oyçoklu¤u)“

Bu karar›n devam› niteli¤indeki 11 nolu karar da flöyledir:
„Karar 11:
SB’nin faaliyetleri genel olarak olumsuzdur.(oy birli¤i)“
GBSB’nin faaliyetlerinin olumsuz oldu¤u do¤rudur. Fakat olumsuzlu¤un temel

nedenleri gözden kaç›r›lm›flt›r. Gerek Birlik Komisyonlar›n›n gerek GBMK’n›n
bu olumsuzlukta belli pay› vard›r. Ancak sorunun kayna¤› birlik komisyonlar› ve
GBMK ile de aç›klanamaz. Çünkü sorunun ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri ve
tarihsel kökenlerine inilmemekte, sadece o an›n koflullar›yla s›n›rl› tutulmaktad›r.

Birlik sonras› faaliyetlerin olumsuz olmas›n›n temel nedeni birlik öncesi gerek
DABK gerek Konferans Kanad›n›n önderlik çizgisindeki oportünistli¤inden
kaynaklanmakta ve onun devam› niteli¤indedir. ‹ki oportünist önderli¤in
birleflmesinden Marksist Leninist Maoist bir önderlik ç›kmayaca¤›na göre bu
önderli¤in faaliyetlerinin de Marksist Leninist Maoist olmas› düflünülemez. ‹ki
kötünün biraraya gelmesiyle nas›l ki bir iyi ortaya ç›kmazsa iki oportünist çizgisnin
bir araya gelmesiyle de Marksist Leninist Maoist bir çizgi ortaya ç›kmaz. ‹ki
oportünist önderlik de geçmifllerini bilimsel bir görüfl aç›s›yla sorgulay›p hatal›
yanlar›n› aç›¤a ç›karmam›fllard›.. Bu, birlik sonras› olumsuz faaliyetlerin ideolojik-
siyasi çizgi bak›m›ndan esas yan›n› oluflturmaktad›r ‹kinci yan›n› ise yine bu dar
ve hatal› görüfl aç›lar›n›n sonucu olarak birlik komisyonlar›n›n örgütlerin mevcut
hastal›kl› yanlar›n› (ideolojik) gözden kaç›rarak SB’nin önüne görevler koymas›d›r.
Yani birlik komisyonlan subjektivizme düfltü.

Geçmiflin muhasebesi sorunlar›n çözümü için temel anahtar olarak görülmemifl
ve buradan hareketle sorunlar›n üzerine gidilmemifltir. Anahtar çözüm gözden
›rak tutularak di¤er sorunlar› bilimsel bir yöntemle çözemez ve çözülen sorunlar
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olsa da bunlar çok tali sorunlar olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu nedenle GBMK
sorunlar›n özünden kaçarak görüntüden hareket etmifltir. Yani GBSB faaliyetlerini
sonuçtan hareket ederek olumsuzlam›flt›r. Sonuç itibar›yla GBSB’nin faaliyetleri
olumsuzdur. Ancak sonuçtan hareket ederek olumsuzlama yöntemi diyalektik de¤il
metafizik yöntemdir. GBSB’nin yapabilece¤i çok fley olmas›na ra¤men bunlar›
da yerine elefltirisi de do¤rudur Fakat GBSB’nin bu faaliyetleri yerine getir-
memesinin as›l nedeni tarihsel ve ideolojik-siyasi kökleri bak›m›ndan geçmiflten
ayr› olarak yüzeysel ele al›nm›flt›r.

Karar 13 Hakk›nda:
„Karar: AK, organsal ifllevini yeterince yerine getirmemekle birlikte faaliyetleri

esasta olumludur.“
Bu konuda GBMK’n›n karar› salt askeri bak›fl aç›s›yla al›nm›fl yanl›fl bir

karard›r.
Bir komünist partisinin yukar›dan afla¤›ya do¤ru hangi organ ve komitesi olursa

olsun e¤er o organ veya komite kendi organsal ifllev ve ifllerli¤ini yerine
getirmemiflse, burada o organ veya komitenin faaliyetinin olumlu de¤erlendirilmesi
söz konusu olamaz. Komünist partisi kolektif bir mekanizma üzerine kuruludur.
Bu mekanizma ifllemedi¤i veya ›flletilmedi¤i zaman oradaki parça baflar›lar MLM
bir çizgide elde edilen baflar›lar de¤il, yani kolektif bir anlay›fl ve örgütsel ifllerlikle
elde edilen baflar›lar de¤il tek tek kifli veya kiflilerin baflar›lar›d›r. Her baflar›y› da
mutlaka MLM bir çizgiye ba¤lamak yanl›flt›r. Bundan hareketle: E¤er bir yerde
en üst organ ifllemiyor ve organsal ifllev ve de ifllerli¤i yerine getirilmiyorsa,
getirilmemiflse,  bu, o organ›n faaliyetlerinin olumsuzlu¤unun temel kriteridir.
Teorik olarak bu noktada net olmak zorunday›z.

AK’n›n sorumluluk alan›ndaki tek tek baflar›l› askeri eylemlerin varl›¤› o
organ›n faaliyetlerinin olumlu de¤erlendirilmesi için, özellikle de organ›n organsal
ifllevini yerine getirmedi¤i ve kolektif olarak politika üretip sorumlulu¤unu
gerçeklefltirmedi¤i flartlarda, asla yeterli de¤ildir. Partinin genel politikas›n›n özel
politikayla birlefltirilmesi, bu politikay› sorumluluk alan›ndaki bütün parti örgütüne
kavratarak maddi bir güç haline dönüfltürmesi, üstün alt›, alt›n üstü düzenli bir
flekilde denetlemesi, rapor sisteminin oturtulmas›, kitlelerle genifl ba¤lar›n
kurulmas›, kitleler içerisinde yap›lan genifl ajitasyon progagandayla yeni iliflkiler
yarat›l›p politik ve örgütsel güce dönüfltürülmesi, ve bütün bunlarla birlikte eylem
çizgisinin bu görevlere hizmetinde olmas›, vb bütün bunlar bir organ›n faaliyetinin
baflar› kriterleridir.

GBMK bütün bu ölçütleri bir kenara b›rakarak yap›lan bir kaç askeri eylemi
temel kriter al›p AK’n›n faaliyetlerini olumlu olarak de¤erlendirmifltir. Bu, salt
askeri bak›fl aç›s›n›n GBMK üzerindeki etkisinden baflka bir fley de¤ildir. Çünkü
ana yön organ›n kendi misyonunu oynay›p oynamad›¤› ve buna ifllerlik kazand›r›l›p
kazand›r›lmad›¤›d›r. Bu olmay›nca, isterse bir dönemlik yüzlerce eylem (hem de
çok güçlü askeri eylemler) yap›ls›n, bunun komünist partisinin çal›flma tarz› ve
örgütsel siyasetiyle, dahas› askeri çizgisiyle uzaktan yak›ndan iliflkisi yoktur. Bu,
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partisiz ordu örgütlenmesini savunmak, politik önderliksiz fokocu askeri çizgi
anlay›fl›d›r. Parti ve parti çizgisinin önderlik etmedi¤i bir askeri çizgi, askeri
eylemler bak›m›ndan ne kadar baflar›l› olursa olsun, yine de bu çizgi MLM bir
çizgi olarak de¤erlendirilemez.

Karar 15 Hakk›nda:
Askeri Komisyon faaliyetlerine iliflkin yap›lan de¤erlendirmedeki bak›fl aç›s›

Genel Komutanl›k faaliyetlerinin de¤erlendirilmesinde de kendisini göstermek-
tedir. Kararda flöyle deniyor:

„Parti MK’m›z toplant›s›nda T‹KKO Genel Komutanl›¤›n›n toplant› yapmay›p
raporu gelmemesine karfl›n MK’m›z içindeki Genel Komutanl›k üyelerinin verdi¤i
bilgiler neticesinde faaliyetlerin esasta olumlu yönde oldu¤u e¤ilimindeyiz.
(oybirli¤i)“

Bir ordunun genel komutanl›¤› toplant› yapmayacak raporla toplant›ya
gelmeyecek, ama komutanl›k üyelerinin (MK üyeleri) verdi¤i sözlü bilgilerden
hareketle Genel Komutanl›¤›n faaliyetlerini olumlu de¤erlendirilecek! Böylesine
bir örgüt ve örgütlenme anlay›fl› olur mu? Hem de söz konusu orduya partinin
siyasi önderlik etti¤i söylenecek... Toplant› yok, tutanak yok, rapor yok; o halde
faaliyetler neye göre olumlu de¤erlendirilecek? Besbelli ki, askeri eylemlere göre
de¤erlendirme yap›lm›flt›r.

Buna Maoist askeri çizgi denilebilir mi? Askeri eylemler her fley di¤er siyasi
faaliyetler hiçbir fley. Bu, salt askeri bak›fl aç›s›n›n kendisidir. Hem sözlü bilgiler
esas al›narak bir faaliyet tek bafl›na de¤erlendirilemez. Buradaki subjektivizmi
bir kenara b›rak›rsak, toplant› yap›lmamas› ve bir rapor sunulmamas› dahi
komutanl›¤›n faaliyetinin olumsuzlu¤u için yeter gerekçedir. Bu bak›fl aç›s› Halk
Ordusunun niteli¤ini kavramayan, onun devrimin siyasi görevlerini yerine
getirmekle yükümlü oldu¤unun bilincinde olmayan, Halk Ordusunu s›radan bir
çeteye, eflk›ya grubuna indirgeyip bu çete ve eflk›yan›n ne derece baflar›l› askeri
eylemler yapt›¤›n› Maoist Partisi önderli¤indeki Halk Savafl›n›n genel komutanl›¤›
için yegane baflar› kriteri olarak ele alan burjuva anlay›fl›d›r.

GBMK Halk Ordusunun Genel Komutanl›¤›n›n faaliyetlerini de¤erlendirirken
afla¤›daki  kriterlerin hiçbirisiyle ilgili de¤ildir:.

a) Ordunun Merkez Komitesinin önüne koydu¤u perspektife ba¤l› kal›p
kalmad›¤›, bunun da ötesinde bu perspektifi yarat›c› bir tarzda prati¤e uyarlay›p
uyarlamad›¤›,

b) Ordunun „kitlelerden kitlelere“ Maoist kitle çizgisine uygun olarak kitleler
içerisinde yeter ince propaganda ve ajitasyon yap›p yapmad›¤›, kitlelerle bütünleflip
bütünleflmedi¤i,

c) Kitlelerin örgütlenmesine yard›mc› olup olmad›¤›, kitleleri silahland›r›p
silahland›rmad›¤›,

d) Ordunun partinin örgütlenmesine yard›mc› olup olmad›¤›,
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e) Ordunun kitleleri özgün politikalar ve kampanyalarla Yeni Demokratik
Devrimin görevleri do¤rultusunda seferber edip etmedi¤i,

f) Ordunun yapt›¤› askeri eylemlerin bütün bu görevlerin baflar›lmas›nda
yard›mc› olup olmad›¤›, halk kitlelerinde siyasi bilinç yarat›p yaratmad›¤›, vb.

Sonuç olarak GBMK, ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri çizgisini temel
almayarak; raporsuz ve toplant›s›z bir organ›n yapt›klar›n›  olumlu faaliyet olarak
de¤erlendirmekle salt askeri bak›fl aç›s›n› ve buna uygun bürokratik/ savafl a¤al›¤›
çal›flma tarz›n› onaylam›fl ve geliflmesinin zeminini güçlendirmifltir.

Sonuç:
GBMK toplant›s›na damgas›n› vuran siyaset burjuva liberal bir siyasettir. Kendi

olumsuzluklar›yla bar›fl›k olan GBMK, gruplar konfederasyonu olan birli¤i koruma
ad›na gruplarla, asi çetelerle, yar›-anarflistlerle, parti içinde parti gibi davranan
parti d›fl› merkezlerle uzlaflmay› temel politika haline getirmifl; her türden Marksizm
Leninizm Maoizm d›fl› düflüncelerle ve düflünce sahipleriyle birarada kalmay›
temel amaç edinmifl ve bununla da övünmüfltür. O, bu siyaset tarz›yla partide
grupçulu¤un, savafla¤al›¤›n, bürokratl›¤›n daha da gelimesine zemin haz›rlam›fl;
birlikten de öte partinin niteli¤ine yönelik sald›r›lara kap›lar›n› sonuna kadar
aralam›fl sa¤ oportünist liberal ve tasfiyeci bir önderlikti. GBMK toplant›s›,
bafl›ndan sonuna kadar bu siyaset tarz›n›n damgas›n› vurdu¤u oportünist bir
toplant›d›r. Partinin ideolojik dokusunun korunmad›¤›, örgütsel ve askeri çizgisinin
yozlaflt›r›larak bir MK karar› haline dönüfltürüldü¤ü burjuva liberal bir toplant›d›r.

„Liberalizm devrimci kolektiflerde son derece zararl›d›r. O birli¤i kemiren,
dayan›flma ba¤lar›n› gevfleten, çal›flmada pasifli¤i do¤uran ve düflünce ayr›l›klar›n›
getiren bir afl›nd›r›c›d›r. Liberalizm devrim saflar›n› sa¤lam bir örgütten ve s›k›
bir disiplinden yoksun k›lar, siyasetin bütünüyle uygulanmas›na engel olur ve
Partinin örgütlerini onun yönetimi alt›ndaki y›¤›nlardan kopar›r. Bu son derece
kötü bir e¤ilimdir.“(105)

GBMK Toplant›s›ndan OPK’ya Kadar Olan Sürecin Genel
Hatlar›yla De¤erlendirilmesi:

GBMK’n›n önüne koydu¤u ana görevlerin bafl›nda  1993 ilkbahar’›nda OPK’y›
gerçeklefltirmek geliyordu. Gündemdeki  sorunlar›n tart›fl›lmas› ve partinin yeni
bir önderli¤e kavuflturulmas› için OPK’n›n örgütlenmesi görevi GBSB’ye
verilmiflti. GBMK, toplant›s›nda, SB’nin faaliyetlerini olumsuz de¤erlendirmesine
karfl›n OPK’ya kadar ayn› görevini sürdürmesini yeniden karar alt›na ald›. SB’de
sadece bir de¤ifliklik oldu. O da Askeri Komisyon Sekreterinin SB’ye atanmas›yd›.
Ama söz konusu SB üyesi GBMK toplant›s›ndan sonra yap›lan SB toplant›lar›n›n
hiçbirisinde bulunmad›/bulunamad›. Buradaki temel neden Askeri Komisyon
Sekreterinin gerilla bölgesinde olmas›yd›.

GBMK toplant›s› sonras› GBSB OPK’ya kadar iki toplant› yapt›. Bu
toplant›lardan, birinde GBSB kendi üyelerinden birisini yurtd›fl›ndaki örgütsel
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sorunlar› yerinde denetlemek ve çözmek için görevlendirdi. Bu üyenin yurtd›fl›ndan
dönüflünün öngünlerinde kirli ticaret iflinin yurtd›fl›ndaki organizatörlerinden olan
bir unsur kirli iflten dolay› partinin alaca¤› oldu¤unu, ve bunun al›nmas› gerekti¤ini
görevli SB üyesine bildiriyor. Bu SB üyesinin ilk tepkisi ise partinin böyle bir ifli
yapmayaca¤›n›, yapamayaca¤›n› söyleyerek arac›y› sert bir dille uyarmak ve
görüflme istemini reddetmek oluyor. Ayn› unsur aradan birkaç gün geçmeden
tekrar ayn› kadroya durumu bildiriyor ve bunun üzerine SB üyesi bu durumu
ciddiye alarak ilk olarak GBMK toplant›s›nda ülkeye gelmeyi reddeden ve MK
üyeli¤inden düflürülen kifliye (bu kifli geçmiflte MK ad›na YDB sorumlusu
oldu¤undan dolay› bilgisinin olabilece¤i düflüncesiyle) durumu aç›yor. Bu kifli
„evet geçmiflte böyle bir ifl yapt›m, yap›ld› demifltir. Dolay›s›yla bu iflten dolay›
henüz al›nmayan ... miktarda para var.“ bilgisini veriyor. Bu görüflmede „bu ifli,
yapanlar ve bilenler d›fl›nda herhangi birisine aç›lmas› durumda o kiflinin ölümle
cezaland›r›laca¤›“ vb. yönlü tehditlerin oldu¤unu da söz konusu SB üyesine
anlat›yor. Bunun üzerine SB üyesi yurtd›fl› bürosunda örgütlü olan tüm üyelerle
soruna iliflkin bir toplant› düzenledikten sonra ülkeye dönüyor.

Bu sorun GBSB’nin son toplant›s›nda gündeme al›narak tart›fl›ld›. Ve
tart›flmalarda flu sonuçlara var›ld›:

Bu iflin ilk organizatörleri Konferans Kanad›n›n Sekreteri ve bir SB üyesidir.
Daha sonra ise 4.Konferans öncesi bir baflka SB üyesine aç›l›yor. Bunun d›fl›nda
bir dördüncü kifli olarak ise 4.Konferansta SB’ye getirilen kifliye sorun aç›l›yor.
Bu ticaret iflinin 4.Konferans öncesinden yap›ld›¤›n›; MK düzeyinde bu ifli
bilenlerden yaln›zca befl kifli oldu¤u, bunun d›fl›nda ise ülke ve yurtd›fl›nda bu ifli
bilenlerin yaln›zca bu iflin al›m-sat›m›nda organizatörlük yapan sempatizanlar
oldu¤u bilgisi veriliyor.

Bu sorunun 1993 Mart’›n›n ilk haftas›nda SB’de tart›fl›ld›. GBSB’de yer alan
DABK kökenli iki üye bu sorunu yurtd›fl›nda ortaya ç›kan geliflme üzerine
ö¤renmifl oluyor. Bu tarih 1993 fiubat’›n›n ortalar›d›r. O zamana kadar bu kirli
ticaret iflini Konferans kökenli MK üyelerinden yaln›zca befl kifli bilmekteydi.
DABK kökenli MK üyelerinden ise hiçbirisine bu sorun aç›lmam›flt›. Bu sorun
Birlik Komisyonlar› ve GBMK toplant›s›nda gündeme getirilmemifltir. Yaln›z
GBMK toplant›s›nda bu ifli yapan MK üyeleri taraf›ndan nab›z yoklamak için,
gündem maddesi yapmadan, ayaküstü „böyle bir ifl yap›l›r m› yap›lmaz m›“
tart›flmas› yap›lm›flt›r. Fakat bu ayaküstü tart›flmalarda böyle bir fleyin kabul
edilemeyece¤i fleklinde görüfller belirtilmifl ve sert tepkiler verilmifltir. MK’n›n
ezici ço¤unlu¤u böyle sert tepkiler verirken, DABK kökenli MK üyelerinden ajan
NT ve bir baflka kadro „bir iki defal›¤›na yap›l›r“ yönlü sohbet düzeyinde görüfl
ifade etmifllerdir. Bu tart›flmay› açan ise 1994 ayr›l›¤›n›n bafl›n› çeken HH
unsurudur. Ama hiç bir zaman „biz böyle bir ifl yapt›k“ gibi bir bildirim ve ipucu
vermemifltir

Sorun ilk kez 1993 Mart ay›ndaki SB toplant›s›nda ele al›nm›flt›r. Bu sorun
gündeme al›n›p tart›fl›l›rken bilinçli olarak tutanak tutulmam›flt›r. Buna temel
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gerekçe ise „tutana¤›n düflman›n eline geçmesi durumunda bu olay kullan›larak
parti teflhir edilmeye çal›fl›lacakt›r, dolay›s›yla bunun önüne geçmek için tutanak
tutmaya gerek yoktur“ yönlü sözlü SB karar›d›r. Tart›flmalar›n ard›ndan, bu iflin
suç oldu¤u, partiden gizli yap›lmas› bak›m›ndan da ayr›ca örgütsel bir suç oldu¤u
konusunda, biri hariç tüm SB üyeleri hemfikir oldular. Bu iflin esas örgütleyi-
cilerinden olan birlik öncesi Konferans Kanad› Sekreteri soruna karfl› özelefltirel
yaklafl›rken, di¤er kifli ise özelefltirel yaklaflmayarak, bu iflin yap›lmas›n›n
do¤rulu¤unu yine savundu. Yani bu ifli yapmakla do¤ru yapt›klar›n›, bu tür ifllerin
zaman zaman yap›laca¤›n› savunarak, ne anlay›fl bak›m›ndan ne de örgütten gizli
yap›lmas› bak›m›ndan özelefltiri verdi. Tam tersine iflin yap›laca¤› yönünde teoriler
üretmeye çal›flt›.

GBSB’nin bu sorunu tart›fl›rken ortaya koydu¤u en ciddi olumsuz tutum ise
bu sorunun partiye aç›lmamas› yönünde karar almas› oldu. Üstelik de Konferans›n
gündemde oldu¤u ve Merkezi Konferansa delegelerin seçilece¤i bir dönemde,
sorunu alt konferanslarda açmay›p, merkezi konferansa havale etme yolunu tercih
etmesi, parti iradesine karfl› yap›lan bir darbeydi.

Niyet ne olursa olsun bu darbeci tutum Konferans iradesini ipotek alt›na almak
ve Konferansa ciddi boyutta gölge düflürmekti. Hatta OPK’ya bu suçun gizlenerek
gidilmesi delegelerin ve dolay›s›yla konferans›n meflrulu¤unu dahi tart›flt›r›r.
Çünkü insanl›¤a ve partiye karfl› ifllenmifl böyle bir suçun Partiden gizlenmesi
suçu iflleyenlerin alt konferanslar da seçilip merkezi OPK’ya gelmelerini ve oradan
da yeniden MK’a seçilme imkanlar›n› sa¤lam›fl ve di¤er üyelerin delege olarak
seçilip oradan da MK’ya seçilme imkanlar› ellerinden al›nm›fl anlam›na geliyordu.

Örgütsel ilkelerin gerekleri yerine getirilmedi¤i zaman do¤rulardan sapman›n
yan›s›ra, bir suçu gizlemekle de ayn› zamanda partiye karfl› ikinci bir suç ifllenmifl
oluyor. Birinci suç, bu kirli iflin yap›lmas› ve bunun da örgütten gizli bir flekilde
gerçeklefltirilmifl olmas›yken, ikinci suç ise bu sorunun GBSB taraf›ndan örgütten
gizlenerek alt konferanslarda tart›fl›lmas›n›n engellenmesi suretiyle suçlular›n
partinin tepesine kadar getirilmesine hizmet siyasetidir.

Do¤ru anlay›fl ve tutum bu sorunu alt konferanslarda açarak tart›flt›rmak ve bu
suçu iflleyenleri yarg›lamak olmal›yd›. Ama GBSB suçu ve suçlular› gizleyerek
hem suçlular› korumufl hem de bunlar›n Merkezi konferansa seçilmesine hizmet
ederek di¤er üyelerin seçilmelerinin önüne geçmifltir. Bundand›r ki GBSB
suçludur.. Sorun geçifltirilmifl, ciddiyeti kavramadan hem liberal davran›lm›flt›r
hem de bu liberal tutumlar ileride görece¤imiz gibi daha tehlikeli anlay›fl ve
tutumlar›n geliflmesi için güçlü zemin sunmufltur. Bu suçun alt konferanslardan
gizlenmesini OPK’da partiden gizlenmesi izlemifltir. Yani bir olumsuzluk daha
büyük olumsuzluklarla daha da büyütülmüfltür. Bu olumsuzluklar zinciri Partiyi
öyle bir aflamaya getirmifltir ki ideolojik mücadele yerine kiflileri y›pratmak, dahas›
kiflileri partiden d›fllamak için adeta siyasi malzeme olarak kullan›lm›flt›r. Ayr›l›k
sürecinde iflin anlay›fl boyutuyla sorgulan›p mahkum edilmesi yerine skandal yönü
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öne ç›kart›larak adeta bir adli vaka temelinde HH’n›n bafl›n› çekti¤i klik vurulmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Sorunun ö¤renilmesi ve soruna karfl› GBSB’de tak›n›lan tutum özet olarak bu
çerçevede geliflmifltir. Bu ticaret iflinin yaln›zca yukar›da ad›n› belirtti¤imiz
örgütlülüklerin ve kiflilerin bilgisiyle s›n›rl› kald›¤›n› söyleyemeyiz. DABK kökenli
bir SB üyesi, yurtd›fl› ve BABK’daki DABK kökenli bir k›s›m üyeye disiplinsiz
bir flekilde bilgi vermifltir. Bu bilgilendirmeyi yapmak tabii ki do¤ru de¤ildi. Söz
konusu DABK kökenli SB üyesinin klikçi kiflili¤i birli¤e karfl› yap›lan protestoda
ve konferansa eflit delegelerle gitme öneri ve tav›rlar›ndan somuttu. Böylesine
suç niteli¤indeki bir olay›n gündeme gelmesi durumunda, kendi kli¤ini
güçlendirmek için daha da yo¤un bir çaba içerisinde oldu¤u tart›flmas›zd›.

Partide suç ve suçlulara karfl› bir yandan liberal tutum geliflirken di¤er yandan
da suçlu veya hakk›nda iddia getirilen birçok insana karfl› sekter bir yaklafl›m
gösteriliyordu. Son y›llarda kiflilerin soruflturulmas›, sorgulanmas›, yarg›lanmas›
konusunda örgütsel hukuk iflletilmiyordu. Kifli veya kifliler parti hukuku ve adaleti
›fl›¤›nda daha yarg›lanmadan bir nevi yarg›s›z infaz ediliyordu. Dün baflkalar›n›
yarg›s›z bir flekilde infaz edenler pekala bu yanl›fl örgütsel çizgiyle yar›n
kendilerinin de yarg›s›z infaz›n›n zeminini oluflturuyordu. Kifli hakk›nda sorufltur-
ma aç›l›yor, ama kiflinin daha savunmas› al›nmadan veya daha soruflturma karar›
kendisine iletilmeden kifliyle ilgili kararlar b›rakal›m parti üyelerinin bilmesini
bir kenara, parti d›fl›na dahi yans›t›l›p teflhir ediliyordu. Bunun ad› örgütsel sekte-
rizmden baflka bir fley de¤ildir. Bu tür iliflkilere müsaade etmek ise liberalizmin
daniskas›d›r. Yani her iki tarz parti içerisinde at bafl› gidiyordu. Kifli teflhir
edildikten sonra soruflturma sonucuyla aklansa bile bu bir fley ifade etmez. Sonuçta
kifli y›pranm›fl kifliye karfl› güçlü bir flekilde önyarg›lar yarat›lm›fl oluyor. Örgüt
içerisinde bir de ideolojik mücadele siyasetinin yanl›fl bir hatta yürütüldü¤ü,
ideolojik mücadelenin örgütsel, siyasal gündemlerin d›fl›na ç›kart›larak kiflisel
zemine kayd›r›ld›¤› bir örgütte örgütsel ilkelerin oturtulmas› mümkün de¤ildir.

Bu sorun özgülünde suç ifllendi¤i ortadad›r. Sorunun anlay›fl boyutuyla
sorgulanmamas› ise pragmatizmdir. Örgütsel aç›dan suç boyutunu oluflturmas›
ise örgütten gizli yap›lmas›d›r. Hemde parti önderli¤inden. Birlik olmas›na karfl›n,
DABK MK’s›na dahi bu konuda bilgi verilmemesi birli¤in ne kadar gayri-dürüst
bir zeminde gerçeklefltirildi¤inin ayr›ca bir kan›t›d›r.

GBMK toplant›s› sonras›nda Bat›da k›smi de olsa, örgütsel da¤›n›kl›k
giderilmeye çal›fl›ld›. Keza yurtd›fl›ndaki kaos da belli düzeyde giderildi. Bat›da
MK üyelerinin de kat›l›m›yla yap›lan kadro toplant›lar›n›n olumlu katk›s› oldu.
Ancak yeterli düzeyde verim al›nd›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Çünkü y›llar›n
biriktirmifl oldu¤u ideolojik hastal›klar ne bir anda giderilebilinirdi ne de mevcut
önderlik çizgisiyle afl›labilinirdi.

GBMK toplant›s›ndan sonra OPK sürecine girildi. GBSB OPK tart›flmalar›na
Parti Birli¤i arac›l›¤› ile önderlik etmekle yükümlüydü. Bu konuda bir kaç say›
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PB ç›kart›ld›. Ancak bu Parti  Birlikleri k›rsal alandaki partililere ulaflt›r›l›p buradaki
partililerin görüfllerinin PB’lere yans›t›lmas› baflar›lamad›.  Bununla birlikte di¤er
alanlara da Parti Birlikleri düzenli bir flekilde ulaflt›r›lamad›, Partide canl› bir
tart›flma ortam› yarat›lamad›.  Tart›flmalar›n canl›l›¤› nispeten alt konferanslarda
ancak yakalanabildi. GBSB kolektif olarak bir yaz› dahi kaleme al›p yay›nlamad›.
Birçok konuda oldu¤u gibi OPK gündemlerine iliflkin de Partiyi ideolojik ve siyasi
olarak haz›rlama görevini yerine getiremedi.

OPK’ya haz›rl›k noktas›nda olumsuzlu¤unun bir boyutunu ideolojik ve siyasi
haz›rl›ks›zl›k olufltururken, di¤er bir boyutu ise MBK alan›ndaki bir k›s›m üyelerin
iradelerinin demokratik bir flekilde alt konferanslara yans›t›lmamas›yd›. Bu durum
daha merkezi konferans toplanmadan önemli bir kaosa yol açt›. Alt konferans
tart›flmalar›nda ve özellikle de delege seçimlerinde ciddi boyutta grupçuluk bafl
gösterdi. Baz› alanlarda bu grupçulu¤un bafl›n› DABK kökenliler, baz› alanlarda
Konferans kökenliler çekmekteydi.  Her iki tarafta da grupçulu¤un bafl›n› çekenler
ve bunu k›flk›rtanlar MK üyeleriydi. Bu grupçuluk sonucu naylon üye politikas›yla
partiye al›nan birçok niteliksiz unsur OPK’ya delege olarak seçilebilmiflti.

Öyle ki alt konferans üyeli¤i tart›flmal› kifliler konferansa kat›ld›¤› gibi delege
olarak merkezi konferansa kadar dahi gelebilmiflti. Bir örgüt ve önderlik kendi
üyelerinden habersiz ve bir konferansa delege seçerken kiflilerin nitelik ve
yeteneklerini göz önünde bulundurmadan bir delege seçimi ve konferans yapmaya
çal›fl›yorsa, art›k o örgütün do¤ru bir çizgide konferans gerçeklefltirece¤i ve bunun
arkas›ndan da do¤ru bir politik önderlik çizgisi yürütece¤i söylenemez.

K›sacas›, alt konferans oturumlar›n›n delege seçimleri gündeminde grupçuluk
zirveye vurmufltur.

Birlik sonras› ve GBMK toplant›s›n›n akabinde en olumlu geliflme TMLGB’nin
kongre yaparak tüzü¤ünü resmilefltirmesidir. TMLGB’nin merkezilefltirilmesi için
ilk ad›mlar Güçlendirme MK’s› döneminde at›lm›fl ancak bu gerçekli¤e
dönüfltürülememifltir. Yukar›dan afla¤›ya do¤ru fiili örgütlenmesinin ad›m› 1986
y›l›nda at›lm›flt›r. Tuncay Çar›kç›o¤lu, ‹smail Oral, Ahmet fiahin gibi yoldafllar
bu faaliyet içerisinde öne ç›kan yoldafllard›r. TMLGB’nin merkezileflmesi
4.Konferansla birlikte daha da sa¤lamlaflt›r›lm›fl ve içinde Merkez Komitesi
üyelerinin de oldu¤u Gençlik Komisyonu taraf›ndan yürütülmeye bafllam›flt›r.

OPK’ya kadar ikisi flehit olmak üzere yedi Merkez Komitesi üyesi
engellenmifltir. Bunlardan biri ülke zemininde mücadeleyi reddetti¤i için istifa
etmifl ve istifas› GBMK taraf›ndan onaylanm›flt›r.

MK’n›n bir di¤er üyesinin görevi ise hakk›ndaki hizipçilik,vb iddialar üzerine
dondurulmufltu. Görevi dondurulan yoldafl hakk›nda „hizipçilik“ vb noktas›nda
ileri sürülen iddialar yeterli ve ciddi de¤ildi. Bu konuda acelecili¤e ve sekterizme
düflülmüfltür. TMLGB Sekreteri baflta olmak üzere  Konferans kökenli MK
üyelerinin bu yoldafla karfl› kiflisel hesaplar›n›n bunda büyük pay› vard›. Yoldafl›n
baflka bir ülkede tutuklu oldu¤u dönemde bu sekter karar al›nm›fl ve bu bilgi
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GBMK’n›n bilgisi dahilindeydi. GBMK toplant›s› an›nda bu yoldafl›n  serbest
b›rak›ld›¤› bilinmesine karfl›n GBMK toplant›s›na bu gerekçeyle ça¤r›lmam›fl ve
yoldafl›n sorunlar›yla ilgilenilmemifltir. Yoldafl adeta d›fltalanm›fl ve harcanm›flt›r.
Daha do¤rusu bu yoldafl kariyerist hesaplara kurban gitmifltir. Hakk›nda ciddi bir
soruflturma yap›lmad›¤› gibi ciddi bir suç unsuruna da rastlan›lmam›fl, akland›¤›
da kendisine iletilmemifltir. Bundan dolay› yoldafl gerilemifl ve OPK’ya do¤al
delege olarak gelme hakk› oldu¤u halde bu hakk› kullanmam›flt›r.

Di¤er 2 MK üyesi ve ayn› zamanda Merkezi Konferans delegesi seçilen
yoldafllar ise OPK’n›n öngünlerinde gözalt›na al›n›p tutuklanm›flt›r. Bu durum
Parti saflar›nda ciddi dedikodular›n yay›lmas›na neden olmufl ve örgütsel kaosu
derinlefltirmifltir. Her iki MK üyesinin  DABK kökenli olmas›, Konferans›n hemen
öngünlerinde tutuklanmas›, saflarda „komplo“ oldu¤u kan›s›n› gelifltirmifl, bu
durum yeni bir ayr›l›¤›n zemini  olarak kullan›lmak istenmifltir.

Gözalt›na al›nan iki MK üyesi tutuklanmalar›n› Konferans kanad›ndan HH’nin
komplosu olarak de¤erlendirmifllerdir.  Dolays›z bir flekilde HH’nin kendilerini
yakalatt›¤›n› iddia etmifller ve konuya iliflkin OPK’ya mektup  yazm›fllard›r.

Bu süreçte Parti içerisinde bu tür komplolar›n yap›lmas›n›n zemini fazlas›yla
mevcuttu. Ancak hiçbir yan›lg› pay›n› dikkate almadan sorunu komplo olarak
de¤erlendirmek tehlikeli bir düflünce yöntemiydi. Sorunu flüphe düzeyinde de¤il
direk itham temelinde ele al›p çözmeye çal›flmak hem nesnel de¤il hem de parti
hukuku aç›s›ndan do¤ru de¤ildi. HH’nin böyle bir komployu yapabilme olas›l›¤›
yads›namazd›. Çünkü kirli ticaret iflini ilk olarak Parti gündemine sokan yoldafl
tutuklananlardan biriydi. Ve bu yoldafl HH ve bu kirli ifle bulaflanlar›n partiden
d›fltalanmas›n› savunuyordu. Dolay›s›yla HH’nin böyle birini izole etmek istemesi
mümkündü. Ayr›ca iki MK üyesinin  DABK kökenli ve Merkezi Konferans
delegesi olmalar›ndan dolay› grupçuluktan kaynakl› olarak bu kiflilerin d›fltalanmak
istenmifl olmalar› akla uygundu. Sadece bu iki neden bile bu olayda komplo
kuflkusuna yolaçabilirdi. Zeminin böyle kirli olmas›, mutlaka bu kirli ve karfl›-
devrimci yöntemin kullan›ld›¤› anlam›na gelmiyordu. Ancak klikçilerin her
sorunda oldu¤u gibi bu sorunda da çok yönlü düflünmeleri partinin, devrimin
ç›karlar›n› temel alarak hareket etmeleri beklenemezdi. Klikçiler her olay›, her
f›rsat› kendi kliklerinin güçlenmesi, karfl› kli¤in zay›flamas› için kullan›rlar. Bu
olayda da bunu yap›ld›.

Salt  kariyer ve grup hesaplar›yla da olsa bir komplonun gündeme gelmesi
anlafl›l›rd›. Kirli ticaret iflini bilenlerin sa¤a-sola yaymalar› durumunda „ölümle
cezaland›r›laca¤›n›n“ karar›n›n al›nd›¤› bir yap›da bu kirli ifli aç›¤a ç›kartmaya
çal›flanlara yönelik komplolar›n  gündemlefltirilmesi, bu kirli ifli  yapanlar›n siyasi
saltanatlar›n›n sürmesi için gerekli bir neden olabilirdi. Kiflinin bu tür komplolar›
yapmas› için mutlaka düflman›n örgütlü iflbirlikçisi ve ajan› olmas› flart de¤ildir.
‹flah olmaz kariyeristler de bu tür yöntemleri dün yapt›klar› gibi yar›n da
yapabilirler. Bunun tarihte örnekleri çoktur.
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Komünistler böylesi ortamlarda ve her zaman için bilimsel kuflkuculu¤u elden
b›rakmazlar. Ama geliflen veya geliflebilecek olaylar› çok yönlü ele al›p
de¤erlendirmek mant›¤›ndan uzaklafl›ld›¤›nda, niyet ne olursa olsun birçok
kadronun harcanmas›na, y›pranmas›na hizmet edilmifl olur. Bu olayda da niyetten
ba¤›ms›z yap›lan budur.

‹ddia sahibi  kadrolar›n temel yan›lg›lar›, bu iddialar› ileri sürerken grupçu
düflünce sisteminden uzak duramamalar›d›r. Yani grupçu düflünce yöntemiyle
direkt olarak bu iflin sorumlusunu HH olarak göstermeleri, onlar›n temel
yan›lg›lar›n› oluflturmaktad›r.

‹kinci yan›lg›lar› ise, yine grupçuluktan kaynakl› olarak, kendi çal›flma tarzlar›n
ve illegaliteden tutal›m da kulland›klar› ev ve iliflkilerin polis tarafindan
deflifrasyonuna kadar kendilerine yönelik bir sorgulay›c› tutum almamalar›d›r.

Üçüncü bir yan›lg›lar› ise, düflman›n özellikle de bu iki kadronun birlik
konusunda sekterliklerinin bilgisiyle konferans›n hemen öngünlerinde OPK’ya
gölge düflürmek, örgüt içerisinde ciddi kaos yaratmak için bir hesap içerisinde
olabilece¤ini hesaplamamalar›d›r.

Sonuç olarak bu yoldafllar›n komploculuk nedeniyle yakaland›klar› iddias›n›n
do¤ru olmad›¤› aç›¤a ç›km›flt›r. OPK’da soruna iliflkin görevlendirilen soruflturma
komisyonunun vard›¤› sonuç bu yöndedir.

Komünistler her olumsuzluk karfl›s›nda önce kendisini, yani geriye dönüp kendi
hatal› çal›flma ve düflünce tarz›n› sorgulamal›d›r. E¤er hatan›n kayna¤›n› önce
kendisine yönelerek bir sorgulamaya tabi tutmazsa o zaman tüm olumsuzluklar›n
esas nedenini d›flta arar ki, bununla da hiçbir zaman do¤ru sonuçlara var›lamaz.
Bu, bir örgütün darbe ve yenilgi almas›nda oldu¤u gibi, kiflinin veya kiflilerin
herhangi bir polis operasyonunda ele geçmesinde de böyledir. Olumsuzlu¤un
nedeninin salt d›fl faktörlerde aranmaya kalk›fl›lmas› diyalektik materyalist bir
yöntem de¤ildir.

OPK süresince gerilla bölgesinde en ciddi darbe, 1993 Ocak-fiubat aylar›
içerisinde Dersim’de 50 kiflilik birli¤in kald›¤› bar›na¤›n yerinin düflman güçleri
tarafindan fark edilmesi sonucu alan› terkeden gerilla birli¤inden iki üye ve Bar-
bara Anna Kistler yoldafl›n da içinde bulundu¤u toplam alt› yoldafl›n donma sonucu
flehit düflmesi; bir çok komutan ve savaflç›n›n fiziki olarak at›l duruma düflmesiyle
al›nd›. Öyleki gerilla birli¤inin yar›s›ndan fazlas›n›n ayaklar› dondu ve kesilmek
zorunda kal›nd›.

Ayn› zaman dilimi içerisinde Dersim’in Ovac›k bölgesinde kalan bir gerilla
birli¤inin  kald›¤› bar›nak da düflman taraf›ndan bombaland›. Burada herhangi bir
kay›p verilmedi.  Dersim’in Pülümür Yel da¤› eteklerinde aç›¤a ç›kan bar›na¤›n
ajan Nihat taraf›ndan aç›¤a ç›kart›ld›¤› yönlü de¤erlendirmeler do¤ru de¤ildi.
Özellikle de „1972 Nisan Günefli“ bafll›¤› alt›nda yay›n organlar›m›zda yay›nlanan
dizi yaz›s›nda Parti tarihimize iliflkin birçok konuda yanl›fl belirlemeler yap›ld›¤›
gibi bu konuda da yanl›fl sonuca var›lm›flt›r. Parti içerisinde tart›fl›lmadan, resmi
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hale getirilmeden kiflilerin kiflisel düflüncelerini ifade eden ve kendi bafl›na buyruk
tarih anlay›fllar›n›n  resmi görüflmüfl gibi yay›n organlar›m›zda yay›nlanmas›
Partinin önderlik çizgisindeki oportünist ve kendili¤indenci özelli¤ini sergile-
mekten baflka bir anlam ifade etmez.

Birlik sonras› legal yay›n organlar›n›n (15 günlük gazete, teorik dergi ve gençlik
dergisi) düzenli peryotlarla ç›kar›lmas› olumluyken, bu yay›n organlar›na ideolojik
ve siyasi olarak GBSB’nin önderlik etmemesi ve yay›n organlar›nda Partimizin
ideolojik hatt›na ve program›na tezat düflüncelerin resmi görüflmüfl gibi yay›nlan-
mas› ve Parti kitlesinin böyle flekillendirilmesi, GBSB’nin en önemli hatalar›ndan
biriydi. Örne¤in Stalin yoldafla yap›lan sald›r›lar› gö¤üsleme ad› alt›nda Maoizme
sald›r›lmakta, revizyonist Hoca’n›n düflüncelerinin propagandas› yap›lmaktayd›.

GBSB Uluslararas› Komünist Hareket çizgisi noktas›nda da geçmiflten beri
varolagelen oportünist ve anti-Maoist çizgiyi sürdürmüfl, Uluslararas› Komünist
Hareketin embriyonik merkezi olan Devrimci Enternasyonalist Hareket (DEH)
ile iliflkileri gelifltirmemifl, bu alandaki görevlerini yerine getirmemifltir.
Uluslararas› çizgide 2.MK’n›n, DABK ve Konferans Kanatlar›n›n oportünist
çizgileri derinlefltirilerek sürdürülmüfltür.

GBMK döneminde siyasal gündeme müdahale edilmemifl, taktik politiakalar
belirlenmemifl ve kendili¤indenci bir hatla gündemin gerisine düflülmüfltür. Kürt
Ulusal Hareketine karfl› görevlerimiz yerine getirilmemifl, bu hareketin devrimci
yanlar›  desteklenmemifl, politik olarak hareketi  etkileme ve onu devrimci  bir
çizgide tutma çabas› içerisine girilmemifl,  tersine hareketin olumsuz yanlar› pratik
içerisinde de¤il, soyut ve abart›l› bir flekilde öne ç›kart›lm›flt›r.

OLA⁄ANÜSTÜ  PART‹  KONFERANSI VE
SONUÇLARI  ÜZER‹NE:

OPK afla¤›daki gündemler etraf›nda topland›:
1- Delegelerin Durumu,
- Faaliyet raporlar›,
3- Parlamento,
4- KBK ve Bölge isimlendirmeleri,
5- Maoizm mi. Mao Zedung Düflüncesi mi? ,
6- Parti ve ordu tüzü¤ü,
7- Parti ve ordu amblemi,
8- Baz› Parti üyelerinin de¤erlendirilmesi,
9- Dünyada ve Türkiye’de siyasi durum,
10- Önümüzdeki Görevler,
11-Mali Durum ve Mali Politikam›z,
12-Elefltiri ve Özelefltiriler,
13- MK Seçimi ve Kapan›fl. (106)
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OPK’da al›nan kararlardan gerekli ve önemli bulduklar›m›z› aktararak
de¤erlendirelim:

KARAR 8:
GBMK esasta ML’dir. Örgütsel politikada ve pratikte sa¤ oportünisttir.
fierh:GBMK’n›n ideolojik ve siyasi hatt› ML’dir, ancak siyasal ve örgütsel

politikay› hayata uygulamada sa¤ oportünist bir hatta düflmüfltür.
fierh: ‹deolojik planda esasta ML’dir. Siyasal ve örgütsel prati¤i sa¤

oportünisttir. Kararda söylenmek istenen fley tam da budur. Ancak ifade anlam›
zay›flam›flt›r.

KARAR 24:
Komünistler ilke olarak hiçbir mücadele biçimini reddetmezler. Bu anlamda,

parlamentodan bir araç olarak yararlanma sorunu bir mücadele biçimi oldu¤u
gibi ayn› zamanda da taktik bir sorundur. Taktik mücadele biçimleri somut koflullar
dikkate al›narak belirlenir. Taktik mücadele biçiminin temel mücadele biçimine
hizmet edip etmedi¤ine bak›lmadan parlamentodan yararlan›lmaz demek, iradeci
bir mant›kt›r. Parlamenter yoldan devrim yap›p yapmamayla parlamentodan
yararlan›p yararlanmama sorunu birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. Birincisi stratejik
bir sorunken ikincisi taktik bir sorundur. P.miz bu tür mücadele biçimlerini merkezi
göreve yani silahl› mücadeleye hizmet ve onu gelifltirecek bir anlay›fl içinde ele
al›r.

fierh: ML’ler ilke olarak hiçbir mücadele biçimini reddetmezler. Bu, genel bir
do¤rudur. Ancak bizim ülkemizde devrim bafltan sona kadar silahl› halk savafl›
içinde geliflip k›z›l siyasi iktidarlar kurarak bütün iktidar› alaca¤› için parlamento-
dan yararlanman›n koflullar› olmayacakt›r. Mücadelede birçok taktik vard›r. Ancak
bunlar›n hepsinin bizimki gibi ülkeler için geçerli olaca¤› anlam›na gelmez.
Parlamentodan yararlanma takti¤i halk savafl› takti¤i de¤il, esas olarak toplu
ayaklanma stratejisinin takti¤idir. Parlamentodan yararlanma takti¤inin mant›¤›n›
kararlaflt›rmak p.nin k›z›l siyasi iktidarlar için gerilla savafl›n›n temel yönelimini
mu¤laklaflt›r›r. Özellikle bu gün parlamentodan yararlanmay› savunan anlay›fllar
parlamentarist ve sa¤c› bir anlay›fla düflmektedirler. Bu anlay›fl yerel seçimlerle
kar›flt›r›lmamal›.

KARAR 25:
Birlik komisyonlar›n›n belirledi¤i ve GBMK’n›n onaylad›¤› OPK

gündemlerinden „Maoizm mi, MZD mi?“, „KBK ve bölge isimlendirmeleri“nin
1 Nolu Gerilla Bölgesindeki bir alt konferansa kat›lan üyelerin ço¤unlu¤u
taraf›ndan „P. Program›na tekabül eder“ görüflünde birleflerek tart›flma
gündeminden ç›kar›lmas› ve bu karar›n merkezi konferansa getirilmesi üzerinde
duruldu. Önerilen gündem maddelerinin P. Program›na tekabül etmedi¤i için öneri
reddedildi. Ayr›ca alt konferansta bu maddelerin gündemden ç›kar›lmas›n›n anti-
demokratik oldu¤u, böyle bir yetkileri bulunmad›¤› için özelefltiri verilmesi karar
alt›na al›nd›.
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fierh: Programa tekabül eden Maoizm ve KBK sorununda gerek birlik
komisyonlar›nda gerek GBMK’da taviz verdi¤im için özelefltiri veriyorum.

fierh: TKP(ML) güçlerinin birli¤i 72 program› üzerinde gerçeklefltirildi¤inden
dolay› gerek birlik komisyonlar› gerek GBMK’s› birli¤in gerçekleflmesi üzerinde
sunulan befl maddelik programa uygun hareket etmedi¤i için anti-demokratik
davran›lm›flt›r. Programa tekabül eden Maoizm ve KBK sorunu konferans
gündemine alma hakk› olmad›¤› halde konferans gündemine koymas› programa
ve birli¤in gerçeklefltirilmesinde temel al›nan 72 program›na bir sald›r›d›r. Bu
konferans p.ye özelefltiri vermelidir. Programla iliflkisi yoktur demek basit bir
demagojidir.

KARAR 26:
MZD ile Maoizm formülasyonlar› aras›nda özde bir fark yoktur. Ancak MZD

formülasyonu ML formülasyonunun yan›nda e¤reti durdu¤u ve Maoizm Mao’nun
katk›lar›n› daha net ifade etti¤i için Maoizm formülasyonu daha uygundur. Mao
bilimsel sosyalizm, ekonomi-polit›k ve felsefe alanlar›nda bilime nitel katk›larda
bulunarak onu günümüzde en üst aflamaya s›çratm›flt›r.

Maoizmin en önemli katk›s› sosyalizmde antagon›st s›n›flar›n varl›¤›n› s›n›f
mücadeleleri ve geriye dönüflleri temellendirmesi katk›s›d›r. Di¤er önemli katk›lar›
Yeni Demokratik Devrim, Demokratik Halk ‹ktidar› teori ve taktikleridir.

KARAR 28:
DABK, BABK, KBK fleklindeki bölge isimlendirmeleri bugünkü parti

örgütlülü¤ümüze yeterince cevap vermedi¤i için konferans›m›zca yanl›fl bulundu.
KARAR 30:
Parti bayra¤› k›rm›z› zemin üzerine orak-çekiç, Zeki Uygun yfl’›n önerdi¤i

biçimde y›ld›z ora¤›n biraz ilerisinde yer alacakt›r. Bayrak olarak kullan›ld›¤›nda
dikdörtgen biçiminde k›rm›z› zemin üzerinde orak-çekiç ve y›ld›z sar› olacak,
bayra¤›n dörtte birlik sol üst köflesinde yer alacakt›r. Ayr›ca bayra¤›n tam oranlar›
MK taraf›ndan netlefltirilecektir. Amblem olarak kullan›ld›¤›nda orak-çekiç ve
y›ld›z k›rm›z› olacakt›r.

KARAR 31:
 Ordu amblemi bir dairenin sol yar›s› çark difllisi, sa¤ yar›s› baflak olacak flekilde

içinde bir ucu yukardan bafllamak üzere dairenin içine tam oturan bir y›ld›z, y›ld›z›n
içerisinde s›rt-s›rta ve dikey olarak duran namlular› y›ld›z›n üstteki ucunun d›fl›na
tafl›m›fl flekildeki arpac›klar› diflli ve bu¤day baflaklar› ile birleflen iki silah
oturtulacakt›r. Zemin k›rm›z›, baflak, diflli, y›ld›z sar›, silahlar siyah olmak üzere
dikdörtgen bir bayra¤›n ortas›nda olacakt›r. Amblem olarak kullan›ld›¤›nda
dikdörtgen bayrak zemini kullan›lmayacakt›r.

fierh: Karar alt›na al›nan ordu amblemi bilimsellikten çok flekilcilik ve
aksesuara a¤›rl›k verilerek kabul edilmifltir. Ordu amblemine iliflkin düflünceler
belirtirken p.amblemine gösterilen mant›k duyarl›l›k gösterilmemifltir. Sadeli¤i
ve bilimselli¤i aç›s›ndan ikinci konferansta kabul edilen ordu amblemini daha
do¤ru ve yerinde buluyoruz.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

415

KARAR 59:
PKK, s›n›fsal karakterinin do¤al sonucu olarak bugün reformist-uzlafl›c› rotaya

g›rmifltir.
KARAR 60:
Bölge örgütlenmeleri tart›fl›ld›. ‹stanbul Merkezli Marmara Bölge Komitesi,

Ordu-Sivas merkezli Karadeniz Bölge Komitesi; Diyarbak›r-Bingöl merkezli
Amed Bölge Komitesi; Tunceli merkezli Dersim Bölge Komitesi oluflturulacak.
Yeni bölge komitelerinin oluflturulmas› ihtiyaç temelinde MK’n›n inisiyatifine
b›rak›lacak.

fierh: Faaliyetin bu aflamada 4 bölge temelinde örgütlenme yap›lmas›n› ve
güçlerin buna göre bölünmesini uygun bulmuyorum. Güçlerimizi esas olarak iki
bölge olmak üzere 3 bölgede yo¤unlaflt›rmak gerekir. Dersim, Diyarbak›r ve
Marmara, Karadeniz flimdilik Marmara’ya ba¤l› ABK olarak ele al›nmal›. Çukur-
ova Diyarbak›r’a ba¤l› olmal›d›r.

fierh: Bugün esas olarak 3 bölgede yo¤unlaflmak gerekiyor. Birinci derecede
Dersim, Amed BK’s›, ikincisi Çukurova BK’s›, üçüncü Marmara BK’s›. Karadeniz
flimdilik Marmara’ya ba¤l› ABK olmal›d›r. En do¤ru yaklafl›m budur.

fierh: Örgütlenme bir ihtiyaç sorunudur. P.örgutlenmesi, p’nin merkezi
görevine göre ve her durumda p.nin gücüne göre yap›lmak zorundad›r. Gündeme
iliflkin görüfllerimi yukar›da belirttim. Bugün güçlerini da¤›t›p yayg›n örgütlenme
yerine yo¤un örgütlemeye göre görevlendirmeliyiz. Bugün iki bölge yetirlidir
Alt›ndaki yerler ABK seklinde örgütlenmeli. Dört bölgeye ay›rmak, do¤ru dürüst
örgütlenmenin olmad›¤› yere gücü da¤›tmak kadrolar› verimsiz k›lmakt›r. Bu
nedenle kat›lm›yorum.

KARAR 62:
Parti içerisinde as›l tehlike sa¤ oportünizmdir. ‹deolojik mücadelenin hedefine

sa¤ oportünizm oturtulmal›d›r.
fierh: Böylesine önemli bir konuda içeri¤i doldurulmadan soyut ve genel teorik

söylemle karar ç›kar›lmas› do¤ru de¤ildir. Do¤ru olan sa¤ oportünizmin somut
olarak ortaya konulmas› ve buna ba¤l› olarak karar ç›kar›lmal›d›r. Bugün p.
içerisinde  sa¤  oportünizmin  ideolojik planda  esas tehlike haline geldi¤i görüflüne
kat›lm›yorum.

Karar 8 Hakk›nda:
GBMK’n›n de¤erlendirildi¤i karar ve karara düflülen flerhlerin ideolojik-siyasi

bak›fl aç›s› özünde ayn›d›r. Özünde ayn› olmas›na ra¤men flerhlerin düflülmesi
ayr› bir saçmal›k ve geçmiflten al›fl›lagelen tutana¤a oynama al›flkanl›¤›d›r. Gerek
karar›n kendisi gerekse flerhlerin kendisi bilimsel de¤ildir. Bu de¤erlendirme
yöntemi geçmiflteki bütün önderliklerin faaliyetlerin de¤erlendirilme ve tahlil
edilmesinde de kullan›lm›fl, hemen hemen hiçbir dönem do¤ru ideolojik-siyasi
sonuçlara var›lamam›flt›r. OPK da bu anlay›fl ve yöntemden kopmad›¤› için do¤al
olarak do¤ru sonuca varamam›flt›r. Çünkü geçmiflin ideolojik sorgulamas› net ve
berrak bir flekilde yap›lmad›¤›nda, sorunun ideolojik, siyasi, tarihsel kökenleri
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ortaya konulmad›¤›nda, bugüne ve gelece¤e dair yapaca¤›m›z tahliller, alaca¤›m›z
kararlar ya subjektif olacak ya da karar ve politikalar›m›z›n gerek teorik gerekse
pratik olarak olumlu ve olumsuz yanlar›n› sahiplenme bilincine erifleme yiz.

Bir konferans geçmifli sorgulama noktas›nda MLM bir görüfl aç›s›na sahip
olmad›¤› ve bu yanl›fl bak›fl aç›s›n› düzeltmek için kendi eksik ve hatal› yanlar›n›n
ideolojik kayna¤›n› bilimsel bir analize tabi tutmada netlik ve berrakl›k sa¤laya-
mad›¤› sürece geçmiflin hatalar›n› tekrar etmekten kendisini kurtaramayacakt›r.
Bunun yan›s›ra bugüne kadar önderlik çizgilerinin kendilerine yönelmemelerinin
ard›ndaki en önemli faktörlerden birisinin de siyasi ve teorik s›¤l›k oldu¤u bu
muhasebe yaz›s›n›n hemen hemen her bölümünde ortaya konuldu. Ayn› flekilde
bu s›¤l›¤›n hala da devam etti¤i önemle vurguland›.

Karar›n ne flekilde al›nd›¤›, hangi niyet ve amaçla al›nd›¤›, daha do¤rusu burada
karar›n alt›nda imzas› olanlar›n salt GBMK’y› ML olarak göstermek için ne gibi
özel çabalara girdi¤i vb anlamda bir niyet sorgulamas›na girilmeyecektir. Buradaki
karara konu olan anlay›fllar üzerinde durulacakt›r. Karfl›m›zda belgeli bir anlay›fl
durmaktad›r. Dolay›s›yla elefltirilerimizi bu belge üzerinde yürürsek ancak MLM
bir yöntem izledi¤imizden sözedebiliriz.

„GBMK’n›n kendisi ML ama örgütsel ve pratik hatt› sa¤ oportünisttir“
belirlemesinde bulunmak, GBMK’n›n örgütsel ve pratik çizgisine yön veren
ideolojik-siyasi hatalar› görmeyen ve kavramayan oportünist bir anlay›flt›r.

Döne döne ve önemle vurguland›¤› gibi do¤ru bir ideolojik çizgi do¤ru bir
örgütsel ve politik, pratik çizginin temelinin garantisidir. OPK GBMK’n›n örgütsel
ve pratik çizgisini sa¤ oportünist de¤erlendirmesine karfl›n soruna, bu oportünizmi
düflünce yönteminden ve dünya görüflünden ba¤›ms›z ele alarak yaklaflmaktad›r.

Bir önderli¤in iki konferans veya iki kongre aras›nda izledi¤i siyasi, örgütsel,
askeri, ideolojik, ekonomik çizgiyi bilimsel bir tahlile tabi tutman›n yolu, söz
konusu önderlik çizgisinin bu ara zaman diliminde tüm bu alanlardaki teorisi ve
prati¤inin bütünlüklü ve somut olarak de¤erlendirilmesidir.  Bunlar› birbirinden
kopararak do¤ru bir de¤erlendirmeye gitmek  mümkün de¤il. Özellikle de ideolojik
alan›, yani bir önderli¤in, onun da ötesinde bir partinin, ulusal ve uluslararas›
ideolojik siyasi çizgisini göz önünde bulundurmak flartt›r. Bir partinin genel
ideolojik-siyasi çizgisinin (parti program›, uluslararas› ideolojik-siyasi çizgisi,
strateji ve temel taktik ilkeleri) do¤rulu¤u ile o partinin önderlik çizgilerini birbirine
kar›flt›rmamal›y›z. Partinin genel çizgisinin MLM olmas›, o partinin bir konferans
veya kongrede ifl bafl›na getirdi¤i önderli¤in izledi¤i çizginin de MLM olaca¤›
anlam›na gelmez. O önderlik  Partinin genel ideolojik ve siyasi çizgisini kendisinde
cisimlefltirebilmifl ve içinde bulundu¤u tarihsel ve sosyal koflullarda Partiyi her
alanda Marksist Leninist Maoist bir çizgide ileriye tafl›m›flsa MLM bir önderlik
olarak de¤erlendirilir. Tersi durumda ise o önderli¤in niteli¤i oportünisttir.

Partinin genel ideolojik ve siyasi çizgisinin yan›s›ra kongre ve konferans
çizgileri de önderlik çizgisinde tayin edici bir öneme sahiptir. Bununla beraber
Kongre veya Konferans çizgisinin MLM olmas› da Önderlik (MK) çizgisinin MLM
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olmas› için yeterli de¤ildir. Zira nas›l ki genel siyasi ve ideolojik çizginin
konferansça teorik kabulü tek bafl›na bir ideolojik kavray›fl› ve dönem politikalar›na
do¤ru teorik uygulan›fl› ifade edemezse, ayn› flekilde Kongre veya Konferansta
ortaya konan teori ve politikan›n teorik kabulu peflinen merkez komitesinin yürütme
ve önderlik prati¤inin bu teoriye uyumunu tek bafl›na garanti etmez. Merkez
Komitesinin prati¤inin Konferans veya Kongrenin teorisiyle uyumu tayin edici
hale gelir. Çünkü bir kere politika tespit edildikten sonra kadrolar tayin edicidir.
Bu anlam›yla bir Kongre veya Konferansta iflbafl›na getirilen Merkez Komitesi
prati¤inin, yani önderlik çizgisinin Marksist Leninist Maoist ve baflar›l›  olup
olmamas›;  önce kongre veya konferans›n tayin etti¤i siyasetlerin ve önderli¤in
önüne koydu¤u  görevlerin do¤ru ve MLM olup olmad›¤›na ve ard›ndan da bunlar›n
yarat›c› bir flekilde baflar›yla, hayata geçirilip geçirilmedi¤ine ba¤l›d›r.

Öte yandan kongre ve konferanslar›n siyasetleri do¤ru de¤ilse ve önderli¤in
önüne koydu¤u görevler subjektifse bu iki etmenden kaynakl› olarak önderlik
baflar›s›z olmuflsa bu baflar›s›zl›¤›n tek sorumlusu önderlik olamaz. Yani bir
önderlik de¤erlendirilirken sadece iflbafl›na geldikten sonraki siyaset ve prati¤iyle
de¤erlendirilemez. Onun beslendi¤i ideoloji ve o ideoloji üzerinde flekillenen
siyasetiyle birlikte de¤erlendirilir. Bütün bu etmenleri dikkate almad›¤›m›z ve
bilimsel bir yöntemle hareket etmedi¤imiz sürece mevcut önderlikler ve gelecekteki
önderliklerin ideolojik ve siyasi olarak do¤ru bir flekilde de¤erlendirilmesi
baflar›s›n› gösteremeyiz. Bugüne kadar yaflanan da budur.

Bugüne kadar yapt›¤›m›z ço¤u de¤erlendirmelerde bu noktay› gözden
kaç›rd›¤›m›z bir gerçektir. Bu konuda parti tarihinde mekanik bir kavray›fl ve
de¤erlendirme kriteri ortaya konulmufl ve tüm önderlikler bu kritere göre
de¤erlendirilmifltir. Gerek teori-pratik iliflkisi, gerek tarihsel geçmiflle mevcut
sosyal ve siyasal koflullar›n gelece¤e de iflaret eden diyalektik iliflkisi bir bütünlük
içerisinde ele al›nmad›¤›ndan de¤erlendirmelerde subjektivizme düflülmüfltür:
Konferanslarda al›nan kararlar do¤ru, ortaya konulan politik tespitler do¤ru, teori
do¤ru ama pratik yanl›fl. Bu, olumsuz pratik çizgilerin arkas›nda yatan ideolojik
dokuyu görmeyen, tarihsel-sosyal aç›dan ele almayan, sorunlar›n sadece bir anda
ortaya ç›kt›¤›n› ve bir anda da yok olaca¤›n› savunan teori ile prati¤i mekanik bir
flekilde birbirinen koparan idealist bir düflünce tarz›d›r. Bu düflünce yöntemi olaylar›
incelemede diyalektik de¤il metafiziktir. Konferanslar ve kongreler do¤ru teorik
kararlar alsalar da MK’lar›n teorisi yani bu kararlar› yorumlay›fl› ve güncele
uyarlay›fl› oportünist tarzda oldu¤u zaman prati¤i de oportünist olur. Parti tarihinde
1.MK buna en tipik örnektir. Buna karfl›l›k 2.MK’n›n Güçlendirilmeden önceki
sol oportünist çizgisi sadece 2. MK’n›n de¤il, 2.Konferans›n sol subjektif tespitleri
ve teorisinin prati¤inden baflka birfley de¤ildi.

K›sacas› bir önderli¤in TKP(ML)’nin genel ideolojik-siyasi hatt›n› savunmas›
demek o önderli¤i MLM olarak nitelemek için yeterli de¤ildir. Bu, oportünist bir
bak›fl aç›s›d›r. Bir önderli¤in MLM bir çizgi izlemesinin temeli bu genel çizgiyi
MLM ilkeler ›fl›¤›nda teori-pratik diyalektik bütünlü¤ü içerisinde her cephede
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izledi¤i/izleyece¤i siyasetle ilgilidir. Örgütsel alanda hatal› çizgi, pratik
politikalarda hatal› çizgi izleyen bir önderli¤in bu alanlardaki siyasetlerine yön
veren ideolojik çizgisinin do¤ru oldu¤u söylenemez. Yanl›fl bir politkan›n kayna¤›
do¤ru bir ideoloji olamaz. Yanl›fl bir pratik do¤ru bir teoriden kaynaklanmaz. Bu
hatalar›n ard›ndaki düflünce yönteminin hangi ideolojiye denk düfltü¤ünü ya
bilmemektir, ya da gözden kaç›rarak sorunlara yaklaflmakt›r. Yani hiçbir çizgi
tek bafl›na, ideolojiden ba¤›ms›z ele al›n›p de¤erlendirilemez.

Baflkan Mao’nun özgül bir siyaset belirlerken genel çizgi gözden kaç›r›ld›¤›nda
do¤rulardan sapm›fls›n demekle, Stalin yoldafl›n örgütsel önderlik sorunlar› üzerine
söyledi¤i  devrimci teoriyle prati¤in diyalektik birli¤inin sa¤lanmad›¤› koflullarda
oportünist olunaca¤› belirlemesi tam da bu çeliflkili durumlar için söylenmifltir:

„Baz› kifliler, zaferin sözde kendili¤inden gelmesi için do¤ru bir parti çizgisi
saptaman›n, bunu tepelerden ilan etmenin, genel tezler ve kararlar biçiminde ifade
etmenin ve oya sunup oybirli¤iyle kabul etmenin yeterli oldu¤unu san›yorlar.

Bu tabii ki yanl›fl ve kaba bir yan›lg›d›r. Yaln›z iflah olmaz bürokratlar böyle
düflünebilirler. Asl›nda bu baflar›lar ve zaferler kendili¤inden de¤il, Parti çizgisinin
uygulanmas› için çetin bir mücadele sonucunda meydana geldi. Zafer asla kendi
kendine gelmez ço¤unlukla onun elde edilmesi gerekir. Partinin genel çizgisinin
lehindeki iyi kararlar ve bildiriler yaln›z bir bafllang›çt›r, bunlar sadece zafere
karfl› duyulan arzuyu ifade ederler.zaferin kendisini de¤il.

Do¤ru çizgi ortaya konduktan ve sorunun do¤ru bir çözümü bulunduktan sonra
baflar›, iflin nas›l örgütlendi¤ine, parti çizgisinin uygulanmas› için mücadelelerin
örgütlenmesine, görevlilerin uygun seçimine ve yönetici organlar›n kararlar›n›n
uygulanmas›n›n denetiminin sürdürülüfl yoluna ba¤l›d›r. Aksi taktirde, partinin
do¤ru çizgisi ve do¤ru çözümler ciddi olarak zarar görme tehlikesindedir.“(107)

Sonuç olarak OPK’n›n GBMK’n›n niteli¤ini ML belirlemesi ve arkas›ndan
örgütsel politika ve pratik çizgisini ise oportünist olarak tan›mlamas› oportünist
bir belirlemedir. Bir çizgiye yön veren ideoloji gözden ›rak tutularak
de¤erlendirilme yap›lm›flt›r. Bir çizgi örgütsel politikada olsun, pratik hatta olsun
(ki pratik hattan siyasal alanda yap›lan politik-taktik tespitler ve uygulama anlafl›l›r)
oportünizm varsa, bu oportünizmin beslendi¤i ideolojik doku var demektir. Yani
oportünizme yön veren düflünce sistemi MLM olmad›¤›na göre küçük burjuva
ideolojisi olmufltur. Bu da önderlik çizgisinin MLM de¤il oportünist oldu¤unu
gösterir.

GBMK’n›n çizgisinin oportünist olmas› onun oportünist niteli¤inden ayr›
düflünülemez.

Karar 24 Hakk›nda:
Karara konu olan ülkemizde parlamentodan taktik bir mücadele biçimi olarak

yararlan›l›p yararlan›lamayaca¤› sorunudur. Karar›n kendisi do¤rudur. Ana
mücadele biçimi hizmetinde olmak flart›yla binbir taktik uygulanabilece¤i gibi
parlamentodan da yararlan›labilir. Bu, pratik olarak gündeme geldi¤i tarihsel anda
o anki önderli¤in tav›r tak›naca¤› taktik bir sorundur. Burada temel olan belirlenen
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taktik mücadele biçiminin merkezi görevimize yani stratejik mücadele biçimimize
hizmet etme zorunlulu¤unun gözden uzak tutulmamas›d›r.

OPK karar› bu nitelikte oldu¤undan daha fazla üzerinde durmayaca¤›z.
Karar 25 Hakk›nda:
Karara konu olan „Maoizm mi, MZD mi ?“ ve  „KBK ve bölge isimlendir-

meleri“ meselelerinin bir konferans›n gündemine al›n›p al›namayaca¤› tart›flma-
s›d›r. Sorunun anlafl›lmas› için karar› flerhleriyle birlikte bir kez daha aktaral›m:

„Birlik komisyonlar›n›n belirledi¤i ve GBMK’n›n onaylad›¤› OPK
gündemlerinden „Maoizm mi, MZD mi?“, „KBK ve bölge isimlendirmeleri“nin
1 Nolu Gerilla Bölgesindeki bir alt konferansa kat›lan üyelerin ço¤unlu¤u
taraf›ndan „P. Program›na tekabül eder“ görüflünde birleflerek tart›flma
gündeminden ç›kar›lmas› ve bu karar›n merkezi konferansa getirilmesi üzerinde
duruldu. Önerilen gündem maddelerinin P. Program›na tekabül etmedi¤i için öneri
reddedildi. Ayr›ca alt konferansta bu maddelerin gündemden ç›kar›lmas›n›n anti-
demokratik oldu¤u, böyle bir yetkileri bulunmad›¤› için özelefltiri verilmesi karar
alt›na al›nd›.“

„fierh: Programa tekabül eden Maoizm ve KBK sorununda gerek birlik
komisyonlar›nda gerek GBMK’da taviz verdi¤im için özelefltiri veriyorum.“

„fierh: TKP(ML) güçlerinin birli¤i 72 program› üzerinde gerçeklefltirildi¤inden
dolay› gerek birlik komisyonlar› gerek GBMK’s› birli¤in gerçekleflmesi üzerinde
sunulan befl maddelik programa uygun hareket etmedi¤i için anti-demokratik
davran›lm›flt›r. Programa tekabül eden Maoizm ve KBK sorunu konferans
gündemine alma hakk› olmad›¤› halde konferans gündemine koymas› programa
ve birli¤in gerçeklefltirilmesinde temel al›nan 72 program›na bir sald›r›d›r. Bu
konferans p.ye özelefltiri vermelidir. Programla iliflkisi yoktur demek basit bir
demagojidir.“

Karar›n siyasi mant›¤› do¤rudur. Bir alt konferansta bir k›s›m üyelerin bu
gündemi ask›ya almalar›n›n örgütsel aç›dan yetkilerinde olmad›¤› anlay›fl› da
do¤rudur. Al›fl›lagelen ucuz Kaypakkayac›l›k tarz›yla sorunun ideolojik, siyasi
yönü kavranmamakta ve geri düflüncelere siyasi bir mesaj vermek amac›yla OPK
gündemi darbelenmifl ve alt konferanstaki üyelerin iradelerine ipotek konulmufltur.
fierhlerin içeri¤inden de anlafl›laca¤› üzere kuru bir program savunuculu¤u
yap›lmaktad›r.

Birinci flerhin sahibi düflman unsuru NT’dir. ‹kinci toplu flerhin sahipleri ise
DABK kökenli delegelerdir. Her iki flerhte de bilimsel bir bak›fl aç›s› olmad›¤›
gibi  tam bir cehalet örne¤i vard›r. Komünist Önderimiz ve Baflkomutan›m›z Yoldafl
Kaypakkaya’n›n „Partimizin Kültür Devriminin ürünü oldu¤u“ belirlemesi ve
kurulufl belgelerindeki MZD formulasyonunun bilinmemesi ancak cehalet örne¤i
olarak de¤erlendirilebilir. Kuru bir Kaypakkayac›l›k ve kuru s›k› „program savunu-
culu¤u“ nun içine düfltü¤ü zavall›l›k.  Partimizi kurulufl temelleri üzerinden
uzaklaflt›ran, Partimizi ideolojisinden yabanc›laflt›ran ve onu anti-Maoist bir hatta
çekmeye çal›flan revizyonist AEPçilerin MZD formulasyonunu neden reddet-
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tiklerini bilme  ihtiyac›n› bile duyumsamamaktad›rlar. Meselelere bilimsel olarak
yaklaflmak yerine kuru s›k› „program savunuculu¤u“yla yaklafl›ld›¤›nda, her türlü
niyetten ba¤›ms›z olarak kiflinin nerelere savruldu¤una en tipik örneklerden biri
de budur.

Ayn› düflünce sahipleri „program“, „programa denk düflen görüfller“ noktas›nda
bile berrak bir görüfle sahip de¤illerdi. Teorik ve siyasi s›¤l›k, grupçulukla birleflince
kiflileri bu kadar ucube noktalara tafl›yabilmektedir. Bu ucube tespitlerin ideolojik
siyasi kökenleri ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konuldu¤undan tekrar üzerinde
durmayaca¤›z. Bu konuda yap›lacak bir elefltiri varsa bu da o güne kadar MZD
formulasyonunu, dahas› Maoizmi savunamayan bütün Parti önderliklerinin;
1.Konferans, 2.Konferans, DABK, Birlik Komisyonlar› ve GBMK’n›n kendisinin
elefltirilmesi olmal›yd›. Gerçek anlamda Kaypakkayac›l›k bunu, Maoizmi
savunmay› gerektirir. fierh sahiplerinde bu tutarl›l›¤› görmek mümkün de¤ildir.
Maoizm TKP(ML)’nin ideolojisi, TKP(ML) özünde Maoizmin Türkiye-Kuzey
Kürdistan’daki bayraktarl›¤›d›r. Yoldafl Kaypakkaya taraf›ndan ortaya konulan
progamatik görüfller, Maoizmin Türkiye ve Kuzey Kürdistan flartlar›na bilimsel
bir flekilde uyarlanmas›d›r:

„fiafak revizyonistlerine göre ‚Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi
bütün insanl›¤›n ortak mal›d›r‘. Revizyonist hainler, dünya iflçi s›n›f›n›n mal› olan
Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi’ni, s›n›flar karfl›s›nda tarafs›z olan
ve hangi s›n›f›n elinde ise o s›n›fa hizmet veren üretim araçlar›na, matbaa
makinas›na benzetmektedirler. fiafak revizyonistleri, her komünistin bilmesi
gereken ve Marksizm-Leninizm’in alfabesi olan en ilkel gerçekleri bile çi¤nemekte
tereddüt etmiyorlar. Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi’nin iki karakteri
vard›r; biri s›n›fsal karakteridir, yani bir s›n›f›n, proletaryan›n hizmetinde olmas›d›r,
ikincisi de, pratik karakteridir, yani s›n›f mücadelesi, üretim mücadelesi ve bilimsel
deney prati¤inden do¤mas› ve tekrar prati¤e uygulanabilir olmas›d›r. Revizyo-
nistler, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi’ni en önemli özelli¤inden,
s›n›fsal karakterinden koparm›fllard›r.“(l 08)

Görüldü¤ü gibi Yoldafl Kaypakkaya sorunu çok yal›n ve bilimsel bir tarzda
ortaya koymakta, bunu fiafak revizyonistleriyle Marksist Leninist Maoistler
aras›nda ilkesel ayr›l›klardan biri olarak  görmektedir. E¤er „program“ d›fl› savunu
denilecekse bunu yapan 1.ve 2.Konferanslar ve onlar›n devam› niteli¤indeki DABK
vb. önderliklerdir.

Sözün k›sas›, flerh sahiplerinin bu konu üzerine yapt›¤› elefltiriler ve tak›nd›¤›
tav›rlar gerek düflünsel anlamda gerekse pratik anlamda bilimsel bir de¤er
tafl›mamaktad›r. Yoldafl Kaypakkaya bilimimizin üçüncü nitel aflamas› olan
Maoizmi her ne kadar „Mao Zedung Düflüncesi“ olarak formüle etse de, onun
dünya görüflünün gerek kavray›fl›yla gerek uygulan›fl›yla Maoizm oldu¤u befl temel
belge ile ortadad›r.
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Karar 26 Hakk›nda:
OPK’n›n Maoizm formülasyonunu benimsemesi do¤rudur. O günkü kavray›fl

düzeyiyle Maoizm’i bilimimizin üçüncü nitel aflamas› olarak belirlemesi bunu
derinlikli bir Maoizm kavray›fl›yla yapmam›fl olsa da Parti tarihimizde son derece
olumlu bir ad›md›r.

Kongremiz Maoizm kavray›fl› ve Maoizmin Partimiz tarihi boyunca nas›l ele
al›nd›¤›na iliflkin ayr› bir belge haz›rlam›fl oldu¤undan konuya iliflkin detaya girmek
fazlal›k olacakt›r.

Karar 59 Hakk›nda:
Karara konu olan sorun PKK’nin niteli¤i ve girdi¤i yönelimdir Bu konuda

al›nan karar flöyledir: „PKK, S›n›fsal karakterinin do¤al sonucu olarak bu gün
reformist-uzlafl›c› rotaya girmifltir.“

Bu karar al›nd›¤› zaman, daha do¤rusu 1993 Mart ortalar›nda, OPK
tart›flmalar›n›n sürdü¤ü dönemde bilindi¤i gibi PKK ilk kez tek tarafll› bir „ateflkes“
ilan etmiflti.Zaman›n Cumhurbaflkan› Turgut Özal’›n baz› söylemlerinden hareketle
devletin baz› tavizler verebilece¤i varsay›m› üzerine ilan etti¤i ateflkese pratikte
de uydu. Ancak devlet ateflkes konusunda hiçbir ciddi ad›m atmad›¤› gibi pratikte
PKK’nin üzerine daha çok gitmenin yan›s›ra, 1993-96 konsepti do¤rultusunda
ulusal  hareketi toptan bo¤ma ve teslim alma temelinde her alanda sald›r›lara
geçmifl ve bu sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rmaktayd›.

OPK’da PKK’nin girdi¤i yönelime iliflkin al›nan karar esasta do¤ru bir tesb›tti
Ve bu tespit bugün gelinen aflamada do¤rulu¤unu daha da kan›tlam›fl durumdad›r.
O gün yap›lan bu tespit PKK’nin „devrimci ulusal bir hareket oldu¤u“ yönlüydü.
Ki bu tespit de yanl›fl de¤ildi. Kürt ulusal burjuvazisinin temsilcisi olan PKK,
devrimci bir ulusal hareket olma niteli¤ini korumakla birlikte reformist ve
uzlaflmac› bir rotaya da girmiflti. Bugün gelinen aflamada PKK bu rotas›n› nitel
bir de¤iflimle esasen tamamlam›fl ve reformist ve uzlaflmac› bir harekete evrilmifltir.
Özellikle de A.Öcalan’›n yakalanmas›n›n ard›ndan ‹mral›’daki savunmas›yla
ortaya koydu¤u program ve PKK’nin bu programa uygun politik hatt›,  mücadele
ve örgüt biçimleri tamam›yla reformist ve tasfiyeci bir niteliktedir.

Karar 60 hakk›nda:
Kararda dört bölge esas›na göre örgütlenme sonucuna var›lm›flt›. Bu, mevcut

gerçekli¤imizin ilerisinde, gücümüzü aflan bir politikayd›. Bu politikaya muhalif
olan yoldafllar „Faaliyetin bu aflamada 4 bölge temelinde örgütlenme yap›lmas›n›
ve güçlerin buna göre bölünmesini uygun bulmuyoruz. Güçlerimizi esas olarak
iki bölge olmak üzere 3 bölgede yo¤unlaflt›rmak gerekir. Dersim, Diyarbak›r ve
Marmara. Karadeniz flimdilik Marmara’ya ba¤l› ABK olarak ele al›nmal›.
Çukurova da Diyarbak›r’a ba¤l› olmal›d›r“ fleklinde görüfl belirtmifllerdi. Do¤ru
olan da buydu. Ancak OPK, ‹stanbul, Diyarbak›r, Tunceli ve Ordu-Sivas merkezli
dört bölge temelinde örgütlenme siyasetini benimsedi. O günkü örgütsel güç ve
savafl›n geliflim boyutuyla soruna yaklaflt›¤›m›zda bu siyaset tarz› k›rdan flehire
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do¤ru bir yo¤unlaflarak yayg›nlaflma perspektifine uygun de¤ildi. Gerilla
bölgelerinde de birinci dereceden gerilla bölgesinden yo¤unlaflarak yayg›nlaflma
perspektifine uygun bir siyaset tarz› de¤ildi. Bu siyaset do¤rultusunda Dersim
Bölge Komitesi d›fl›nda di¤er bölgelere atanan Bölge Komitesi üyelerinin
kendilerine merkez üs seçtikleri yerler flehir merkezleriydi. Bu örgütsel siyasetle
böyle olmak zorundayd› da. Çünkü bu kadar yayg›n bölge örgütlenmesi
oluflturdu¤una göre: Birincisi her alana bölge komitesi düzeyinde en az üç kadronun
atanmas›; ikincisi, bu bölge komitelerinin alt›nda tam teflekküllü alt bölge
komitelerinin oluflturulmas› için kadrolar›n atanmas›; üçüncüsü, gerilla bölgesi
olarak belirlenmeyen Marmara bir yana, di¤er alanlarda gerilla faaliyetinin c›l›z
olmas›ndan kaynakl› olarak kadro ve üyelerin bu alanlara atanarak faaliyetin
gelifltirilmesini zorunlu k›l›yordu. Bu politikayla partinin flehirlerde, ordunun
k›rlarda olmas› nesnel durumu ortaya ç›k›yordu.

OPK’da oluflturulan Örgütlenme Bürosu bu örgütsel siyasetin gere¤i olarak
flehirlerde konumland›r›ld›. Bu büronun gerilla bölgelerinde ve ordu içerisindeki
parti örgütlenmesiyle organik ve yatay ba¤› kopar›lm›flt›.  Ordu k›rlarda,  parti
flehirlerde belirlemesi gerçek anlamda vücut bulmufltu. Örgütlenme Bürosu üyeleri
baflta olmak üzere Bölge Komiteleri üyeleri ve alt örgütlülüklerinin esas› daha bir
kaç ay geçmeden düflman  taraf›ndan da¤›t›l›p ele geçirildi.

OPK mevcut örgütsel gücü subjektif bir örgütlenmeyle da¤›tmakla yetinmemifl,
bu örgütlenmeyi merkezi görevimiz olan K›z›l Siyasi ‹ktidarlar için Köylü Gerilla
Savafl›na uygun konumland›rmam›fl, örgütlenmede niteli¤i de¤il niceli¤i temel
alm›fl, en önemlisi de örgütlenmede yo¤unlaflarak yayg›nlaflma perspektifini bir
kenara itmifltir. Böyle olunca gerilla bölgelerinde varolan nitelik daha da alt
düzeylere indirgenmifl ve ordu güçleri adeta kendi bafl›na buyruk bir hale
getirilmifltir

K›sacas› dört bölge temelindeki örgütlenme siyaseti do¤ru de¤ildi. Bu siyaset
güçleri bölmek ve arkas›ndan darbe al›nmas›na hizmet etmekten baflka bir ifllev
görmemifltir. Bu siyaset subjektif ve ayn› zamanda sol bir örgütlenme tarz›yd›.
Güçleri do¤ru bir siyaset önderli¤inde harekete geçirmek ve seferber etmek yerine
her tarafa yumruk sallayan, mevcut subjektif gerçekli¤imizi görmek istemeyen,
bunun da ötesinde devrimimizin dengesiz geliflece¤i  bilincinden hareket etmeyen
bir örgütsel politikayd›.

Karar 62 Hakk›nda:
OPK’da parti içinde as›l tehlikenin „sa¤ oportünizm“ olarak belirlenmesi,

GBMK faaliyetlerinin ve çizgisinin sa¤ olarak nitelendirilmesi bak›m›ndan,
yüzeysel bak›ld›¤›nda tutarl› görünüyor. GBMK faaliyetleri çizgi bak›m›ndan
kendili¤indencili¤in hakim oldu¤u (buna politikas›zl›¤›n hakim oldu¤u da
denilebilir) sa¤ oportünist tasfiyeci bir hattayd›.

GBMK’n›n gerek siyasal ve gerekse örgütsel geliflmeler karfl›s›nda zaman›nda
do¤ru tav›r tak›nmayarak ve geliflmelerin daha çok gerisinde kalarak hem siyasal
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hem de örgütsel alanda sa¤-liberalizme düfltü¤ü do¤ru bir tespitti. Fakat bir politika
belirlemeye çal›fl›rken de subjektivizmden kaynakl› olarak ve abart›l› bir flekilde
sol siyaset ve taktiklerle sorunlar› çözmeye çal›flm›fl, ama baflaramam›flt›r.

Zira sa¤la sol sürekli olarak iç içe ve birbirini besler niteliktedir.  Bazen öyle
olur ki bu iki çizgiyi birbirinden ay›rdetmek kolay de¤ildir. Ancak Parti tarihinde
genel olarak gerek taktik politikalarda gerek objektif ve subjektif durum
de¤erlendirmesinde sol subjektivizme düflülmüfltür. Bu sol subjektivizm DABK’ta
daha uç boyutlara varm›fl ve DABK kökenli delegelerle OPK’ya daha yo¤un
tafl›nm›flt›. Örne¤in OPK öncesi Merkez Komitesinde Parti iradesinin nas›l tecelli
edece¤i tart›flmas›n›n yap›ld›¤› bir gündemde bir anlay›fl›n salt askeri bak›fl aç›s›n›n
ürünü olarak de¤erlendirilmesinin Partide ayr›l›k için yeterli bir gerekçe olarak
görülmesi bunun en tipik halidir. Bu anlay›fla göre sol dokunulmazd›r. OPK da
bir sa¤ tehlikeden bu anlay›fl›n ürünü olarak sözetmifl, ancak  bunun ideolojik,
siyasi, örgütsel, askeri çizgi boyutuyla ne anlama geldi¤ini kavrama bilincinden
yoksundu. Oysa örgütün özellikle de siyasal-taktikler ve örgütlenme konusunda
izledi¤i siyaset genel anlamda sol çizgiydi. Asl›nda GBMK çizgisini sol görünümlü
sa¤ çizgi olarak tan›mlamak daha bilimsel ve do¤ru bir belirleme olacakt›r.

Bu sa¤ liberal çizgi örgütsel iliflkilerde esas olarak parti ideolojisine yabanc›
düflünce ak›mlar›yla uzlaflma temelinde bir örgütsel politikaya sahip oldu¤undan
partinin ideolojik dokusunda önemli oranda da tahribatlara neden olmufltur.
Örne¤in isyanc› ve ba¤›ms›zl›kç› e¤ilimlerle liberalizmin de ötesinde uzlaflma,
salt askeri bak›fl aç›s› ve savafla¤al›¤›yla uzlaflma, pragmatist e¤ilimle (örne¤in
kirli ticaret iflini yapanlarla birarada bar›fl›k yaflama) uzlaflma, parti içerisindeki
gruplar konfederasyonuyla uzlaflma, vb. tehlikeli ideolojik hastal›klarla bir uzlaflma
çizgisi izlendi¤inden ve bu OPK’da da sürdürüldü¤ünden partinin ideolojik dokusu
önemli oranda dejenerasyona u¤rat›lm›fl ve ideolojik çürümenin önüne geçmek
için gerek GBMK’n›n gerekse OPK’n›n somut bir politikas› da yoktur. Burada da
yine politikas›zl›k hakimdir.

Bütün bu ideolojik hastal›klar gerek GBMK’n›n gerekse OPK’n›n rengini
ortaya koyar. Parti ideolojisine yabanc› bütün düflünce ak›mlar›n›n önderli¤ini
fiili olarak gerek GBMK’daki kadrolar gerekse OPK’ya delege olarak seçilen
kadrolar yapmaktayd›. Buna karfl›n gerek GBMK gerek OPK bu gerçekliklerini
kavramak yerine üstünü örtme yöntemini benimsemifl, bu tehlikeye dikkat çekmek
isteyen c›l›z sesler de dikkate bile al›nmam›flt›r.

Geçmiflte oldu¤u gibi OPK da sa¤ oportünizmi mahkum etme ad› alt›nda
mevcut gerçekli¤inin ve ülkenin nesnel gerçekli¤inin ilerisinde politikalar
benimsemifl, kendisinden önceki önderlikler gibi subjektivizme düflerek sol
örgütsel politikalar belirlemifltir. Bu, en bariz flekilde kendisini OPK’n›n örgütsel
politikas›nda örnekledi¤imiz dört bölge esas›na göre örgütlenme politikas›nda
göstermektedir. Keza Partide mevcut olan siyasi gerili¤i OPK görememifl, bu
noktada da subjektif bir belirlemeyle Partinin teorik ve siyasi olarak ileri oldu¤u
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sonucuna vararak adeta kendisini kand›rm›flt›r. Ayn› politika kadro politikas›nda
da kendisini aç›k bir flekilde d›fla vurmufltur.

Sorunlar›n ard›nda yatan gerçek öz, yani hatalara yol açan ideolojik bak›fl
aç›lar› do¤ru bir MLM görüfl aç›s›yla ele al›n›p tahlil edilmeden ne sa¤, ne de sol
çizgiler alt edilemez. Sadece sonuçlardan hareket edilerek birine sa¤ di¤erine sol
çizgi demek do¤rular› yakalamak ve hakim k›lmak de¤ildir. Tam tersine bu
yöntemle ideolojik kaos daha da yarat›l›r. Ve dolay›s›ylad›r ki birisini mahkum
etme ad› alt›nda hem mahkum edilmeye çal›fl›lan korunuyor hem de bununla di¤er
bir olumsuz çizginin geliflmesinin ideolojik temelleri daha da gelifltiriliyor. OPK’ya
da hakim olan düflünce sistemi buydu.

Ordu Tüzü¤ü Hakk›nda:
OPK’da ordu tüzü¤ü oluflturman›n yanl›fl ve hatal› oldu¤una dair muhasebenin

önceki bölümlerinde vurgu yapm›flt›k. Hatta tüzükle de yetinmeyip  orduya ayr›
bir program haz›rlanmas›n› savunan anlay›fl›n yanl›fll›¤›n› da ortaya koymufltuk.
Burada söz konusu tüzü¤ün nas›l ve hangi anlay›fllar sonucu resmi hale getirildi¤ini
ve grupçulu¤un nas›l su yüzüne ç›kt›¤›n› ortaya koyaca¤›z.

Ordu tüzü¤ü OPK tart›flmalar› hem konunun kapsam ve içeri¤i bak›m›ndan
hem de grupçu anlay›fl ve tarzlar bak›m›ndan en uzun zaman›n› ald›. Oldukça sert
ve sekter tart›flmalar›n yap›ld›¤›, OPK’n›n provoke edilmeye çal›fl›ld›¤›, ayr›l›k
tehdidinin fiiliyata dökülmeye çal›fl›ld›¤› bu gündemde temel sorun Ordu
tüzü¤ünden çok gruplar›n birbirlerine iradelerini kabul ettirme çekiflmesiydi.

Konferans kökenli kadrolardan bir kifli d›fl›nda tümü bu tüzü¤ün alt›na imza
att›. Birçok kadronun gerilla faaliyeti konusunda bir tecrübesi olmad›¤› gibi ordu
örgütlenmesi ve teorisi üzerine araflt›rma-inceleme yönlü bir çal›flma ve bilgisinin
de olmad›¤› aç›kt›. Öyle ki komiser komutan iliflkisinin nas›l olaca¤›, hareket
tarz›, vb.konulardan bihaber delegeler grup ruhunun yön verdi¤i bir anlay›flla Ordu
örgütlenmesine iliflkin ortaya konulan görüfl ve siyasetleri imzalad›lar.

Ordu örgütlenmesine iliflkin DABK kökenli delegelerin ortaya koydu¤u
düflünceler ve siyaset esasta do¤ruydu. Ancak bu görüfller hakim görüfl haline
gelmedi. Konferans kanad›ndan gerilla faaliyetleri konusunda siyasi birikime ve
tecrübeye sahip olan bir kadro da DABK kökenli delegelerle ayn› görüflteydi. Bu
yoldafl›n ikna çabalar› da sonuç vermedi.

Grupçulu¤un en üst seviyede kendisini gösterdi¤i gündem konusu bu sorun
oldu. Her iki taraf aç›s›ndan da grupçuluk söz konusuydu. Ancak özel olarak bu
gündemle birlikte OPK süresince en çok grupçu tav›rlar sergileyen taraf Konferans
kökenli delegelerdi.

Grupçulu¤un en üst boyutta yafland›¤› di¤er bir gündem ise, MK seçimi
sonras›nda Parti Genel Sekreterlik seçiminde kendisini göstermifltir.

Parti Genel Sekreterli¤i Seçimi:
OPK Merkez Komitesi’nin onbefl as›l befl yedek üyeden oluflmas› politikas›nda

karar k›ld›. Yap›lan MK seçiminde seçilen sekiz as›l üç yedek üye Konferans
kökenli; yedi as›l iki yedek üye ise DABK kökenliydi.
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Delegelerin ço¤unlu¤u Konferans kökenli yoldafllardan oluflmaktayd›.
Oturumda haz›r bulunan 20 delegeden 13'ü Konferans kökenli, 7‘si ise DABK
kökenliydi. Oturum an›nda durum böyleyken alt konferanslarda tam tersiydi. 11
delege DABK kökenli 9 delege ise Konferans kökenli yoldafllardan seçilmiflti.
Ancak iki DABK kökenli delegenin yakalanmas›, bir DABK kökenli delegenin
merkezi oturuma al›namamas› veya al›nmamas›, Karadeniz’den delege olarak
seçilen Kaz›m Ekici yoldafl›n baz› objektif nedenlerden dolay› merkezi oturuma
gelmemesi ve iradesini o alandan gelen Konferans kökenli yoldafla vermesi (bu
bilginin do¤ru olmad›¤› sonradan ortaya ç›kt›. Kaz›m Ekici yoldafl›n kendi iradesini
DABK kökenli delegelerden birisine verdi¤ini söylemesine karfl›n söz konusu
delege bu gerçe¤i iletmek yerine iradenin kendisine verildi¤ini ifade ederek dürüst
davranmad›.) sonucu OPK’daki bileflim alt konferanslarda seçilenden farkl›laflt›.
Yani rakamsal olarak bileflimin 13'ünü Konferans kökenliler olufltururken 7‘sini
ise DABK kökenliler oluflturdu.

Parti Genel Sekreterli¤ine yap›lan seçim tamam›yla grupçulu¤un yön verdi¤i
siyaset izlenerek gerçekleflti. PGS’ye seçilen kiflinin mevcut bileflimde partinin
resmi görüflleriyle oldukça uzak ve ayr› görüflleri mevcuttu. Oysa mevcut bileflim
içerisinde gerek DABK gerekse Konferans kökenli MK üyelerinin ideolojik ve
programatik konularda olsun, yetenek ve birikim bak›m›ndan olsun sekreterli¤e
seçilebilecek kadrolar mevcuttu. DABK kökenli MK üyeleri Konferans kökenli
MK üyelerinden bir yoldafl›n sekreterli¤e seçilmesi noktas›nda ›srarl›yd›. Konferans
kökenli yoldafllardan da bir k›sm› bu yoldafl›n seçilmesi yönünde öneride
bulunmufltu. Ancak yoldafl bu görevi kabul etmedi. Konferans kökenli baflka bir
yoldafl da önerilmesine karfl›n o da görev kabul etmedi.

Partinin ideolojik programatik düflünceleriyle sorunu olan, kirli ticaret ifline
kar›flmas›ndan dolay› Parti içerisinde hayli y›pranm›fl olan ve son olarak da
Konferans arifesinde yakalanan iki delegenin yakalanmalar›ndaki komplonun bu
kifli taraf›ndan yap›ld›¤› iddias›n›n oldu¤u bir durumda HH denilen unsur  grup
ruhuyla Parti Genel Sekreterli¤ine seçildi.

Buradaki tercih Genel Sekreterlik seçiminden öte gruplar›n birbirlerine
iradesini kabul ettirme sorunu temelinde yap›lm›flt›. Konferans kökenli yoldafllar
bu iflin bafl›n› çekmekteydi.

Ticaret ‹fline ‹liflkin OPK’da Yap›lan Tart›flmalar Ve
Sonuçlar› Üzerine:

Hat›rlanaca¤› gibi GBSB’de bu sorunun „alt konferans tart›flmalar›na
yans›t›lmamas› ve OPK’da gündeme getirilmesi noktas›nda“ görüfl birli¤inin
oldu¤una dikkatleri çekmifl ve bununla birlikte izlenen bu politikan›n o dönem
aç›s›ndan yanl›fl oldu¤unu da alt›n› çizerek vurgulam›flt›k. Biz burada OPK’da
yap›lan tart›flmalar ve izlenen siyaset üzerinde duraca¤›z.
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Bu konuda al›nan karar, OPK gündemlerine geçmeden önce mevcut GBMK
üyeleri aras›nda önce bu sorunun görüflüp sonra OPK’ya oturulmas› yönündeydi.
Ancak bu görüfl OPK’dan önce prati¤e geçirilmedi. Gerekçe ise „Bu sorunun
mali sorun gündeme geldi¤inde ele al›n›p de¤erlendirilmesi daha do¤ru olacak“
görüflüydü. Sorunu bilenler bu yönde hareket ederek söz konusu gündemi
beklemeyi do¤ru buldular. Oysa burada yine hata yap›lm›flt›. Hatan›n ve
olumsuzlu¤un ilk aya¤›n› GBSB bu sorunu OPK alt konferanslar›na açmamakla
gelifltirirken, ikinci aya¤›n› yine GBSB kaynakl› ve bilen baz› delegelerin bu sorunu
OPK öncesi gündeme getirmemekle hatal› davranmalar›d›r. Hatal› ve liberal
tutumlar birbirini kovalad›.

OPK gündemleri daha bitmeden OPK delegesi ve ayn› zamanda do¤al üye
olan iki MK üyesinin merkezi konferans›n öngünlerinde düflman taraf›ndan ele
geçirilmesi sonras›nda kendi yakalanmalar›na iliflkin HH diye bilinen unsur
hakk›nda ileri sürdükleri iddialarla birlikte bu konuyla direkt ba¤lant› kurularak
sonuca gidilmeye çal›fl›ld›¤› için, yani söz konusu delegelerin kendi yakalanmalar›n
da bir komplonun oldu¤unu ve bu komplonun ana nedenlerinden birisinin bu kirli
iflle ba¤lant›l› oldu¤unu ortaya koyan bir mektubun OPK’ya ulaflmas› ile gündeme
getirilmifl oldu. Bu kirli ifl gündeme gelmeden, daha do¤rusu söz konusu „komplo“
iddias›yla ba¤lant›l› olarak bu sorun tart›fl›lmadan önce de delegelerin bir ço¤u
kirli iflin nas›l ve kimler tarafindan yap›ld›¤›n› ö¤renmifllerdi.

Komplo var iddias›yla birlikte mektubun a¤›rl›kl› konusu olan kirli ticaret ifli
OPK’n›n di¤er gündemlerinin görüflülmesine ara verilerek görüflülmeye baflland›.
Toplant›da ç›kan sonuçlar özet olarak flöyleydi:

HH’nin bir komplo ile ... ve ... yoldafllar› yakalatt›¤› iddias› do¤ru de¤ildir.
Ancak bu operasyona iliflkin flaibeli durumlar›n ortadan kald›r›lmas› için
soruflturma komisyonu oluflturulmas›na karar verildi.

Kirli ifl ile ilgili ç›kan karar ise flöyle idi:
Bu ticaret iflinin yap›lmas› hata ve suçtur. Olay›n gerçeklefltirilmesi yanl›fl ve

suç oldu¤u gibi partiden gizlenmesi de, yani sorunun gerek birlik öncesi gerekse
sonras› partiden gizlenmesi suçtur. Bu ifli yapanlar/yapt›ranlar ve olay›n gizlen-
mesini y›llarca sa¤layan ilgili yoldafllar özelefltiri vermelidir.

Bu suçun P.’ye aç›lmamas› karar›na var›ld›. Buna gerekçe ise, e¤er sözkonusu
suç partiye aç›l›rarsa parti düflman taraf›ndan teflhir edilecek ve bundan da parti
zarar görecek. Dolay›s›yla tutanak özel tutuldu¤undan, OPK gündemleri ve
kararlar›na yans›t›lmayacak.

Kararda bu iflin yap›lmas›nda önayak olan ve onu partiden gizleyen üç MK ve
ayn› zamanda SB üyesi olan kadrolara ceza verilmesi tart›fl›ld›¤›nda ise bu konuda
bir karara var›lamad›. Cezaland›r›lmalar› yerine mesele özelefltiri ile geçifltirildi

Bu sorunun parti suçu oldu¤u, dolay›s›yla partiye aç›lmas› gerekti¤i noktas›nda
yaln›zca iki delegenin flerhi söz konusuydu. Bunlardan birisi Konferans kökenli
bir yoldafl iken di¤eri ise Cüneyt Kahraman yoldaflt›.
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Sorunun partiye aç›lmamas›n›n nedeni „bu olay›n düflman taraf›ndan
kullan›lmas› kayg›s› idi“ Bu iflin yap›lmas› konusunda OPK delegeleri ve do¤al
delegelerinin hemen hemen hepsi yanl›fl ve suç oldu¤u noktas›nda hemfikirdiler.
Tabii bu ifli yapan, yapt›ran kiflilerin bunun bir suç oldu¤u noktas›nda kendilerini
ne derece ikna ettikleri ayr› bir tart›flma konusudur. Özellikle de bir SB üyesi ikna
olmamakta diretti. ‹nanarak özelefltiri vermedi. Bir bak›ma zorland› özelefltiriye.

Sorunu bilen bir baflka SB üyesi ve do¤al delege ise OPK’ya gelmemiflti. Bu
kiflinin bu iflin yap›lmas›nda zaten rolü yoktu ancak olay› iflittikten sonra partiye
açmamada suç ortakl›¤› söz konusuydu. Daha önce GBSB toplant›s›nda bu sorun
gündeme al›nd›¤›nda kendi pay›na düflen özelefltiriyi yapm›flt›.

fiimdi OPK’n›n bu tutumu ve karar› üzerinde dural›m:
„Komplo var“ iddias›na iliflkin geliflmeleri ve de¤erlendirmeyi daha önce

yapt›¤›m›zdan yeniden bu sorun üzerinde durmayaca¤›z. ... Ticaret ifline iliflkin
karar›n ve izlenen yöntemin kendisine gelince:

Daha önce ortaya koydu¤umuz gibi bu konuda ilk hata GBSB toplant›s›nda
ifllenmiflti. Yani GBSB bu sorunu gündeme al›p tart›flt›¤›nda bu sorunu merkezi
OPK’ya getirmek yerine alt konferanslarda gündemine al›p tart›flmal›yd›. Ama
GBSB bu sorunu ertelemekle bir çok bak›mdan hatalar›n geliflmesine neden
olmufltur. Ayn› hatay› OPK’da devam ettirmifltir. GBSB bu konuda ilkesiz
davranarak liberal tutum sergilemifltir. E¤er sorunu OPK’n›n alt konferanslar›nda
tart›flt›rm›fl olsayd›, gerek OPK’da gerekse daha sonra ortaya ç›kabilecek
olumsuzluklar önlenmifl veya en aza indirgenmifl olurdu. Böylece OPK üzerine
düflen gölge de engellenmifl olacakt›. OPK üzerine düflen gölge neydi?

GBSB gündemine geldi¤inde sorunun gerek MK üyelerine gerek alt
konferanslarda parti iradesine sunulmamas› OPK bileflimini dolays›z bir flekilde
etkilemifltir. Sorun OPK gündeme geldi¤inde ise sorunu tart›fl›p de¤erlendiren ve
oy kullananlar hem san›k hem yarg›ç olmufllard›r. OPK’n›n alt konferanslar›nda
tart›fl›lmamas› suçu iflleyenlerin tekrar konferans delegesi seçilmelerine imkan
sa¤lad›¤›ndan OPK ve OPK’n›n seçti¤i önderli¤e do¤al olarak gölge düflürüldü.
E¤er alt konferanslarda aç›lsayd› mümkündü ki bu suçlular seçilmeyebilirdi.
Böylece bu suçlular›n gizlenerek OPK’ya tafl›nmas› önlenebilirdi. Bu suçlular
yerine baflka yoldafllar delege olarak OPK’ya gelebilirdi. Bu durumda OPK da
sorunu  gizleyemez, ve normal gündemler içerisinde görüflmek zorunda kal›rd›.
Böylece Parti iradesi olumlu veya olumsuz bir sonuca varm›fl olacak, sonuç ne
olursa olsun bu partinin iradesi olacakt›. Suçlular›n partiden gizlenmesi, dolay›s›yla
delege olarak seçilmesi, OPK’da da MK’ya seçilmesi, buradan da bu suçlulardan
birinin Parti Genel Sekreterli¤ine seçilmesi yönlü hakl› elefltiriler ortadan kalkar
ve parti iradesi sorunu örgütsel ilkeler ›fl›¤›nda çözmüfl olurdu. Bu yöntemle hem
suç hem suçlular gizlenmemifl olacak, hem de bunu kötü amaçlar için kullanmak
isteyen kötü unsurlar›n ellerindeki kirli silahlar al›nm›fl olacakt›. Ancak gerek
GBSB gerek OPK ilkesel bir sorunda suça ortak olmam›fl ve örgütsel ilkeleri de
ayaklar alt›na almam›fl olacakt›.
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Burada izlenen siyasetin burjuva liberal oportünist bir siyaset oldu¤u
tart›flmas›zd›r. Örgütsel iliflkilerde de bu liberal burjuva oportünist tarz
sürdürülmüfl, Parti örgütsel kaosla karfl› karfl›ya getirilerek kötü niyetli ve f›rsatç›
unsurlar›n bu sorunu gerekçe yaparak has›mlar›n› altetme amaçlar›na hizmet
edilmifltir.

Gerek GBSB gerekse OPK örgütsel ilkelerde MLM bir siyaset de¤il oportünist
bir siyaset izlemifltir. Partiyi koruma (!) ad› alt›nda ben merkezci bir anlay›fl ve
siyaset izlenerek örgütsel ilkeler ayaklar alt›na al›nm›flt›r. Bu aflamadan sonra
OPK bu sorunu gizli tutanak ve oturum fleklinde de¤il, OPK kararlar›na yans›t›p
partinin bilgisine sunmal›yd›. Bu suçu iflleyen ve suçu gizleyenlere parti tüzü¤ü
çerçevesinde ceza verilmeliydi. Bu suçun ifllenmesindeki benmerkezci bürokratik
ve kastç› anlay›fllarla pragmatist düflünce sistemi derin bir flekilde irdelenerek
parti e¤itilmeli suçlular da yeniden kal›ba dökülmeliydi.

OPK’dan 1994 Ayr›l›¤›na Kadar Olan Süreç Üzerine:
Öncesine iliflkin yap›lan de¤erlendirmeler ve aktar›mlar bilimsel bir flekilde

kavranmazsa, OPK sonras› ve ayr›l›¤›n ard›ndaki ideolojik-siyasi gerçekleri
kavramak ve do¤ru tahlil etmek mümkün olmaz. Bu da geçmiflin olumsuzluklar›n›
tekrar etmekten baflka bir prati¤e hizmet etmez. Bu bilinçten hareketle OPK sonras›
izlenen çizgiyi ana hatlar›yla tahlil edece¤iz.

Siyasal Ve ‹deolojik Aç›dan:
OPK’n›n seçti¤i Merkez Komitesi gruplar koalisyonu olarak oluflturulan

oportünist bir önderliktir.Bu oportünist niteli¤ini gerek OPK öncesi, gerek OPK’da
resmi hale getirilen oportünizmden almaktad›r. Burjuva liberal çizginin temsili
niteli¤indeki bu önderlik Partideki her türden yabanc› düflünce ak›m›n› bünyesinde
toplam›flt›. Sözde bir birlik korunmufl, ama özünde daha büyük ayr›l›klar›n
ideolojik, siyasi, örgütsel temelini yaratm›flt›r. Bu önderlik, Maoistlerin birli¤i
gibi yüce bir amaç ve silah›n Parti kitlesi ve halk kitleleri üzerinde yaratt›¤› etkiyi
bir kredi olarak kullanm›fl, varl›¤›n› esasta bu etki üzerinde sürdürmüfltür. Son 25
y›ld›r önderli¤in stratejik olarak kavranamay›fl› ve oturtulamay›fl›, bu önderlik
süresince de devam ettirilmifltir.  Bu konudaki yetmezli¤ini kapatmak için
kendisinden öncekiler gibi sol söylemlerle geri kitlelerin geri düflüncelerini
okflam›fl, durumu idare etmeye çal›flm›flt›r. Siyasal geliflmelerin gerisinde kalm›fl,
içinde bulundu¤u an› nesnel bir flekilde tespit edememifl, dolay›s›yla da günün
koflullar›na uygun taktik politika ve mücadele araçlar›n› tespit edip devreye
sokamam›flt›r. Kavray›fls›zl›k OPK’n›n oportünist çizgisinde de mevcuttu.

Feodal-faflist diktatörlü¤ün 1993-96 konseptini görememifl, konseptin içeri¤ini
karayamam›fl ve buna uygun politika üretip partiyi konumland›ramam›fl, tam
tersine dört bir tarafa yumruk sallayarak Parti güçlerini da¤›tm›fl, Partinin esas
gücünü flehirlere doldurmufl ve örgütsel darbenin al›nmas›n›n zeminini
oluflturmufltur.  Gündeme gelen yerel seçimler noktas›nda da zigzaglar çizmifl,
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do¤ru bir politik hatta Partiyi konumland›ramam›flt›r. Tespit etti¤i sol subjektif
politikalar nesnel durumla ba¤daflmad›¤›ndan hayat bulmam›fl, Parti adeta
önderliksiz b›rak›lm›flt›r. O, Parti sorunlar›n› de¤il kendi klik sorunlar›n› temel
alarak kli¤inin  parti içerisinde nas›l egemenlik kuraca¤› atefliyle yan›p tutuflan
klikler arenas› olmufltur. Partiye ideolojik siyasi önderlik yapmay› akl›na bile
getirmemifl, gerek legal gerek illegl yay›n organlar›n›n yay›n politikas›na yön
vermemifl, bu noktada da kendili¤indenci bir hat izlemifltir.

Y›llardan beri varolan ve OPK’da giderek büyük bir tehlike haline gelen salt
askeri bak›fl aç›s›, savafla¤al›¤›, bürokratizm,  grupçuluk, burjuva liberalizmi ve
pragmatizmi, sekterizm, vb. ideolojik hastal›klar›n Partiyi yiyip bitirdi¤ini
görememifl, tersine  iflgal etti¤i mevkiyi koramak için bütün bu Maoizm düflman›
düflünce ak›mlar›yla uzlaflm›fl ve onlarla birarada yaflamay› tarz haline getirmifltir.

OPK sonras›nda düflman›n partimize yönelmemesi düflünülemezdi. Bunu
söylemde Merkez Komitesi de kabul ediyordu ama pratik politika olarak üretilen
ve devreye konulan bir araç da yoktu. Tam tersine kadrolar›n önemli bir k›sm›n›
flehirleri örgütleme ad› alt›nda flehirlere y›¤arak a¤›r darbeler alman›n temeli at›ld›.
Bu süreç içerisinde ayn› zamanda SB üyesi olan ÖB sekreteri de dahil toplam alt›
MK üyesi ( bunlardan befli as›l iken di¤eri yedek üyedir) yakaland›. Bu dönem
içerisinde ÖB üyelerinden yaln›zca bir kifli, yurtd›fl›nda oldu¤undan ele
geçmemifltir. Ayn› dönem içerisinde Askeri lojistik ifllerle sorumlu bir MK üyesi
de düflman›n eline geçmifltir. Böylece OPK’da iflbafl›na getirilen (yedekler dahil)
tüm MK üyelerinin 1/3'ünden fazlas› alt› ayl›k süre içerisinde engellenmifl oldu.
Ayn› süre içerisinde gerek Bölge Komiteleri gerekse de daha alt örgütlülükler
içerisinde olan kadro ve üyelerin de önemli bir bölümü düflman›n eline geçti.

Bu yakalanmalarla Amed Bölge Komite Sekreteri, Dersim Bölge Komite
Sekreteri, ÖB sekreteri (SB üyesi) MBK sekreteri ve MBK alan›ndaki Askeri
Komite Sekreteri, Karadeniz Bölge Komitesi ve ayn› zamanda MK yedek üyesi
yakalanm›flt›r. TMLGB Merkez Komitesi sekreteri ve yurtd›fl›ndaki üyesi d›fl›nda
tüm üyeler yakalanm›fl oldu. Yani bütün bölge örgütlülüklerinin sekreterleri k›sa
bir zaman dilimi içerisinde düflman›n eline geçti. Örgütsel darbe ve örgütsel
demoralizasyonun yan›s›ra bir dizi flaibeli durum da Partiyi fazlas›yla kemirmeye
bafllad›.

Bu dönemde yakalanan MK üyelerinden ikisi çözüldü. Bunlardan Servet Öner
adl› unsur poliste ihanet etti. Dönemin hapishane örgütlülü¤ü bu unsurun üzerine
çeflitli kayg› ve hesaplardan dolay› gitmemifl ve cezaland›rmam›flt›.

Amed Gerilla birli¤i alana ulaflmad›. Bu birlik ilk y›l itibar›yla öncü birlikti.
Bu konuda ne Amed Bölge Komitesi görevini yerine getirdi ne de gerilla birli¤i
yeterli çaba ve inisiyatifi kullanarak Amed alan›na gitti. O y›ldan bu yana da
Amed’e halen gidilmifl de¤ildir.

Karadeniz (Artvin) gerilla birli¤i baflta Komutan ve Komiser olmak üzere tüm
Parti üyeleri 1993-94 k›fl›nda yap›lan operasyon sonucu imha edildi. Geride kalan
sempatizanlar düflman›n eline geçti.
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Toroslar’a (Elbistan merkezli) atanan gerilla birli¤i ise birlik komutan›n görev
yerine gitmemesi sonucu alana gidemedi. Dolay›s›yla bu alanda da Konferansta
planlanan politika gerçekli¤e dönüflmedi.

l Nolu Gerilla Bölgesi d›fl›nda sadece Tokat-Ordu-Sivas üçgeninde bir gerilla
birli¤i konumlanabildi.

DBK gerilla birli¤inin korumas› alt›ndaki ilk toplant›s›n› 1993 Eylül-Ekim’inde
gerçeklefltirebildi. O ana kadar Bölge Komitesinde yer alan kadrolardan herhangi
birisi yakalanmam›fl ve flehit düflmemiflti. Fakat bu komitede yer alan üyelerden
birkaç› görev alan›na gitmeyerek istifa etmiflti. Bölge Komitesi faaliyetçileriyle
Ordu faaliyetçileri aras›nda yetki ve inisiyatif meselesinde derin çeliflkiler gün
geçtikçe keskinlefliyordu. Bu durum daha çok OPK’da Ordu örgütlenmesi ve
köylük alanlara iliflkin yap›lan Parti örgütlenmesi konusundaki yanl›fl siyasetten
kaynaklan›yordu. Bu çeliflkilerin boyutlanmasmda Parti-Ordu çeliflkisinin de
önemli pay› vard›.

Daha do¤rusu, her ne kadar DBK, OPK siyasetinden kaynakl› olarak faaliyet-
lerinde baflar›l› olmasa da bu baflar›s›zl›kta önemli bir faktör de Askeri Komisyon
kaynakl› sekter ve salt askeri bak›fl aç›s›d›r. Ordu tüzü¤ünü gerekçe göstererek
bölge parti faaliyetlerine yard›mc› olunmuyor ve zorluk ç›kar›l›yordu.

PKK ile Yaflanan Sorunlarda Do¤ru Tav›r Tak›n›ld›:
OPK sonras› PKK ile yeni bafllayan bir gerilim sürecine girildi. Asl›nda PKK

ile gerek cunta öncesi gerek cunta sonras›nda, daha çok da 1984 sonras›nda bafllay›p
zaman zaman gerilimli flekilde süren iliflkiler, OPK sonras›nda daha da boyutland›.
Bu gerilim siyaseti  PKK’den kaynaklanmaktayd›. PKK’nin halka yönelik zorla
askere alma ve vergilendirme politikas›na halk karfl› ç›k›yor ve Partinin kendilerine
sahip ç›kmas›n› istiyordu. PKK halk›n tepkilerine sert yan›tlar veriyor ve bask›
koflullar›n› daha da a¤›rlaflt›r›yordu. PKK Parti kitlesini sindirmeye çal›fl›yor ve
onlara kendi ifllerini yürütmesi için bask› uyguluyordu. Bu gerilim ve sald›rgan
politikalar›n› üç savaflç›y› kaç›rmakla t›rmand›rd›.  Dört gün boyunca bask› alt›nda
tutarak isteklerini kabul ettirmeye çal›flt›.

PKK’nin bu gerici siyaset ve prati¤ine karfl› Ordu Parti faaliyetçileri PKK’ye
zorla vergi ve asker vermemeleri için halka propaganda ajitasyon yap›yorlard›.
Bu durum PKK’yi daha da pervas›zlaflt›rd›. Dersim halk› ve milis güçlerimize
yönelik bask›s›n› artt›r›yordu. PKK ayn› siyasetini bölgede bulunan Devrimci Sol
ve TDKP güçlerine de uyguluyordu . TDKP’den befl kifliyi kurflunlayarak katletti.

Partimiz taraftar› olan Kahraman ailesinden zorla vergi al›nmaya çal›fl›lm›fl,
ancak bu baflar›lamay›nca ayn› aileden Partimiz üyesi olan bir yoldafl› rehin olarak
kaç›rm›flt›. Yoldafla a¤›r iflkenceler yap›lm›fl, ancak istemleri kabul ettirilememiflti.
Yoldafl›n PKK’nin elinden kaçmas›na misilleme olarak ailesinden üç kifli
katledilmifltir. Ayn› gerici politikan›n devam› olarak Partimizin bir taraftar› da
Pülümür’de katledildi.
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Propaganda ve ajitasyonda kimi sekter üsluplar kullan›lm›fl olsa da Partimiz
esasta devrimci bir hatta kalm›fl, sorunun iki parti aras›nda silahl› çat›flma noktas›na
varmamas› için oldukça so¤ukkanl› ve esnek bir siyaset izlemiflti. Bu dönemde
Merkez Komitesinin izledi¤i nadir do¤ru siyasetlerden biri buydu. PKK Merkez
Komitesi baflta olmak üzere Kürt ulusuna hitaben mektup ve bildiriler kaleme
al›nm›fl, legal yay›n organ› üzerinden özel bir say› ç›kar›lm›fl, PKK’nin bu gerici
siyaseti halk içerisinde genifl bir flekilde teflhir edilmiflti. Parti siyasetinin halk
taraf›ndan benimsenmesinden dolay› PKK bu gerici anlay›fl›ndan dönemsel olarak
da olsa vazgeçmek zorunda kalm›flt›r.

Yay›n Organlar› Konusunda ‹zlenen Politika Yanl›flt›
Parti olarak gerek legal gerekse illegal yay›n organlar› konusunda geçmiflten

bugüne kadar do¤ru bir siyaset izlendi¤i söylenemez. Her dönem bu yay›nlar›n
öneminden dem vurulmufl  fakat pratikte buna uygun hareket edilmemifltir. Hemen
her önderlik kendince bir politika belirlemifl ve bu uygulamaya çal›flm›flsa da
baflar›l› olamam›flt›r. Çünkü geçmiflten beri yay›n politikas›n›n önemi bilince
ç›kar›lmam›fl, bu yay›nlar›n Siyasi Büronun denetiminde ç›kar›lmas› zorunlulu¤u
görülmemifltir. Gerek legal gerek illegal yay›n organlar›nda partinin politikas›n›
alt kademe kadrolar tayin etmifl, önderlik kademeleri ise genel olarak tekzip
yapmakla yetinmifltir. Yay›n politikas›nda öncelik sonral›k iliflkisi kavranamam›fl,
illegal yay›n›n örgütleyici, yönlendirici misyonu kavranmam›fl, illegal merkezi
yay›n organ› cunta sonras›nda düzenli bir flekilde bir türlü ç›kar›lamam›flt›r. Le-
gal bas›na adeta illegal yay›n organ›n›n misyonu yüklenmifl, durum böyle idare
edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Yoldafl Kaypakkaya kuruluflunun ilk günlerinde bas›n›n önemini Marksist Le-
ninist Maoist bir tarzda ortaya koymufl ve Parti örgütünün önüne pratik olarak
bunun nas›l örgütlenece¤i konusunda da berrak bir perspektif ve somut görevler
koymufltu. Örne¤in bütün bölgelerin yapmas› gereken ilk görevler aras›nda ille-
gal bas›n mekanizmas›n›n yerlefltirilmesi oturtulmas› ve da¤›t›m a¤›n›n yarat›l-
mas›n› flart kofluyordu. Bu berrak bilinç hiçbir Parti önderli¤i taraf›ndan
kavranmam›fl,  dolay›s›yla gere¤i de yerine getirilmemifltir. Mekanik bir flekilde
bas›n›n nerede ç›kar›lmas› gerekti¤i tart›flmalar› Partinin gündemini kaplam›fl,
ancak bunda da do¤ru bir sonuca gidilememifltir.

Gerek illegal merkezi kitle yay›n organ› gerek kadro yay›n organ› bu kavra-
y›fls›zl›ktan kaynakl› olarak kurumsallaflt›r›lamam›fl, hem Parti içerisinde hem
kitleler içerisinde Maoizm düflman› bütün düflünce ak›mlar›n›n boy verip
geliflmesine hizmet edilmifltir. Yoldafl Kaypakkaya’daki ideolojik tutum dejenere
edilmifl, ideolojik ve teorik mücadele diye bir mücadele partinin gündeminden
adeta kald›r›lm›flt›r. Bütün bu görevler tali olarak ele al›nmas› gereken legal yay›n
organlar›na yüklenmifl ve dolay›s›yla bu legal yay›n organlar› da genel olarak
orta ve geri düzeydeki yoldafllar›n inisiyatifine b›rak›lm›flt›r.
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K›sacas› Parti ideolojik ve teorik mücadelenin, propaganda ve ajitasyonun
önemini kavramad›¤› gibi, partinin genifl kitlelere ideolojik ve politik önderli¤ini
tesis etme ve örgütlemede önemli bir araç olarak yay›n organlar›ndan
yararlanamam›fl, onlara gereken önemi vermemifl, önderlik etmemifl, yay›n
politikas›nda tamamen kendili¤indenci bir hat izlemifltir.

OPK’yla iflbafl›na gelen Merkez Komitesi de esasta bu çizgiden kopmam›fl ve
onu sürdürmüfltür. Bu MK’n›n di¤er önderliklerden ay›rdedici özelli¤i bu
dönemdeki yay›n organlar›nda gruplar›n, kiflilerin  kiflisel düflüncelerini  resmi
düflünce ad› alt›nda yay›nlamas› ve partiyi kaosa sürüklemesidir.

Önderli¤in Önemi Kavranamam›fl Ve S›radanlaflt›r›lm›flt›r
SB’nin bir bütün olarak k›ra yerlefltirilmesi karar ve politikas› mevcut

koflullarda do¤ru bir siyaset de¤ildi:
OPK SB’yi k›ra yerlefltirme karar› ald›. Fakat bu karar gere¤i bir SB üyesi

ayr›l›¤a kadar rahats›zl›¤› nedeniyle k›ra hiç gelmedi. Befl SB üyesinden biri flehir
örgütlenmelerinin bafl›nda ÖB sekreteri olarak; biri AK sekreteri olarak ve geriye
kalan üç SB üyesi ise Komünist, ‹KK vb. yay›nlan ç›kartmak, partiye ideolojik-
siyasi konularda önderlik etmekle görevlendirilmiflti. Ama yukar›da da ortaya
koydu¤umuz gibi SB ne do¤ru dürüst Komünist,  ve ‹KK ç›kartm›fl ne de Partiye
zaman›nda ideoloj›k-s›yasi önderlik yapm›flt›r. fiehirlere yerleflmesi durumunda
da bunu gene yapamazd› zira SB’nin bileflimi do¤ru bir politika üretecek kapasiteye
sahip de¤ildi.

Geçmiflte bir kanad›n SB’si flehirlerdeyken di¤er kanad›n SB’si ise k›rdayd›.
Fakat hiçbirisi de do¤ru bir politika alt›nda örgütü yönetip yönlendiremedi¤i gibi
yay›n politikalar› da farkl› de¤ildi. Kendili¤indenci bir hat izleniyor, politik tespitler
ya art›k gerçeklik herkesçe gün gibi aç›k hale geldikten sonra yap›l›yor ya hiç
yap›lm›yor ya da hiçbir pratik anlam› olmayan subjektif, basmakal›p ve abart›l›
tespitlerle gün kurtar›l›yor; k›sacas› politika üretilmiyordu.

Stratejik Önderlik Tayin Edicidir:
Do¤ru bir politika demek somut durumu ve çeliflkileri do¤ru analiz ederek

öngörülü bir flekilde bu duruma uygun do¤ru ve devrimci müdahaleyi belirlemek
ve buna uygun örgütü ve mücadele araçlar›n› önceden haz›rlayarak zaman›nda
devreye sokabilmektir. Parti tarihimizde iflbafl›na gelen MK’lar›n ve bu MK’lar›
iflbafl›na getiren Konferanslar›n bu konuda iyi bir s›nav verememifl oldu¤u; örgütün
ve toplumun içinde bulundu¤u gerçekli¤i bilimsel bir flekilde tahlil edemedi¤i
için ihtiyaçlar› da do¤ru bir anlay›flla ortaya koyamad›¤› aç›kt›r.  Mevcut nesnel
durumu ve de kendi gerçekli¤ini bilimsel bir flekilde tan›madan bir Konferans›n
do¤ru bir önderlik çizgisi oluflturmas› da do¤al olarak düflünülemez. Bu ideolojik,
politik, örgütsel ve askeri  her alanda belirlenen taktikler aç›s›ndan da böyledir.

Önderlik çizgisinin do¤ru olmas›, veya do¤ru bir taktik önderlik için mevcut
durumun tüm yönleri, tüm dinamikleri, tüm iliflkileri ve iç-d›fl ba¤lant›lar›yla
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incelenmesi ve analizi; k›sacas› diyalektik materyalist yöntemle, nesnel bir flekilde
anlafl›lmas› ve yorumlanmas› flartt›r. Aksi taktirde öznelci tespitlerle yanl›fl çizgiler
ve politikalar, dolay›s›yla baflar›s›zl›k kaç›n›lmaz olur. Ancak do¤ru taktik önderlik
için bu yeterli de¤ildi. Meseleleri bilimsel olarak kavramak yetmez. Çünkü
komünistlerin ve komünist partisinin ifli s›n›f mücadelesinin seyircisi olmak,
gözlemlemek ve yorumlamak, öngörebilmek de¤il; bunlar üzerinden bu
mücadelenin öncü ve etkin bir öznesi olabilmek, buna do¤ru ve de¤ifltirici,
dönüfltürücü iradi müdahalelerde bulunabilmektir. Öyleyse çok nesnel bir analiz
ve kavray›fl, taktik ustal›k da yetmez. Bunlar, bu kavray›fl üzerinden toplumun ve
s›n›f mücadelesinin dinamiklerine amaca uygun müdahalelerle yön verildi¤inde
Maoist bir nitelik kazan›r. Her s›n›f›n iyi taktisyenleri olabilir ancak iyi taktisyen
de¤il iyi komünist taktisyenler olabilmek tamamen bu taktiklere yön verecek olan
amaç berrakl›¤›, bu amaç berrakl›¤›n› ifade eden s›n›f duruflu yani ideolojik duruflla
ilintilidir. K›sacas› bir Komünist Partisinin en birincil ihtiyac› herfleyden önce
ideolojik önderliktir. ‹deolojik önderlik olmadan taktik veya politik önderlik
anlams›zd›r.

Amaçlarda netlik ve ideolojik durufl siyasal co¤rafya somutuna parti program›
ile indirgendi¤inden, komünist partisinin önderli¤inin birincil niteli¤i ideolojik
önderlik olabilmesi ve program› do¤ru ve bilimsel kavray›fl› ile belirlenecektir.
‹ster azami, ister asgari Program› gerçeklefltirmek içinde bulunulan süreci
bütünlüklü kavray›fl do¤rultusunda ortaya konulacak bir stratejik planla, strateji
ile mümkündür. Dolay›s›yla stratejik plan, savafl› yönetmenin ve kazanman›n genel
plan›, baflka deyiflle zaferin anahtar›d›r. Komünist Partisine niteli¤ini veren
ideolojisi, program› ve bunu gerçeklefltirmek için ortaya koydu¤u stratejik plan
oldu¤una göre; o plan›n kurmay›, komünist partisinin önderli¤i ideolojik önderlik
kurumu olarak ayn› zamanda ideoloji, program ve stratejik kavray›fl›n billur
çekirde¤i, kolektifin tüm tarihsel, teorik ve pratik birikiminin kristalize olmufl
stratejik önderli¤i olmak durumundad›r.

Stratejik plan›n uygulanmas› stratejik önderli¤e ba¤l›d›r. Bu anlam›yla stratejik
önderlik tayin edicidir. Çünkü stratejik önderlik bütünü, tüm bir savafl› yöneten
merkez olarak tüm parçalar›n iflleyiflini, politikas›n› ve prati¤ini hem tek tek hem
de birbirleriyle iliflkileri içerisinde bir bütün olarak kavray›p yöneten ve yön
verendir. Taktiklere yön veren stratejiyi her somut koflulda bütünün, kolektifin
tamam›n›n gerçekli¤ine, parçalar›n tüm iliflkilerini ve tarihsel, sosyal, politik
flartlar›n bütününü dikkate alarak uygulamas› ve bütünü harekete geçirmesi gereken
orkestra flefi odur. Genele, güçler dengesinin bir bütününe ve önderli¤i alt›ndaki
tüm alanlara, o alanlar›n birbirleriyle ve di¤er güçlerle s›n›f iliflkilerinin bilgisine,
hem genel olarak toplumdaki s›n›flar›n mevzilenifline ve hemde tek tek alanlardaki
duruma vak›f olmak durumundad›r ki merkezi bir stratejik önderlik sorumlulu¤unu
yerine getirebilsin. Parçalar› birbirleriyle uyumlu bir flekilde yönetebilsin. Tek
tek taktik önderlikleri stratejinin hizmetindeki bir merkezi taktik plan›n baflar›lmas›
gibi kolektif bir zorlu iflin ekseninde koordine edebilsin.
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‹deolojik- politik bir stratejik önderlik olmaks›z›n tek tek alanlarda, tek tek
sorunlarda k›smi baflar›lar elde etmek mümkündür. Tek tek muharebelerde zaferler
kazanmak da mümkündür. Ama uzun süreli bir stratejik mücadelenin baflar›s›n›n
tek garantisi bu stratejik önderli¤in kendisidir. Merkezi taktik baflar›lar›n olmazsa
olmaz› stratejik önderlik kurumlaflmas›yken; tek tek alanlar›n taktik baflar›lar›n›n
bütünü, devrim mücadelesini ilerleten bir nitelik alabilmesi yani ayn› zamanda
merkezi bir taktik baflar›n›n kendi üzerine düflen pay›n› gerçeklefltiriyor olabilmesi
de savafl›n bütününün kurmay› olan stratejik önderli¤e ba¤l›d›r. Gene merkezi
taktik baflar›lar›n stratejik bir zafere yürüyüflü de bu stratejik önderli¤in kurum-
laflmas›na ba¤l›d›r.

Bir Komünist Partisinin Merkez Komitesi ve özellikle de Siyasi Bürosu, o
ülkedeki aflamal› ve kesintisiz devrim mücadelesinin stratejik plan›n›n o dönemdeki
uygulay›c›s›, savafl›n bütününün kurmay›, komutas› , yani ideolojik, politik stratejik
önderli¤i olarak kurumlaflmak durumundad›r. Ancak böyle bir stratejik önderlik
kurumlaflmas› ve bunun süreklili¤inin sa¤lanmas›yla hem dönemsel merkezi taktik
planlar baflar›yla ortaya konur ve uygulan›r, hem de bu dönemsel taktik planlar
birbirini bütünleyerek ilerleyen bir stratejik plan›n sonuç al›c›l›¤›n›n hizmetine
girer. Gene ancak bu flekilde merkezi taktik plan her alan, her bölge ve her birimde
somut ve özgül olana uygun biçimlerini al›rken merkezi bir plana uyum gibi ana
bir halkay› yitirmez.

Böyle bir kurmay olmadan her bölgenin, her parçan›n kendi baflar›s›n› esas
alarak hareket etmesi ve bütünün baflar›s›n›n gereklerini gözden kaç›rmas›
kaç›n›lmazd›r. Her bölgenin ve her faaliyet alan›n›n asli görevlerini belirleyecek
ve merkezi taktik plana uygun bir bölgesel taktik önderlik için onlara yön verip
perspektif sunacak olan da gene tek tek parçalar›n bilemeyece¤i ve göremeyece¤i
kadar bütüne tüm yönleri ve tüm çeliflkileriyle vak›f olan stratejik önderlik
olacakt›r.

Öyleyse, stratejik bir ideolojik-politik önderlik kapasitesine sahip bir önderlik
bile, bu misyon yeterince kavranmadan ve bunu gerçeklefltirme flartlar› olufl-
turulmadan, süreklili¤i sa¤lanm›fl ve kurumlaflm›fl bir durufl gere¤i anlafl›lmadan
bu kapasitesini maddi bir güç haline getiremez. Bu kapasitenin maddi bir güç
haline gelmesi herfleyden önce önderli¤in gerçekten de bütünü görebilece¤i,
bütünün tüm hareketinin bilgisine sahip olabilece¤i bir yerde ve buna uygun
araçlarla donat›lm›fl olarak konumland›r›lmas›ndan geçer. Bu araçlar bir da¤›n
bafl›nda yarat›labiliyorsa orada, uzayda yarat›labiliyorsa uzayda; nerede oldu¤u
önemli de¤ildir. Aslolan bu önderli¤in misyonunun ve gerekleri, görevleri ve
sorumluluklar›n›n do¤ru anlafl›lmas› yani asli görevin icras›d›r.

Ülke ve dünyadaki geliflmelerden, s›n›f mücadelesindeki her bir hareketten,
tek tek her bir bir parçan›n, yani her faaliyet alan›n›n, her bölgenin çeliflkilerinden,
gerçeklerinden, hareketinden,  an be an de¤iflen sosyal, siyasal, askeri, ekonomik
vb. geliflmelerinden bihaber olan bir kurmay›n bir devrimi, çok parçal› ve çok
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ifllevli bir organizmay› tek bir amaca kilitleyerek harekete geçirme ve yönetme
becerisi göstermesi beklenemez. Öyleyse önderli¤e bu flartlar sa¤lanmal›, bunun
araçlar› yarat›lmal›, süreklili¤i sa¤lanmal›, önderlik bu asli görevini yerine
getirmeye kilitlenmeli ve bunun için de stratejik ve tayin edici önemi kavranarak
korunmal›d›r. Ondan sonra da o önderlikten kolektifin yani partinin tüm kadrolar›n›,
üyelerini, militanlar›n› ve savaflç›lar›n›, tüm örgütlerini ve bölgelerini tek bir
stratejik ve taktik plan dahilinde ustaca birlefltirmesi, farkl› renkleri, farkl› alanlar›,
farkl› farkl› olanlar› tek bir yumruk gibi  harekete geçirebilmek olan önderlik
sanat›n› icra etmesi; bunun için ideolojik ve politik bir merkez, ideolojik ve politik
önderlik misyonunu oynamas› beklenmelidir. Bu misyonun hakk›n› veren bir
önderli¤in ayda m›, Mars’ta m›, k›rda m›, kentte mi oldu¤unu kimse tart›flma
konusu yapmaz. Aslolan, asli görevini yerine getirmesidir. Bu tayin edicidir. Bu
asli görevini yerine getirmeyen bir önderlik ise savafl›n en k›zg›n alanlar›nda, en
büyük fedakarl›klar içinde en büyük emekleri sarfetse de, çok iyi bir savaflç›, çok
iyi bir militan, çok iyi bir devrimci, çok iyi bir komünist, çok iyi bir taktisyen, çok
iyi bir komutan veya çok iyi bir teorisyen olabilir; ama savafl›n bütününün kurmay›
yani gerçek bir önderlik, stratejik bir önderlik olamaz. ‹rade ve eylem birli¤inin,
stratejik bir plan dahilinde çelikten bir birlikle devrimi zafere tafl›man›n baflkaca
da garantisi yoktur. Parti ihtiyaçsa, önderliksiz bir partinin dört bir yana yumruk
sallayan ve tek tek baflar› ve zaferlerini hiçbir zaman sonuç al›c› ve nihai, kal›c›
bir zafer yolunda birlefltiremeyen bir militanlar ve kahramanlar ve savaflç›lar
toplulu¤u olmaktan öteye gidemeyen, gerçek bir parti olamayan bir parti oldu¤u
asla unutulmamal›d›r.

Parti tarihimizde merkezi önderliklerden hep küçük iflleri baflarmas›
beklenegeldi. Hemen hiç bir zaman s›radan bir taktik önderli¤in veya tek bir alan›n
önderli¤inin ötesinde bir beklentiye girilmedi¤i gibi bazen daha da ileri giderek
önderlikten beklentilerin ç›tas› bir savaflç›dan beklenenler derekesine dahi
düflürüldü. Tepeden t›rna¤a böyle flekillenen bir partide önderler de önderlik etme
ihtiyac› duymazlar ve bir savaflç›n›n teorisi ve prati¤i ile yetinir ve kuflkusuz
kendili¤indenci bir çizginin bürokratlar›na dönüflür çürür ya da iyi bir halk
savaflç›s›n›n devrimci fedakarl›¤›yla k›sa vadeli baflar›lar ve küçük muharebelerin
zaferleriyle yetinirler. Büyük düflünmeyen bir partinin önderli¤inin büyük
düflünmesi beklenemez. ‹yi silah kullanman›n veya iyi yaz› yazman›n önderlik
zannedildi¤i bir örgüt parça parça baflar›lar elde edebilir ama sonuç al›c› bir stratejik
plan do¤rultusunda iç birli¤ini dahi sa¤layamaz.

Tarihimizde SB’nin nerede konumlanaca¤› hep tart›flma konusu olmufltur.
Çünkü SB’nin asli görevi ve misyonu noktas›nda bir berrakl›k ve kavray›fl derinli¤i,
önderlik çizgisi ve kavray›fl› konusunda bir kafa aç›kl›¤› olmad›¤›ndan politik
t›kan›kl›klar›n sebebi hep yüzeysel tart›fl›lagelmifltir.  OPK ile iflbafl›na gelen MK-
SB’nin konumland›r›lmas› konusunda olan da budur.
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Politikadaki t›kan›kl›k kendisini SB’nin nerede nas›l daha verimli olaca¤›
noktas›nda da bir netlik sa¤lam›yor,  örgütü kend›li¤›ndencili¤e sürüklüyordu.
OPK’n›n o koflullarda izlemesi gereken do¤ru pratik politika flu olmal› idi:

MK sekreteri ve AK sekreterinin k›rda konuflland›r›lmas› ihtiyac› karfl›lar
yeterlilikteydi.Ama soruna, bu önderli¤in nerede ve hangi koflullarda partiye daha
do¤ru bir ideolojik-politik önderlik yapaca¤› temel al›narak yaklafl›lmad›. Sanki
k›rda, tafllar›n aras›nda kal›nca örgüt dört bafl› mamur bir flekilde yoluna devam
edecek yönlü bir bak›fl aç›s› hakimdi. Bu anlay›fl, daha çok da DABK kökenli
kadrolarda hakimdi. Sadece SB’nin korunmas› aç›s›ndan sorun ele al›nd›¤›nda,
bu politika do¤ru görünebilir ama asli görevini yapmadan korunmas›n›n da partiye
hiçbir faydas›n›n olmayaca¤› aç›kt›r. Esas olan korunma de¤il ideolojik politik
önderliktir. Ancak bu diyalekti¤in do¤ru bir flekilde anlafl›lmas› gerekir. Dönem
dönem önderli¤i hiç korumamak, dönem dönemse önderli¤i koruma ad› alt›nda
asli görevini gerçeklefltiremeyece¤i koflullarda konumland›rmak; her ikisi de
yanl›flt›r.

Gene SB’nin k›rda kalmas› örgüte moral aç›s›ndan da iyidir, ama SB’nin görevi
örgüte sadece bu kapsamda moral sa¤lamak de¤il, onun as›l görevi örgüte MK
toplant›lar› aras›nda siyasi ve ideolojik önderlik yapmakt›r. Politika sunmak ve
örgütü s›n›f mücadelesinin her cephesinde do¤ru bir görüfl aç›s›yla yönlendirmektir.
Komünist’lerle parti içini e¤itmek temel görevi iken, ancak pratik aç›s›ndan ise
örgüte siyasal geliflmelere an›nda tav›r koymas› SB’nin temel görevidir. Kald› ki
ideolojik-siyasi alandaki misyonunu hakk›yla yerine getiren ve bu flekilde varl›¤›n›
her an hissettiren bir önderlik nerede olursa olsun bafll› bafl›na birlefltirici ve moral
kayna¤›d›r.

OPK sonras› SB’ye yaklafl›m parti tarihi boyunca önderli¤i kavray›fl çizgisinin
devam› fleklinde olmufl ve hatta Partinin devrime, orduya ve savafla önderli¤ine
iliflkin giderek derinleflen bilinç bulan›kl›¤› Parti önderli¤ini kavray›fl ve ona
yaklafl›mda çok daha uç ve billur biçimde yans›m›flt›r. Örne¤in SB’nin
konuflland›r›ld›¤› Gerilla bölgesinin l nolu ABK’s›nda SB’ye milis ve kurye
imkanlar›n›n dahi sa¤lanmay›fl› önderli¤in ne kadar ciddiye al›nd›¤›n›n ve gerek
sorumluluklar›n› yerine getirmesi ve gerekse de korunmas› konusunda partinin o
zamanki bilinç düzeyinin çarp›c› bir göstergesidir.

Bu tür yanl›fl anlay›fl ve pratikler de SB’n›n iflini kolaylaflt›rmak yerine daha
da zorlaflt›r›yordu. ‹flin en vahim yan› ise AK sekreteri olan NTnin SB üyesi
olmas›na karfl›n SB’nin ifllerini daha da zorlaflt›rmas› idi. Ona yard›mc› olmak
yerine SB’nin faaliyetlerini engellemek için özel çaba sarf ediyordu. Daha sonra
de¤inece¤imiz gibi bir yandan NT’nin bafl›n› çekti¤i AK kli¤i, öte yandan ise
HH’nin bafl›n› çekti¤i klik1993 sonbahar›ndan sonra gizliden gizliye hizipçi
faaliyetlerini daha da artt›rd›lar.

K›sacas›, SB do¤ru bir politika üretemed›¤› ve üretme kapasitesine sahip
olmad›¤› gibi gerilla bölgesinde konuflland›rmakla da görevlerini yerine
getirememifltir. Sorun hangi alanda konuflland›r›l›p konuflland›r›lmamas› de¤il,
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sorun burada do¤ru bir politika belirlemek ve gerçekte SB’nin ifl yapmas› için
koflullar› yaratmakt›r. Ama e¤er SB’nin görevi sadece ‹KK ve Komünist
ç›kartmakla s›n›rland›r›l›rsa o zaman bunun en iyi koflullar› k›r de¤il flehirlerdir.
Sorunun özü SB’ye yükledi¤imiz misyon ve bu misyona uygun siyasi ve örgütsel
politikalar› do¤ru üretecek bir mekanizman›n (önderlik) oluflturulmas›d›r. Bu
konuda do¤ru bir perspektif ve politikaya sahip olduktan sonra arkas› gelir. Tersi
anlay›fllar y›llard›r, hatta on y›llard›r tekrar etti¤imiz yanl›fl çizgileri devam
ettirmekten baflka bir prati¤e hizmet etmez. ‹fli korkakl›k ve cesaretle aç›klamak
ciddiyetsiz bir yaklafl›md›r.

Sonuç olarak; SB’nin konuflland›r›lmas›na iliflkin ortaya at›lan oportünist
siyaset tarz› ayn› zamanda SB’nin oportünist hatta yürümesini de beraberinde
getirmifltir. „Strateji“ ve „program“ ad›na SB k›ra yerlefltirilmifl ancak strateji ve
program ba¤›nt›s›nda önderli¤in tayin edici fonksiyonu konusunda cahilce
davran›lagelmifltir.

Halk Savafl› Stratejisi dahilinde Partinin, devrimin ve savafl›n en iyi yönetilece¤i
yer, savafla ve partiye en iyi vak›f olunabilecek yerse; bu partinin de esas›n›n
konuflland›¤› köylük bölgeler olacakt›r. Önderli¤in kurumlaflt›r›lmas› ve korunmas›
aç›s›ndan da politik ve askeri olarak en güçlü ve en güvenlikli noktalar da gene bu
köylük bölgeler olacakt›r. Ancak bu bölgelerin gerçekten bu flartlara sahip olmas›
tamamen stratejinin icras›na, bunun için de öncelikle önderli¤in misyonunu yerine
getirmesine ba¤l›d›r. O halde yap›lmas› gereken öncelikle önderli¤i stratejik bir
kavray›flla stratejik önderlik misyonunu yerine getirebilece¤i alanlarda konumlan-
d›rarak Halk Savafl›n› ilerletmek ve köylük bölgeleri gerçekten devrimin üslerine
dönüfltürebilmektir. Önderlik kuflkusuz ki devrimin flahdamarlar›nda, bu ileri ve
flehirlere göreli kuflkusuz daha güvenlikli bölgelerde hem partiyi, hem devrimi
hem de savafl› daha iyi yönetebilecektir.

Askeri Aç›dan:
‹deolojik, siyasi, örgütsel çizgisi yanl›fl olan bir önderli¤in askeri çizgisinin

do¤ru olmas› mümkün de¤ildir. Bu dönemdeki askeri çizgi OPK çizgisinden de
ald›¤› güçle esas olarak salt askeri bak›fl aç›s›ndan kaynakl› sol oportünist bir
çizgiydi. Yukar›dan afla¤›ya orduda örgütlü tüm komutan ve komiserlerin (buna
MK üyeleri de dahil) hemen hemen hepsinde çok büyük oranda salt askeri bak›fl
aç›fl› ve bununla orant›l› olarak önemli oranda savafl a¤al›¤› çal›flma tarz› hakimdi.
Baflka Mao’nun ÇKP içindeki baz› anlay›fllar için söyledi¤i salt askeri bak›fl aç›s›
bizde partinin genelinde hakimdi. Özelde ise gerilla bölgelerinde daha uç
boyuttayd›. Askeri Komisyon’un 1993 sonbahar›nda kaleme ald›¤› „para, silah,
adam olmay›nca bu savafl yürümez“ belirlemesi ne kadar da salt askeri bak›fl aç›s›na
sahip olundu¤unun teorik-pratik belgesi olarak durmaktad›r. Daha önceki
bölümlerde, k›fl dönemi hariç gerilla bölgelerinde siyasi-teorik e¤itimin istisnalar
d›fl›nda hiç yap›lmad›¤›n› ortaya koymufltuk. Siyasi-teorik e¤itim çal›flmas›
yapmamak için teori yap›l›yor, k›l›flar uyduruluyordu.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

438

Askeri çizginin baflar›s› de¤erlendirilirken devrimin siyasi görevlerinin -bu
aflamada propaganda ajitasyon, kitleleri örgütleme, kitleleri silahland›rma, köy
parti komiteleri kurma, ordu içerisinde parti örgütlenmesine yard›mc› olma, partinin
ve kitlelerin örgütlenmesine yard›mc› olma, milis örgütlenmesine yard›mc› olma
yapma, vb. - baflar›yla yerine getirilip getirilmedi¤i kriterinden de¤il kaç çat›flmaya
girildi¤i, kaç pusunun at›ld›¤›, kaç eylemin gerçeklefltirildi¤i kriterlerinden hareket
etmek salt askeri bak›fl aç›s›n›n ürünüdür. Partide siyasi görevlerden uzak, askeri
sorunlar› siyasetin üstünde tutan anlay›fl hakim bir anlay›flt›.

Do¤ru bir ideolojik bak›fl aç›s›n›n ve bunun izinde yürüyen bir askeri çizginin
olmad›¤› yerde isterse günde binlerce gerilla eylemi gerçeklefltirilsin, bunlar›n
kal›c›l›¤› olamaz. Devrimde silah›n ve tekni¤in tayin edicili¤i olamaz. Devrimde
insan›n bilinçli dinamik rolü tayin edicidir. Baflkan Mao Çin’de emperyalistleri
ve ülke gericilerini iktidardan alafla¤› ederken paran›n ve tekni¤in gücüne
güvenerek hareket etmifl olsayd› Çin Devrimini gerçekli¤e dönüfltüremezdi. Ayn›
durum tüm di¤er demokratik ve sosyalist devrimler için de geçerlidir. Sovyetler,
Vietnam , Arnavutluk gibi devrimini yapan ülkeler ve komünistleri için de
geçerlidir. Her yerde düflmanlar teknik, para ve silah bak›m›ndan  devrimci ve
komünistlerden yüzlerce kat üstünlerdi. Ama yenilen taraf olmaktan kurtula-
mad›lar. Demek ki burada do¤ru bir ideolojik-siyasi çizgi ›fl›¤›nda önce kendi
özgücüne güven ilkesi ve halk›n devrimci dinami¤ine dayanarak savafl› yürütmek
esast›r. Taktik bak›mdan yenilgiler al›nabilir, ama stratejik olarak kazanacak olan
halk ve onu devrime tafl›mada öncülük yapan Komünist Partisi olacakt›r. Konuyla
ba¤lant›l› olarak Baflkan Mao’nun „Savaflta ‹nsan›n Dinamik Rolü“ üzerine
makalesinden ilgili bölümleri aktarmakta yarar görüyoruz:

„ ...Ama her fleyi yapacak olan gene insand›r. Uzun süreli savafl ve nihai zafer,
insanlar›n eylemleri olmaks›z›n gerçeklefltirilemez. Böyle bir faaliyetin etkili
olabilmesi için, nesnel gerçeklerden yola ç›karak düflünceler, ilkeler ya da görüfller
bulabilecek planlar, talimatlar, siyasetler, stratejiler ve taktikler öne sürebilecek
insanlara ihtiyaç vard›r. Düflünceler vb. öznel oldu¤u halde, yap›lanlar ya da
eylemler öznelli¤in nesnelli¤e dönüfltürülmesidir, ama her ikisi de yaln›z insanlara
özgü dinamik rolü simgeler. Bu türden bir dinamik rolü ‚insan›n bilinçli dinamik
rolü‘ olarak nitelendiriyoruz ve bu, insan› öteki varl›klardan ay›ran özelliktir.
Nesnel gerçeklere dayanan ve onlara uyan bütün düflünceler do¤rudur ve do¤ru
düflüncelere dayanan bütün eylemler de do¤rudur...“

„...Bilinçli bir dinamik rol oynamak insanlara özgü bir niteliktir. ‹nsan savafl
s›ras›nda bu özelli¤ini güçlü bir flekilde ortaya koyar. Savaflta zaferi ya da yenilgiyi
her iki taraf›n askeri, siyasi, ekonomik ve co¤rafi koflullar›n›n her iki taraf›n
yürüttü¤ü savafl›n niteli¤inin, sahip oldu¤u uluslararas› deste¤in belirledi¤i
do¤rudur, ama zaferi yaln›z bunlar belirlemez; bütün bunlar kendi bafllar›na ancak
zafer ya da yenilgi olas›l›¤›n› sa¤larlar ama belirleyici de¤illerdir. Belirleyici
olabilmeleri için öznel çaba yani savafl›n yönetilmesi ve sürdürülmesi, insan›n
savafltaki dinamik rolü gereklidir.“(109)
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Askeri çizgimiz yukar›da aktard›¤›m›z MLM ideolojik bak›fl aç›s›yla ele al›n›p
yürütülmedi¤i zaman burjuvazinin her fleyin kaderini tekni¤in belirledi¤i fleklindeki
ideolojik ve siyasi sald›r›lar› hakl› ç›kart›lm›fl olur ki bu mant›kla devrim zafere
ulaflt›r›lamaz.

AK’n›n sözünü etti¤imiz yaz›s› bir yandan salt askeri bak›fl aç›s›n› bar›nd›r›rken
öte yandan bu bak›fl aç›s›yla orant›l› olarak sa¤-liberal, ekonomist bir siyasettir.
Bunlardan da önemlisi savaflta insan›n bilinçli dinamik rolünün inkar›d›r.

Ayn› anlay›fllar flehirlerdeki askeri örgütleme için de geçerlidir. Dönem
itibariyle flehir askeri örgütlenmesinde yer alan birçok insan›n elinde para, silah
ve adam olmas›na karfl›n yine de sa¤c› özlerini gizlemek için „para, adam ve
silah“ deyip durmufllard›r. OPK da bu anlay›fla prim vermifltir. Kimi  bölgelerde
Bikisi gibi makineli tüfeklerin olmay›fl› eylemsizli¤in gerekçesi haline getirilmifltir.
Bunun Halk Savafl›n›n mant›¤›yla yak›ndan uzaktan iliflkisi olamaz. Bu, Köylü
Gerilla Savafl›’n›n küçükten büyü¤e, basitten karmafl›¤a, zay›ftan kuvvetliye
geliflece¤i mant›¤›n› reddetmektir. ‹flin garip taraf› da bu mant›¤a sahip olanlar
Parti tarihinde „en büyük Halk Savaflç›lar›“ olarak de¤erlendirilmifltir. Görülece¤i
gibi bu alanda da „Kaypakkayac›l›k“ bir gösteriden öte bir anlam ifade
etmemektedir. Bugüne kadar Partinin silahlanma sorununun çözülememesi bu
anlay›fllar›n Partide hakim olmas›ndand›r.

Salt askeri bak›fl aç›s›n›n hakim oldu¤u iki örnekle somutlamak gerekirse:
Bilindi¤i gibi Cüneyt Kahraman yoldafl Askeri Komisyon üyesi olarak lojistik

ifllerden sorumluydu. Ancak Cüneyt yoldafl bu asli göreviyle u¤raflmak yerine
denetimindeki gerilla birli¤iyle eylemden eyleme koflmufl , ve bu eylemlerden
birisinde a¤›r bir flekilde yaralanm›fl ve bundan dolay› da iki y›l süresince görev
yapamaz hale gelmifltir.

Di¤er bir örnek ise SB’nin bizzat kendisinin de kat›ld›¤› bir sald›r› eylemidir.
Anlay›fl›n yanl›fll›¤› bir yana eylem „SB Bas›n Birli¤i“ ad›na üstlenilmifl ve bu
çizginin „do¤rulu¤u“ Parti kitlesine ve kitlelere empoze edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Her iki örnekte de görülece¤i gibi önderlik kurumu asli görevlerini bir yana
b›rakm›fl, herhangi bir gerilla biriminin yapmas› gereken ifllerle u¤raflm›fl, bilerek
veya bilmeyerek niteli¤ini savaflç› düzeyine çekmifltir. Yukar›da önderlik
kurumunun görev ve misyonunu ortaya koymufltuk. Tekrarlamayaca¤›z. Ancak
önderlik kurumunu bu siyaset ve pratiklere iten çizginin salt askeri bak›fl aç›s›
oldu¤u inkar edilebilir mi?

Partide salt askeri bak›fl aç›s›n›n egemenli¤inden kaynakl› olarak sol sekter
tasfiyeci AK kli¤i Parti içerisinde güç kazanm›fl ve bu gücü 1994 ayr›l›¤›n›n
basama¤› olarak kullanm›flt›r. Ajan NT’nin „OPK sonras› yapt›rd›¤›m askeri
eylemler olmasayd› bugün parti varolmazd›“ sözü tam da bu çizginin  itiraf› olarak
alg›lanmal›d›r. Çünkü bu anlay›fl meselelere ideolojik ve siyasi olarak de¤il,
silahlar›n namlusundan bakar, tayin edici olan›n silah oldu¤unu savunur. OPK
sonras›ndan 1994 ayr›l›¤›na ve sonras›nda da askeri çizgide egemen olan salt askeri
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bak›fl aç›s› olmufl ve bu y›llarca devam ettirilmifltir. Öncesini önceki bölümlerde
ortaya koydu¤umuz için tekrarlam›yoruz.

K›sacas›, OPK sonras› askeri çizgi hem teorik-politik alanda hem de pratik-
politika alan›nda MLM bir tarzda gelifltirilmemifl, tam tersine sol-macerac› tasfiyeci
bir hat izlenmifltir. Partide hakim olan bu çizgi  kendisini daha belirgin ve üst
düzeyde  AK’de cisimlefltirmiflti.

Örgütsel Aç›dan:
Daha önceki bölümlerde de alt›n› çizerek vurgulad›¤›m›z gibi bir partinin

mevcut siyasal çizgisi ile orant›l› olarak örgütsel alandaki çizgisi de ya olumlu ya
da olumsuz yönde bir seyir izler. Partimizin siyasal çizgisinin genel olarak sol bir
çizgi temelinde seyretti¤ini ortaya koymufltuk. Dönem dönem sa¤ oportünist
çizgiler egemen olsa da genelde hakim olan çizgi sol oportünist çizgiler olmufltur.
Bu sol çizgilerin örgütsel alandaki yans›mas› genel olarak örgütsel sekterizm
olmufltur. OPK’n›n iflbafl›na getirdi¤i MK’n›n siyasal çizgisine paralel olarak
örgütsel çizgisinde önemli oranda burjuva liberal tarz olmas›na karfl›n egemen
olan çizgi sekterizm olmufltur. Örgütsel politikada sekterizm egemendir derken
burjuva liberal çizginin örgütsel iliflkilerde zaman zaman hakim tarz durumuna
geldi¤i gerçe¤inin üzerinden atlanamaz. Nas›l ki sol sapma ile sa¤ sapma bir
madalyonun iki yüzünü oluflturuyorsa, yani her ikisinin de ideolojik olarak özü
ayn› ise, örgütsel iliflkilerde de liberalizm ile sekterizm de ikiz kardefltir. Birbirini
besler ve ayn› s›n›fsal ve ideolojik kaynaktan gelirler.

OPK Sonras›nda Hemen Bafllayan Organ D›fl› ‹liflkiler Ve Bunlar›n ‹lk Planda
Yolaçt›¤› Krizler:

OPK biter bitmez ilk organ d›fl› iliflki MK toplant›s› sonras› Askeri Komis-
yon’un Ordu örgütlenmesine iliflkin yapt›¤› toplant›da bir kadronun „komiser mi
yoksa komutan olarak m› örgütlenmesi“ üzerine yap›lan tart›flma ve nihayetinde
komiser olarak atanmas› üzerine baflgöstermiflti. Askeri Komisyon toplant›s›nda
haz›r bulunan befl AK üyesinden dördü (OPK’da MK üyeli¤ine seçilen Kaz›m
Ekici yoldafl Karadeniz Bölgesine bulundu¤undan Askeri Komisyonun toplant›s›na
kat›lamam›flt›) bu kadronun komiser olarak atanmas› yönünde oy kullan›p karara
var›l›rken Konferans kanad› kökenli bir üye ise komiser olarak de¤il komutan
olarak atanmas› yönünde oy kullanm›fl ve organ toplant›s›ndan ç›kar ç›kmaz bu
kadroya „ben senin komiser olarak de¤il komutan olarak atanman› istedim“
fleklinde kiflisel görüflünü aktarm›flt›r.

Birincisi, organik olarak ba¤› olmayan birine kiflisel düflüncesini açmas›
örgütsel iflleyifl d›fl›d›r. ‹kincisi, bir parti üyesi organ içi tart›flmalardaki görüflünü
yani bir karara iliflkin varsa flerhi bu flerhin sahibinin kendisi oldu¤unu ima bile
edemez.Bu örnekte görüldü¤ü gibi tüzük ihlal edilmifl, organ d›fl› iliflkiye geçilmifl,
atanan kadro organa karfl› k›flk›rt›lm›flt›r. Burada bir Parti üyesinin kat›ld›¤›
herhangi bir Parti toplant›s›nda Partinin sorunlar›na iliflkin görüfl belirtme hakk›yla
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örgütsel deflifrasyonu ve kendisini deflifre etmesini birbirine kar›flt›rmamak gerekir.
Bu kar›flt›r›ld›¤›nda örgütsel dejenerasyon ve deflifrasyonun önüne geçilemez.
Grup, klik örgütlenmesi de bir partide böyle bafllar. Bu tür davran›fllar aç›kt›r ki
disiplin ihlalidir ve disiplin cezas›n› gerektirir. Örne¤imizdeki olay›n OPK’n›n
bitiflinden hemen bir gün sonra yap›ld›¤›n› dikkate ald›¤›m›zda y›llarca MK üyeli¤i
yapm›fl bir MK üyesinin  davran›fl›n›n ne kadar tehlikeli oldu¤u kendili¤inden
ortaya ç›kar.

Komiser olarak atanan kadronun organ d›fl› bilgilenmesinden hemen sonra
durumu bir mektupla MK’ya iletmesi sorunun MK’ya tafl›nmas›na vesile oldu.
Alanda bulunan tüm Merkez Komite üyeleri ola¤anüstü bir toplant› yaparak
durumu görüflmüfl ve Askeri Komisyonun karar›n› oy ço¤unlu¤uyla onaylam›flt›r.

Grupçulu¤un oldu¤u bir örgütte atamalarda nesnel davran›lamayaca¤› aç›kt›r.
Ordu içindeki görevlendirme ve atamalarda da grupçuluk yap›lm›flt›r. Küçük
gruplar›n daha büyük gruplar haline gelerek varl›klar›n› sürdürdükleri bir ortamda
do¤al olarak yarataca¤› tahribatlar da daha büyük olacakt›. Nitekim OPK sonras›
yap›lan atamalar›n büyük ço¤unlu¤unda bu grupçu tarz kendisini göstermifl ve
bundan dolay› gruplar karfl›l›kl› birbirlerini tasfiyecilikle suçlam›fllard›r. Hemen
OPK sonras› bu durum Partide krize neden olmufl, ayr›l›k rüzgarlar› estirilmifl,
tehditler savrulmufl, ancak sorunun fiiliyata dökülmesine cesaret edilememifltir.

Yine ayn› AK üyesi yoldafl özgülünde organ ve görev d›fl› geliflen bir baflka
ciddi olumsuzluk ve suç yeni bir krize neden oldu. Olay ve olumsuzluk fludur:

...Ticaret iflidir. Daha önceki bölümlerde de aktard›¤›m›z gibi bu iflin bafl
sorumlulu¤unu bu AK üyesiyle Konferans Kanad›n›n sekreteri olan ve OPK sonras›
SB’ye seçilen kadrolar çekmifltir. Bu konuda OPK’da ikisi de özelefltiri vermifllerdi.
Bu AK üyesinin özelefltiride samimi olmad›¤› ve isteyerek özelefltiri vermedi¤ini,
bask›lanmalar sonucu adet yerini bulsun türünden bir özelefltiri yapt›¤›n› daha
önce belirtmifltik. Burada da anlay›fl bak›m›ndan aç›k bir savrulma sözkonusudur.
Sonuna kadar ikna yöntemi ve özelefltiriye davet etme do¤ruyken, kiflileri
inanmad›klar› halde özelefltiriye zorlamak do¤ru de¤ildir. OPK iradesi kifliyi
özelefltiriye zorlayarak yanl›fll›¤a düfltü. ‹radesiz oldu¤u ve cezaland›rmaya
gidemeyece¤ini bildi¤inden zorunlu olarak kifliyi özelefltiriye zorlam›fl ve samimi
olmayan bir özelefltiriyle de durumu geçifltirmiflti.  Kifliler anlay›fllar›ndan dolay›
özelefltiriye zorlanamaz. Anlay›fllar›n ürünü olarak disiplin suçuna denk düflen
fiiller gündeme gelmiflse ancak cezaland›rmaya gidilir.

Sözkonusu AK üyesi OPK bittikten ve Bat›ya döndükten sonra  ... iflinden
dolay› arac›lar› kiflisel tasarrufuyla sorgulamaya bafllam›fl ve bu sorgulamada
yukar›da sözünü etti¤imiz SB üyesi hakk›nda da sorular sormufltur. Bu tüzük d›fl›
bir davran›flt›r. Hiçbir Parti üyesi herhangi bir olay› tek bafl›na soruflturamaz ve
soruflturmalarda da herhangi bir parti üyesi hakk›nda bilgi edinmek için sorular
da soramaz. Sorgulanan arac›lardan biri sorgudan hemen sonra durumu SB üyesine
bildirmifl ve SB üyesi de durumu bir mektupla MK-SB’ye bildirmifltir.
Mektubunda:
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„Sizlerin de bildi¤i bir ifl OPK’da konuflulmufl ve bundan sonra o iflle ilgili ne
yap›laca¤› konusu karara ba¤lanm›flt›. Ben de dahil baz› yoldafllar›n muhalefetine
ra¤men o iflin paras›n›n al›nmamas›, bunun yerine ifli alan adamdan partiye ba¤›fl
al›nmas› karar› al›nm›flt›. OPK’da bunun d›fl›nda herhangi bir karar al›nmam›flt›.
Fakat ne yaz›k ki MK üyesi ve AK’de görevli 34 nolu ‚yoldafl‘ partinin iradesini
hiçe sayarak, kendi ifliyle u¤raflmas› gerekirken, gidip mafyan›n gönüllü fedaili¤ini
yap›yor. Olay›n ve fedaili¤in ne oldu¤unu gönderilen yaz›y› okudu¤unuzda
göreceksiniz.

„‹flin mahiyeti ve nas›l geliflti¤i OPK’da konufluldu. ‹fli yapan yoldafllar yanl›fl
hareket edildi¤i noktalarda özelefltiri verdiler. Buna 34no’lu da dahildi. Bu
konuflmalar›n, al›nan karar›n ve verilen özelefltirinin üzerinden daha iki ay
geçmiflken, nas›l oluyor da ‚unutuluyor‘ hiçbirfley yokmufl gibi davran›l›yor.
Konuflulup karara ba¤land›¤› halde parti iradesi çi¤neniyor? TN“ (SB üyesinin
29 A¤ustos 1993 tarihli SB’ye hitaben yazd›¤› mektuptan)

Buraya aktard›¤›m›z al›nt›dan anlafl›laca¤› üzere OPK’da ayn› yönlü karar
al›nm›flt›. Fakat buna ra¤men AK üyesi(EN  Yaz›da 34 nolu geçmektedir) kendi
bafl›na yapt›¤› icraat› savunarak SB üyesine verdi¤i yan›tta bunlar› söylüyor:

„...TN’nin yaz›s›, benim .... iflinden dolay› o ifl içinde olup, görevlendirilen ve
bilinen sonuçtan pay› olan ve elime geçen birini s›k›flt›rmam veya sorgulamam
sonucu devreye sokularak ortaya ç›k›yor olmas›d›r.

„Böyle birini s›k›flt›rd›¤›m do¤rudur. S›k›flt›rd›¤›m kifli yaz›s›nda kendi
aç›s›ndan ifade etse de esas itibar›yla do¤rudur. O temelde s›k›flt›rd›m-sorgulad›m.

„Bu kifli alaca¤›m›z› sa¤lamakla görevli olan biridir. Görevlendiren de TN ve
MT  dir. Kay›p 200 bin yabanc› para da bunun ve TN ‚nin aras›nda kay›pt›r. Bu
ald›m diyor.(...)

„Evet, bu amaçla s›k›flt›rd›m, sorgulad›m. Bu yanl›fl m›d›r? Hay›r! Sap›na kadar
do¤rudur. Çünkü, s›radan, alakas› olmayan bir insan de¤il, bu iflin içinde,
görevlendirilmifl, onlarla ba¤lant›s› olan, onlar›n yerlerini yurtlar›n› bilen, sadaka
de¤il, iflin mahiyeti ne olursa olsun alaca¤›m›z› almakla görevli oldu¤u halde
görevini yapmayan, onlar›n üzerine varmak istemeyenlerden biri ve arada 200.000
yabanc› paran›n hesab›n› vermeyenlerden biridir. TN’nin iddias›n›n tersine partiye
karfl› en ufak bir sorumluluk hissetmeyen biridir. Bu ifli bu noktaya getirenlerden
biridir. Bu da sorgulanmay›p kim sorgulanacakt›r.Tersine duruma göre bunun
ötesinde tav›r tak›n›lmas› gereken biridir.“ (Merkez Komitesine bafll›kl›,
23.09.1993 tarihli , AK üyesinin mektubundan)

Daha önce iflaret etti¤imiz gibi sözkonusu davran›fl ve yaz› sahipleri Konferans
kanad› kökenli kadrolard›r. Her ikisi de OPK’da MK’ya seçilmifltir. Yap›lan
görevlendirmelerde TN, SB’ye EN, AK’ye atanm›flt›r. Ve ad› geçen ticaret iflini
birinci derecede yap›p suç iflleyen kiflilerdir.  Burada olumsuzlu¤un sahibi ise,
yani OPK sonras› gidip sözkonusu kiflileri sorgulayan  bu AK üyesinin  kendisidir.
Çünkü AK üyesine ne OPK ne MK ve ne de AK bu sorunu ve onunla ba¤lant›l›
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olan kiflileri sorgulay›p bu ifle tekrar el atacaks›n diye bir görev vermemiflti. AK
üyesi bu sorgulamay› tek bafl›na yapt›¤› ve görevi olmad›¤› halde yapt›¤› gibi,
ayn› zamanda olay›n bir taraf› olan SB üyesi hakk›nda da bu kiflilere soru sormakla
ayr› bir disiplin suçu ifllemifltir.

Bu durumda, disiplin d›fl› davranan, örgütsel iflleyifl içerisinde de¤il de
ba¤›ms›zl›kç› bir tav›rla „sorunlar› çözmeye“ çal›flan AK üyesinin haks›z oldu¤u
ve kendisini Partinin yerine koydu¤u apaç›k görülmektedir. AK üyesini bu tavra
iten neden ne DABK’ç›l›kt›r ne Konferans’ç›l›kt›r. Onu bu tavra iten  neden
geçmiflten beri ayn› yap› içerisinde ve ayn› organ içerisinde yaflad›klar› kiflisel
çeliflkilerdir. Genel olarak ikisinin de genel programatik çizgi noktas›nda olsun
genel politik-taktik ve örgütsel alandaki çizgileri ayn›d›r.

Bilinmelidir ki, bir sorun gündemde ve soruflturulmas› gerekiyorsa, burada
olay›n muhatab› kifli bu soruflturma, ve sorgulamay› tek bafl›na yapamaz. Tek
bafl›na yapamayaca¤› gibi böyle bir soruflturma komisyonu oluflturulsa dahi, o
komisyonda görevlendirilmez. Komisyon iddia sahipleri ve iddiaya muhatap
kiflilerden oluflturulmaz. Çünkü soruflturman›n kendisine gölge düflmüfl olur. Taraf
olduklar› için bu böyle yap›l›yor ve yap›lmak zorundad›r. AK üyesi bu sorgulama
ve yarg›lama yöntemini biliyor. Fakat ifline gelmedi¤i için sorunu götürüp devrimci
görev ve sorumlulukla aç›klamaya çal›fl›yor. Böyle bir örgüt disiplini ve adalet
anlay›fl› devrimci olamaz. Ço¤unlu¤un karar alt›na ald›¤› politikalar, kararlar bazen
uygulanamad›¤› gibi (yanl›fll›¤›ndan dolay›) bazen ise gücü elinde bulunduran,
az›nl›¤› keyfi bir flekilde y›pratmaya ve ezmeye çal›fl›r. Az›nl›kta kalanlar ise e¤er
kendi grubu ve nüfuzlar› varsa ço¤unluk karar›n› önemsemez ve disiplinsizli¤i
hayata geçirir. Kendi düflünceleri do¤rultusunda hareket tarz› izler. Bu durum
yaln›zca söz konusu AK üyesi için geçerli de¤ildi. Kadrolar›n geneli için de
geçerliydi.

‹leride çok somut bir flekilde örnekleyece¤imiz gibi kifli MK üyesi olmas›na
karfl›n üstün karar›n› uygulamaz ama zaman› geldi¤inde ise sanki bu yönlü
disiplinsizlikleri iflleyenler çok do¤ru yapm›fl gibi, adeta mükafatland›r›larak
MK’ya getirilir, dahas› sekreter yap›l›r, yani olumsuzluk yapanlar adeta teflvik
edilir. Tabii burada gücü örgüt içerisindeki mevcut önderlik çizgisinin olumsuzlu¤u
ve bu ba¤lamda oluflturulan muhalefetten al›rlar. Ama kendileri yönetime geldikleri
zaman ise, bu kez çok despotik örgütsel kararlar almaktan geri durmazlar. Ne
ekersen onu biçersin. Bu pasl› silah bir dönem kendilerini iktidar yapsa da ama
di¤er bir dönem iktidardan düflmelerini sa¤l›yor. K›sacas› parti tarihinde önderlik
çizgileri sadece oportünist de¤il, muhalefet çizgileri de ço¤u kez ve esas olarak
oportünist bir temelde kendisini göstermifltir.

Partimizin örgütsel iliflkileri ço¤u zaman titizlikle uygulanmam›fl ve örgütsel
ilkeler çi¤nenmifltir. Ne az›nl›¤›n haklar› konusunda ne de az›nl›¤›n ço¤unlu¤un
karar›n› uygulamas› konusunda MLM bir hat izlenmemifltir. Bu durum 2.yenilgi
sonras› tam bir ideolojik hastal›k olarak kendisini üst düzeyde göstermifltir. Yak›n
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dönem itibariyle devam etmifl, KHK’da ve KHK sonras› MK toplant›lar›na hakim
olan anlay›fl bu olmufltur. Merkezi Konferans sonuçlar›na, MK toplant› kararlar›na,
BK toplant› kararlar›na, CPK toplant› kararlar›na bak›ld›¤›nda örgütsel iflleyiflin
menflevik bir tarzda iflletildi¤i görülecektir

AK üyesinin yaz›s› Askeri Komisyonda görüflülüp flu karara var›l›yor: SB
üyesinin görevlerinin dondurulmas› SB’ye önerilir. Ancak buradaki olumsuzlu¤un
as›l sahibi AK üyesinin kendisi olmas›na karfl›n bir ceza gerekli görülmez ve
önerilmez. AK üyesi AK’nin gücünü de arkas›na alarak SB üyesinin MK üyeli¤inin
dondurulmas› için çaba sarfeder. Sorun bir AK üyesi ile bir SB üyesi sorunu olm-
aktan ç›km›fl, Askeri Komisyon ile bir SB üyesi aras›ndaki soruna büründürül-
müfltür. Kliklerin ç›karlar› çak›flt›¤›ndan geçici olarak birleflmifl ve baflka bir klik
temsilcisini partiden d›fltalamay› hedeflemifltir. AK kli¤i bu yöntemle SB üyesini
partiden att›rmay› ve onun yerine kendi kli¤inden birini SB’ye atamay› amaç-
lam›flt›. Bu süre içerisinde AK Sekreteri ve SB üyesi olan ajan Nihat’›n kendi klik
üyelerinden birini SB’ye önermesi tesadüfi de¤ildir. Bu yöntemle hem sözkonusu
AK üyesi kazan›lacak hem de siyasi rakip olarak görülen SB üyesi tasfiye edilecek
ve SB ele geçirilecektir. AK’nin yöntemi suç ve suçlular› aç›¤a ç›kartmak ve
bununla da partiyi düzlü¤e ç›kartmak de¤il, t›pk› burjuva politikac›lar› gibi birisiyle
„kutsal“ ittifak kurarak o an kendi önünde engel oluflturan› tasfiye etmekti.

Gerek AK üyesinin disiplinsizlikleri gerekse her ikisinin mektuplarla sorunu
parti gündemine yeniden sokmas› sonucu bu sorun SB’de görüflülmüfl ve flu karar
al›nm›flt›r:

„Karar 52: Bu olay› hiçbir yfl. tek bafl›na soruflturamaz ve soruflturmamal›d›r.
Bu olay› MK soruflturacakt›r. Bu olaya ad› kar›flan ..., ..., ..., ..., ...,  soruflturulmalar›
için buraya getirilmelidir. MK toplant›s›na kadar bunlar getirilmeli. Gelmedikleri
taktirde suçlu olarak gösterileceklerdir. SB’nin bu görüflü MK’ya iletilecek. (oy
birli¤i)“

Bu karara düflülen iki flerh vard›r. Bunlardan birisi bir kli¤in bafl› HH’ye aitken,
di¤eri baflka bir kli¤in bafl›  NT’ye aittir :

„fierh: Karara kat›lmakla birlikte mevcut durumda bu karar›n yaflama
geçece¤ine inanm›yorum. Mevcut durumda bu kiflilerin buraya getirilmesi zordur.
Söz konusu kiflilerin sorgulanmas› için baflka alternatifler ve yollar aranmal›d›r.

„fierh: EN’nin yaz›s›nda geçen isimler gelmelidir. E¤er ad› geçen kifliler
gelmemeleri halinde ölümle cezaland›r›lmal›d›r.“

Karar ve flerhler SB’nun 26 Eylül-5 Ekim 1993 tarihleri aras›nda yapt›¤› toplant›
tutana¤›ndan al›nm›flt›r. Toplant›da her iki kadronun (yani AK üyesi ve SB
üyesinin) görevlerinin dondurulmas›n› savunan üyeler olmas›na karfl›n karar
ç›kmam›flt›r. Bu toplant› oldukça sekter ve hotzotçu havada geçmifltir. Bu
hotzotçulu¤un ve y›k›c›l›¤›n bafl›n› esas olarak NT çekerken karfl› taraf›n bafl›n›
HH çekmekteydi.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

445

Karardan da anlafl›laca¤› üzere sorun MK’n›n yetkisinde oldu¤undan herhangi
bir alt organda bu sorun tart›fl›lamaz, sonuca gidilme noktas›nda fiili bir tavra ise
asla girilemez. Yine SB karar›nda sorunu bu aflamadan sonra gizlemenin do¤ru
olmayaca¤› ve bunun Parti iradesine MK üzerinden aç›lmas›  sonucuna var›lm›flt›r.
Durum böyleyken kiflilerin benmerkezci bir tarzda soruna yaklaflmalar›, sorunu
kendi kliklerinin karfl› kliklere üstünlük arac› olarak kullanmalar›ndan kaynakl›
olarak benmerkezci çözüm yöntemlerine gidilmesi bir komünist partisinde
olanaks›zd›r. SB toplant›s›ndan önce HH ile NT aras›ndaki karfl›l›kl› küfürleflmelere
dayanan sert tart›flma SB toplant›s› süresince devam ettirilmifl ve toplant› gerilimli
bir hal alm›flt›. Bu gerilimin bafl›n› ajan NT çekmekte, HH unsuru da ondan geri
kalmayarak ayn› yöntem ve üsluplarla gerilimi artt›rm›fl, toplant›y› siyasi bir
toplant› olmaktan ç›kararak kiflisellefltirmifllerdir.

 Bu tür tart›flmalar partide hakim hale gelen yar›-lümpen kültürden ba¤›ms›z
de¤ildi. Meselelere siyasi-ideolojik aç›dan bakmak yerine kiflisellefltiren ve tart›flma
yönteminde ikna ve dönüfltürmeyi temel almayan, karfl› fikir sahiplerini „adi, alçak,
namussuz, flerefsiz“ vb. ithamlarla bast›rmaya çal›flan tarz, 1987 ayr›l›¤›ndan sonra
ad›m ad›m partide büyütülmüfl ve hakim hale getirilmifltir. Bu tarzda savaflç›ya
küfür, siyasi ve örgütsel tart›flmalarda küfür ve hakaret, daha da ilerisinde „kafana
s›kar›m“, „beynini da¤›t›r›m“, vb. söylem ve davran›fllar adeta kan›ksan›r hale
gelmifl, güçlü olan klikler rakiplerini bu tarzla bertaraf etmek istemifllerdir. Buna
ek olarak bol bol komplo teorileri üretilmifl, bu komplo teorileriyle siyasi rakipler
sindirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Gerek DABK kanad›nda gerek Konferans kanad›nda
yukar›da s›ralad›¤›m›z örneklere benzer onlarca olay yaflanm›fl ancak her iki yap›
da bu tarz›n üzerine ciddi bir flekilde gidememifltir. Birlik döneminde de ayn›
çizgi sürdürülmüfltür.

Geçmiflten beri devamedegelen örgütsel ilkeleri çi¤neme, gruplar›n birlefl-
mesiyle daha bir üst seviyeye ç›km›fl, OPK’dan sonra ise hem grupçuluk temelinde
hemde yukar›da örnekledi¤imiz temelde devam etmekteydi. Bu kültürü sadece
NT’ye ba¤larsak kendimizi kand›rm›fl oluruz. NT’nin bu kültürün simge ismi
oldu¤u do¤rudur. Ancak bu kültür örgütün kendisinde vard›.

1993 AK ve SB toplant›s› sonras› ise bir taraftan HH’nin bafl›n› çekti¤i hizipsel
faaliyetler, di¤er taraftan ise NT’n›n bafl›m çekti¤i AK kli¤inin yürüttü¤ü gizli
grupsal örgütlenmeler kendisini devam ettirdi. SB toplant›s›n›n yap›ld›¤› süre
içerisinde, MK bileflimi içerisindeki a¤›rl›k henüz Konferans kanat kökenli
kadrolardayd›. Toplant› sonras›nda hizipçi faaliyetler daha da artm›fl ve örgütsel
bir ayr›l›¤›n basamaklar› h›zl› bir flekilde örülmeye bafllanm›flt›.

HH, Konferans kökenli komiser ve komutanlarla gizliden gizliye iliflkiye
girmekte ve NT’nin bafl›n› çekti¤i AK kli¤ine karfl› örgütlenme yapmaktayd›.
NT’nin bafl›nda oldu¤u AK kli¤i ise ticaret iflini ve AK üyesiyle bir SB üyesinin
bu ticaret ifli yüzünden birbirine girmelerini dayanak yaparak SB’yi teflhire
yönelmifl ve SB’yi ele geçirme planlar› yapmaktayd›lar.
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HH’nin DABK kökenli komiser ve komutanlar›n sekterliklerini dayanak
yaparak Konferans kökenli üyeleri ve bunlarla birlikte savaflç›lar› AK’ye karfl›
yönlendirmesi daha belirgin bir flekilde bu dönemden sonra artm›flt›r. HH,  ticaret
iflinin gündeme gelmesi ve bunun MK taraf›ndan partiye aç›lmas›n›n kendisinin
siyasi gelece¤i noktas›ndaki tehlikesini gördü¤ü için, daha do¤rusu bu sorunun
partide tart›fl›lmas› durumunda Konferans kanat „önderlerinin“ en az›ndan teflhir
olaca¤›n› dahas› kendilerinin sözkonusu kanat üzerindeki ideoloj›k-siyasi
otoritelerinin güçlü bir flekilde zay›flayaca¤›n› hesaplad›¤›ndan, bunun önüne
geçmek için bu tür organ d›fl› yöntemleri gelifltirmeye h›z vermiflti.. Bu faaliyetini
18-25 Aral›k 1993 tarihleri aras›nda yap›lan elefltiri-özelefltiri toplant›s›nda aç›kça
ortaya koydu. Yaklafl›k 50 kiflinin kald›¤› bu bar›nakta AK kli¤i aç›ktan aç›¤a
teflhir edilmekte ve üyeler hedef gösterilmekteydi. Bar›nakta bulunan parti
üyelerinin (iki kiflisi hariç) hemen hepsi Konferans kökenliydi. Yap›lan tart›flma-
larda üyeler aç›ktan aç›¤a savaflç›lar gibi konufluyor, kendi ana düflüncelerini
savaflç›lar›n toplant›s›nda açarak kifliler flahs›nda AK yarg›lanmaya çal›fl›l›yor ve
teflhir ediliyordu. Bu tür konuflmalara karfl› ç›kan DABK kökenli SB üyesi aç›ktan
aç›¤a savaflç›lara hedef gösterilmeye çal›fl›larak hizipçilik yap›l›yordu. Ki DABK
kökenli SB üyesinin mevcut toplant›n›n bir elefltiri-özelefltiri toplant›s› olma
niteli¤inden çok hizipçilik yap›ld›¤› yönünde Parti MK’s›na yazd›¤› suç duyurusu
yaz›s› da ayr›l›k sonras› yay›mlanan belgeler aras›nda mevcuttur.

AK kili¤i ise 1993 Eylül-Ekim aras›nda yapt›¤› toplant›n›n raporunda aç›ktan
aç›¤a SB’yi teflhir ediyor ve Orduya hedef gösteriyordu. Bunu da „Yaflas›n ‹brahim
Kaypakkaya Düflüncesi“ fliar› ile süsleyerek yap›yordu. AK bununla yetinmemifl,
AK raporuna ekledikleri ek bir yaz›yla kirli ifli partiye açm›flt›. Normalde böyle
bir yaz›n›n örgütsel ilkeler gere¤i tüm AK üyelerinin denetiminden geçirilmesi
zorunlulu¤u vard›r. Ancak NT bu örgütsel ilkeyi de bir kenara b›rakarak yaz›y›
rapora ekleyip alt organlara indirmifltir. „Lodlar Kamaras› ve fiovalyeleri“ bafll›kl›
bu yaz›, barda¤› tafl›ran son damla olmufltur. Aral›k 1993‘te yay›nlanan bu yaz›
alt organlara indirilince kaos klik bafllar›ndan partinin tümüne yay›lm›fl oldu.

Sözkonusu yaz› ilk olarak, MK’n›n yetkisini afl›yordu. Çünkü OPK’da ticaret
ifline iliflkin al›nan karar›n de¤ifltirilmesi için Parti iradesine sunulmas› veya yeniden
tart›fl›lmas› sadece MK’n›n yetkisindeydi.  ‹kincisi, yaz›da birçok kadro kod
isimleriyle alta teflhir ediliyor ve adeta yarg›lan›yordu. Üçüncüsü, yaz›da, bat›da
bir k›s›m kadro ve üyenin yakalanmas›na iliflkin flaibeler yarat›l›yordu. Dördüncüsü,
yaz›da yaz›n›n sahibi kendi yaflam› ve mücadele tarihini anlatarak kendisini deflifre
etmekte ve disiplini çi¤nemekteydi. Beflincisi, yaz›n›n AK üyelerinin ço¤unlu-
¤unun denetiminden geçirilmeden sadece AK Sekreterinin denetiminden
geçirilerek yay›nlanm›fl olmas› örgütsel ilkelere ayk›r›yd›.

Sonuç olarak yaz›n›n kendisi bir idelojik mücadele ve sorunlar› çözme yerine
örgütsel s›rlar› deflifre eden, kiflileri yarg›layan, kifliler hakk›nda flaibeler yaratan,
örgütsel ilkeleri ayaklar alt›na alan disiplind›fl› bir davran›flt›. Bar›naktaki hizipçi
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faaliyetler, arkas›ndan „Lordlar Kamaras› ve fiovalyeleri“ yaz›s›n›n örgüt ilkelerin
bir tarafa b›rak›larak yay›mlanmas› art›k önlemenez bir ayr›l›¤›n köfle tafllar›n›n
örülmesi oldu.

Söz konusu parti organ› yaz› üzerine üst organlara sorulmas› noktas›nda çeflitli
kararlar alm›fl ve üstün yan›tlamas›n› istemifltir. Bunun üzerine ajan NT „1Nolu
Alt Bölge Komutanl›¤›’na Ba¤l› 2Nolu M›nt›ka Ordu Parti Organ›na“ verdi¤i
cevapta partiye flöyle meydan okumaktayd›:

„Korkum yok. Var gücümle bu suçun üzerine gidece¤im. Hatta MK
toplant›s›ndan sonra bu suçu bildiri ile bas›na dahi (özelefltiri yaparak) göndere-
ce¤im. Hangi irade bana izin vermeyecek, onu görmek istiyorum“

O dönem karfl›-devrimci bir unsurun böyle yapmas› anlafl›l›rd›. Ancak çal›flma
tarz›n›n ve davran›fl tarzlar›n›n bu gibi düflman unsurlara kendi amaçlar›na
ulaflmas›nda büyük bir cesaret verdi¤i görülmedikçe yat›p kalk›p düflman unsurlara
küfür etmekle hiçbir sonuç al›namaz. Bu kiflinin  partiye meydan okuyufl tavr›yla
bir kadronun  OPK’da karar alt›na al›nan bir sorunu kendi bafl›na çözmek için
insanlar› ormana kald›r›p  kendi deyimiyle s›k›flt›rd›m, sorgulad›m, tavr›na girmesi
özünde ayn›d›r. Keza bu ... ticaretini yapan kadrolar›n yanl›fl da olsa sonuca
ba¤lanm›fl bir sorunu tekrardan parti gündemine sokmalar› özünde farkl› de¤ildir.
Çünkü bu davran›fl ve pratikler karfl›-devrimcilerin karfl›-devrimci pratiklerini
gizlemesinin arac› olmaktad›r. Bu davran›fl ve pratiklerin bilinçli ve bilinçsiz
yap›ld›¤› bir önem arzetmez.

Karfl›l›kl› disiplinsizce pratiklerin sergilenmesi ve arkas›ndan karfl›l›kl› yap›lan
seviyesiz polemikler, birbirini kovalayan suç duyurular› vb. Ocak 1994‘ten sonra
daha bir üst seviyeye ç›kt›. Ayr›l›k an›na geçmeden önce klik bafllar›nda NT’nin
ve HH’nin ayr›l›k noktas›nda ›srarl› olduklar›n› belgeleyen bir-iki örnek daha
sunmak gerekirse:

NT tam bu ideolojik mücadele içeri¤inden uzak polemiklerin g›rla gitti¤i
dönemde yurtd›fl›nda bulunan DABK kökenli bir kadro ile yapt›¤› bir telefon
konuflmas›nda aç›kça  ayr›l›¤› savunmufl ve destek istemifltir: „Biz ayr›lal›m ve
partimizin ismini de TKP(MLM) koyal›m“ önerisinde bulunmufltur. Ancak
sözkonusu DABK kökenli kadro bu öneriyi reddetti¤i gibi alalnda bulunan MK
üyesini bilgilendirmifl ve bunlar›n ayr›l›k tav›rlar›ndan vazgeçmeleri için ikna
edilmeleri gerekti¤ini de belirtmifltir. Bir gün sonra söz konusu MK üyesi NT ve
yan›nda bulunan bir baflka MK üyesiyle durumu tart›flm›fl ve böyle bir fley
yapmamalar›n› ›srarla vurgulam›flt›r. 1994 May›s MK toplant›s›nda sorun gündeme
gelmifl, ancak NT ve di¤er MK üyesi „biz böyle bir fley konuflmad›k“ deyip inkarc›
davranm›fllard›r.

NT ve AK kli¤i kendileri d›fl›ndaki DABK kökenli MK üyesi ve kadrolara
zaten güvenmiyorlard›. NT’nin 1993 sonras› DABK kökenli SB üyesine haz›rlad›¤›
komplo onun AK kli¤ine entegre edemedi¤i DABK kökenli kadrolar› sindirme
takti¤inden baflka bir fley de¤ildi. Bu komplo KHK’da aç›¤a ç›kart›lm›flt›r. Zaten
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NT’nin bu DABK kökenli kadronun SB’den al›nmas› için çaba içerisinde oldu¤u
baflka bir DABK kökenli MK üyesine yazd›¤› notla aç›¤a ç›km›flt›.

NT önderli¤indeki AK kli¤i hummal› bir flekilde çal›fl›rken, HH kli¤i de bofl
durmuyordu. HH bar›naktaki aç›k hizipçi tutumunun arkas›ndan bir kaç gün sonra
gündeme gelen operasyon söylentisiyle birlikte SB’nin elindeki bas›n mekanizmas›
ve teknik malzemeleri kendi yard›mc›s› SB üyesinden gizleyerek saklam›fl,
denetimindeki parti mallar›n› da olas› bir ayr›l›¤a haz›rlanacak flekilde yerlefltir-
miflti. Bu süreçte gerek yurtd›fl›yla gerekse alanda ulaflabildi¤i üye ve sempatizanlar
arac›l›¤›yla bar›naklarda hizip faaliyetlerini yo¤unlaflt›rmas› da bunu somutlamak-
tad›r. Ayn› flekilde yurtd›fl›nda Konferans kökenli bir üye ile yapt›¤› telefon
konuflmas›nda „uyan›k olmalar›n›“ ve gözü kapal› gitmemelerini söylemifl, köy
faaliyetlerinde ise kli¤indeki PÜ’ler üzerinden „Yak›nda DABK-Konferans ayr›l›¤›
olacak“ temelinde  propaganda yapt›rm›flt›r. Ayn› faaliyete yan›nda bulunan bir
baflka MK üyesini de dahil etmifltir.

Parti Sekreteri oldu¤undan, MK’y› toplant›ya ça¤›rma, toplant› yerini ayarlama
görevi kendisine ait oldu¤u halde yan›ndaki MK üyesi ile birlikte ola¤anüstü MK
toplant›s› ça¤r›s›nda bulunmufllard›. May›s ay›nda yap›lmas› gereken ola¤an MK
toplant›s›n› örgütlemek yerine kli¤inin hakimiyetini sürdürmek amac›yla taktik
bir manevra yapm›fl, bu manevrayla rakiplerini altetme yolunu seçmiflti. MK
bilefliminin DABK kökenli üyelerin lehine de¤iflmesinden sonra pani¤i giderek
artm›fl bundan kaynakl› olarak da Partiden at›laca¤›ndan endiflelenmiflti. Hizipçi
faaliyetlerini pervas›zlaflt›rmas›nda bu endiflenin büyük pay› vard›. NT ise k›fl
süreci boyunca yap›lan baflar›l› eylemlerin rüzgar›n› arkas›na alarak HH ve kli¤inin
üzerine daha sekter bir tutumla gitmekte ve onlar› y›ld›rmaya çal›flmaktayd›.Bütün
bu geliflmeler olurken Karadeniz’deki Merkez Komitesi üyesi, di¤er bar›naklarda
bulunan MK üyeleri, flehirlerdeki yakalanmalar sonucu yedek üyelikten as›l üyeli¤e
geçen MK üyeleri durumdan habersizdi. Hatta MK yedek üyelerinin as›l üyeli¤e
geçtiklerinden dahi haberleri yoktu. Karadeniz birli¤inde  fiili olarak ayr›l›k
yaflanm›fl, ayn› bar›nakta olunmas›na karfl›n komünler ayr›flt›r›lm›fl, olanaklar
paylafl›lm›flt›.Bu durumdan da Merkez Komitesi üyelerinin yan›s›ra  Siyasi
Büro’nun da haberi yoktu.

Dolay›s›yla o günkü koflullarda, yani Parti güçleri bar›naklardan ç›kmadan
di¤er Merkez Komitesi üyelerine ve kadrolara ulaflmak olanaks›zd›. Kimi
yoldafllar›n, „o dönemde alt parti organlar›ndan gelen elefltiriler derlenip toparlan›p
de¤erlendirilmeliydi“ yönlü elefltirileri nesnel koflullardan uzak, subjektifti. Bir
yandan ifllemeyen bir örgüt, di¤er yandan ise nesnel koflullar böyle bir imkan›
olanaks›z k›lm›flt›.

HH, yan›ndaki MK üyesi ve kli¤iyle birlikte elli kiflilik gerilla grubunu yan›na
al›p baflka alana gitmifl görevi olmad›¤› halde baflka alanlara müdahale etmifl ve
tüm iliflkileri bir ayr›l›¤a göre düzenlemeye çal›fl›yordu. Elli kiflilik birli¤i 1994
Mart bafl›ndan ayr›l›k sürecine kadar bir yerde çak›l› tutmufl, bunlar üzerinde hizipçi
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faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu süre içerisinde Partiden habersiz ve gizli bir flekilde
bat›ya gitmifl, alandaki parti üyelerini de kli¤ine katmaya çal›flm›fl ve bunlardan
bir k›sm›n› da katmay› baflarm›flt›r. Bat›da TMLGB Sekreterini de yan›na alarak
tekrar bölgeye dönmüfl  ve dönüflüyle birlikte AK Sekreterinin 01.04.1994 tarihli
„talimat›n›“ bahane ederek  14 Nisan günü ayr›l›¤› resmilefltiren bildiriyi kaleme
alm›flt›r.

AK Sekreterinin notu flöyledir:
„29 Mart 94, 2 Nolu M›nt›ka Ordu Parti Organ›’n›n Askeri Komisyon’a iletti¤i

rapor üzerine düflüncem afla¤›dad›r:
„Sözkonusu organ›n›n uzun süredir k›fl faaliyeti süreci boyunca yapt›¤› organ

toplant›lar›nda olsun, 18 Aral›k 93 tarihli gerilla birli¤i (bir k›sm›n›n) toplant›s›nda
parti içi sorunlar› parti hukuku, parti disiplini içerisinde yapmad›¤› bilinen aç›k
bir gerçek iken, bugünkü sürece kadar kendi disiplinsizli¤ini görmesi gerekirken
ve suçun hesab›n› sormada devrimci elefltiri-özelefltiri silah›n› kullanma
cesaretsizli¤ini gösterdi¤i gibi, bu, faaliyetiyle parti birli¤ini y›k›c›, hizipçi, grupçu
faaliyetini daha da sistemli hale getirerek adeta aç›ktan organ faaliyetini parti
tasfiyecili¤ine dönüfltüren hizipçi ve grupçu çal›flmalar›ndan dolay›, gelinen süreçte
söz konusu organ üyesi (...) yoldafl›n organ karar›na düfltü¤ü flerhi dikkate alarak
(bu yoldafl›n flerhi flöyledir: „üyeli¤i onaylanan ... yoldafl›n üyeli¤ini
onaylam›yorum. Parti içinde hizipçilik yapmas›, hizipçili¤i yapanlara karfl› tavr›
yanl› ve destekleyici faydac› anlay›fl›na sahip olmas› ve grupçu mant›k
tafl›mas›ndan dolay›, ...yfl’›n P.Üyeli¤ini onaylam›yorum.“) Askeri Komisyon’a
ba¤l› Ordu Parti Organ› olmas› nedeniyle, organ›n hizipçi, grupçu faaliyetler
içerisine girdi¤inden dolay› ve bu organ yetkisini parti y›k›c›l›¤› yaparak kötüye
kullanmas›, Askeri Komisyonun gözlemleri olmakla kalmay›p, organ›n kendi üyesi
taraf›ndan dikkat çekilmesi gündeme geldi¤i için ve sorun parti sorunu ve
aciliyetinden dolay› Askeri Komisyon ad›na tav›r tak›nmak ertelenemez
görevimizdir. Bu sorumluluktan dolay›, sözkonusu ordu parti organ›n›n hizipçi
ve bölücü, grupçu faaliyeti partiye daha büyük zarar vermemesi için Askeri
Komisyon ad›na organ›n›z›n donduruldu¤unu ve bu soruflturma sonuçlanana kadar,
görevini iptal edip denetimindeki birlikle birlikte belirlenen yere acilen gelmesini
istiyoruz. Bu bir talimatt›r. 1.4.94. TKP(ML) Askeri Komisyon Sekreteri.“

Bu notun sahibi o dönem AK Sekreteri olan NT’dir. fiimdi bu nota ve içeri¤ine
karfl› 2 nolu M›nt›ka Ordu Parti Organ›’n›n 14 Nisan 1994 tarihli notu ve „aç›k“
tav›rlar›n› belirleyen yaz›dan ilgili bölümleri aktaral›m:

„Tüm Parti Üyelerine,
„Afla¤›daki Aç›k Tavr›m›z› Ve Önerilerimizi Desteklemeye Ça¤›r›yoruz:
„ -AK Sekreterinin AK ad›na organ›m›z› tasfiye (faaliyetini dondurmas›

denilen) karar›n› anti-demokratik darbeci parti y›k›c›l›¤› olarak görüyor, bunu
tan›m›yor ve tüm partiyi bu anti-demokratik uygulamalar› reddetmeye ça¤›r›yoruz.
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„-MK, SB, GK gibi yönetici organlara güvenmiyor ve bu organlar›n, bugün
içinde bulunduklan kariyerist, grupçu ve y›k›c› faaliyetlerden dolay› partinin içinde
bulundu¤u sorunlar› çözemeyeceklerine inan›yoruz.

„- Bu nedenle parti iradesi harekete geçirilerek, sorunlar partide tart›fl›lmal›d›r.
„-Bunun için tüm parti üyelerinin kat›ld›¤› bölgesel düzeyde parti bölge

konferans› yap›lmal›d›r
„-Bu tart›flma konferans› parti konferans› veya kongre tart›flmalar›n›n baflla-

t›lmas› ve bugün bölgede cerayan eden sorunlar› tüm yönleriyle ele al›p tart›flmal›
ve di¤er bölgeleri de harekete geçirilmelidir

„-Bu parti birli¤ini sa¤lamada ve varolan olumsuzluklar› gidermede tek do¤ru
çözümdür.

„-Bu durum için tüm parti güçleri bir araya toplanmal› ve sorunlar detayl›
tart›fl›lmal›d›r.

„-Bunu yapma yönünde tav›r koymad›kça (bugünkü haliyle) GK, AK, SB,
MK’n›n bizim aç›m›zdan tan›ma ve ba¤lay›c›l›¤› olmayacakt›r.

„-Bu gerçekte parti çizgisinin devam›ndan yana tav›r koyacak olanlar›n bugün
birli¤i koruman›n teminat› olan bu yönde tav›r koymas› ve bu tavr› desteklemesi
zorunlu komünist ödevdir.

„-Partiye, parti üyelerine güven duyuluyorsa, yönetici organlar (önderli¤in)
buna evet demek zorundad›r.

„-Organ›n bu kararlar› tüm parti üyelerine iletme (çeflitli yollardan) karar›
alm›flt›r.

14 Nisan 94. TKP(ML) 2 Nolu M›nt›ka Ordu Parti organ›“
AK Sekreterinin notundan k›sa bir süre sonra Genel Komutanl›k da HH’nin

denetiminde bulunan OPO ve Ordu güçlerine ça¤r› yapm›fl ve belirlenen tarihte
belirlenen yerde olmas›n›n talimat›n› vermifltir.

AK Sekreterinin verdi¤i talimatla ve ald›¤› dondurma karar›yla yetkisini aflt›¤›
ve yetkisini kötüye kulland›¤› ve bütün Askeri Komisyon üyelerinin görüfllerini
almadan darbeci bir flekilde böyle bir yetki kulland›¤› aç›kt›r.

HH’nin denetimindeki Ordu Parti Organ› ajan Nihat’›n bu notunu bahane
ederek Partiye bayrak açm›fl, yukar›da aktard›¤›m›z ça¤r›y› kaleme al›p çeflitli
yollardan tüm Parti güçlerine ulaflt›rm›fllard›r. Sekreteri oldu¤u organ› toplay›p
durumu görüflmek, müdahale etmek, çözüm aramak yerine kli¤ini korumak
amac›yla cepheden mücadeleyi kendisi için daha uygun bulmufltur. Yan›na ald›¤›
iki MK üyesini de bu emellerine alet etmifl ve suçuna ortak etmifltir.

Merkezi organlar› ve merkeziyetçili¤ini kabullenmemek demek OPK politi-
kas›n› ve resmi hale getirdi¤i örgütsel ilkeleri kabul etmemek demektir. Bu
yukar›n›n yönetimini reddetmek, partiyi parçalamakla ayn› fleydir. Bu bir y›kma
yöntemidir. Bölme yöntemidir, iflte söz konusu OPO’nun ileri sürdü¤ü gerekçelerin
hakl›-haks›zl›¤›n›n tart›fl›lmas›n› bir kenara b›rak›rsak organ›n „bu kararlar› tüm
parti üyelerine iletme (çeflitli yollardan) karar› alm›flt›r“, „Bunu yapma yönünde
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tav›r koymad›kça (bugünkü haliyle) GK, AK, SB, MK’n›n bizim aç›m›zdan tan›ma
ve ba¤lay›c›l›¤› olmayacakt›r.“anlay›fl ve prati¤i aç›ktan partiyi bölme ve y›kma
giriflimidir.

Lenin yoldafl 1904 y›l›nda parti içindeki oportünist az›nl›kla yapt›¤› bir
polemikte flunun alt›n› çizmektedir:

„Az›nl›¤›n mücadele yöntemleri hepimiz için oldukça aç›k hale geldi. Az›nl›¤›
Kongre’de bir politik hata yapmakla, oportünizme yönelmekle, Bundcularla,
Akimovlar, Bruckerler, Egorovlar ve Martovlar’la iflbirli¤i kurmakla suçlam›flt›k.
Az›nl›k kongrede yenilgiye u¤ram›flt› ve flimdi sonsuz ç›k›fllar›n›, tecavüzlerini,
sald›r›lar›n›, vb. kapsayan iki mücadele yöntemi ‚bulmufllard›‘.

„Birinci yöntem: Parti’nin bütün faaliyetini da¤›tmak, çal›flmaya zarar vermek,
‚herhangi bir gerekçe göstermeksizin‘bütün herfleyi engellemek.

„‹kinci yöntem: ‚Olaylar‘ ç›kartmak ve benzeri ve benzeri...Dünyada hiçbir
partinin hiç bir merkezi kurulu, yönetimini kabul etmeyen kiflileri yönetmek
iktidar›n› gösteremez. Merkezi organlar›n yönetimini kabul etmemek, Parti’de
kalmay› reddetmekle ayn› fleydir, Partiyi parçalamakla ayn› fleydir, bu bir y›kma
yöntemidir, ikna yöntemi de¤il. Ve bu ikna yerine y›kma çabalar›, onlar›n tutarl›
ilkelerden, kendi düflüncelerine ba¤l›l›ktan yoksun olduklar›n› gösterir.

„ ‚Önceleri‘ bizim partimiz resmen örgütlenmifl bir bütün de¤il, fakat sadece
ayr› gruplar›n bir toplam›yd›. Ve bu yüzden bu gruplar aras›nda ideolojik etki
iliflkileri d›fl›nda herhangi baflka bir iliflki mümkün de¤ildi... Art›k örgütlenmifl
bir parti haline geldik ve bu bir otoritenin kurulmas›n›, fikir gücünün otorite gücüne
dönüflmesini alt parti organlar›n›n üst organlara itaatini gerektirir.“(110)

OPO’nun ileri sürdü¤ü gerekçelerden dolay› partiyi bölgesel konferansa, dahas›
de¤iflik yöntemlerle sorunlar›n› çözmeye ça¤›rabilir, bu konuda ileri sürdü¤ü
öneriler ve elefltirilerin hakl›l›¤› ve haks›zl›¤› tart›fl›labilinir. Bu her parti üyesinin
hakk›d›r. Ancak Genel Komutanl›¤›n ça¤r›s›na, talimat›na uymamak aç›kça
merkezin merkeziyetçili¤ini tan›mamakt›r. Genel Komutanl›¤›n ça¤r›s›na
uymamalar›n› benimsemeyen bir Parti üyesini, silah›n› da almaya yeltenerek
d›fltalamalar› ve kendi aralar›ndan uzaklaflt›rmalar› dahas› ald›klar› kararlar›n›
gizliden gizliye di¤er m›nt›ka ve birliklerdeki partililere ulaflt›rmalar› prati¤inin
cepheden bayrak açmaktan baflka anlama gelmeyece¤i aç›kt›r. E¤er KÖK
önerilecekse veya  bölge konferanslar› önerilecekse bunu da örgütsel ilkeler
›fl›¤›nda yapmak zorunlulu¤u vard›r. Bunun yöntemi, yani örgütsel prosedürü
fludur: Önderli¤e karfl› güvensizli¤ini veya mevcut parti sorunlar›n›n çözümü için
önerilerinin parti içerisinde tart›fl›lmas› iste¤ini belirtir ve ola¤anüstü parti
konferans›n› talep edilir; bütün bunlar MK arac›l›¤›yla parti içerisinde tart›fl›l›p
sonuçland›r›lmaya çal›fl›l›r. Bunlar her Parti organ›n›n ve her Parti üyesinin
kullanabilece¤i haklard›r.

KÖK, bölge konferanslar› vb. ça¤r›lar›n parti içerisinde tart›fl›lmas› ve
sonuçland›r›lmas› önderlik taraf›ndan yap›l›r ve yap›lmak zorundad›r. Çünkü sorun,
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ciddi örgütsel sorun ve kaosun varl›¤›d›r Bu gibi öneriler parti içerisinde
tart›fl›ld›ktan sonra üyelerin  üçte biri bu önerileri kabul etmesine karfl›n önderlik
halen önerileri hayata geçirmiyor ve geçirmek istemiyorsa burada tüzü¤ü ihlal
eden önderli¤in kendisi olur. Dolay›s›yla öneri sahiplerinin kendi önderli¤inde
önerilerine uygun sözü edilen platformlar› toplamas› hakl› ve meflru olur. Tüzük
„PMK’n›n iste¤i veya parti üyelerinin 1/3'ünün iste¤iyle, ola¤anüstü parti
kongreleri de toplanabilir.“ Demektedir. Ancak OPO bu yolu denemiyor. O, bir
yandan cepheden bayrak aç›yor, bir yandan da „MK, SB, GK, AK gibi yönetici
organlar›n kendisini ba¤lamad›¤›n›, ba¤lay›c›l›¤›n›n olmad›¤›n›, tan›mad›¤›n› ve
bu önerilerini kabul etmek zorunda olduklar›n›“ belirterek bilek gürefline girifliyor.
Yani aç›kça pazarl›k yap›yor. Pazarl›ktan da öte peflinen dediklerimi kabul etmek
zorundas›n›z diyor.

Gerek OPO’nun gerekse üç sekreter imzal› anlay›fl ve pratikten hareket etmek
ve bunu savunmak, geçmiflteki ayr›l›klar›n teorisini yapmak ve gelecekte yeni
gerici ayr›l›klara temel oluflturmakt›r. Geçmiflten beri bu ayn› yanl›fl anlay›fl ve
pratikler varolageldi. Demek ki bunlardan do¤ru dersler ç›kart›lmam›flt›r.

OPO ve üç sekreter imzal› yaz› sahipleri parti içerisinde söz konusu önerilerinin
tart›fl›lmas›n› dahi yapmadan bunu prati¤e dökmekle ifle bafllam›fllard›r. fiimdi bu
tavr›n örgüt iflleyifliyle uzaktan yak›ndan bir alakas› oldu¤u söylenebilir mi?
Örgütsel ilkeler  ve Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesi savunuluyorsa, d¤ru olan, Parti
içi prosedürü sonuna kadar zorlamakt›r.  Güvensizlik bafll› bafl›na bir ayr›l›k
gerekçesi olamaz. Getirilen önerilerin kabul edilmeyece¤i varsay›m›yla hareket
edip peflinen pazarl›k dayatmak Maoist bir tutum olamaz. Kald› ki her öneri
sunuldu¤u her dönemde mutlak olarak Parti içerisinde tart›flt›r›l›r diye bir kural
yoktur. Bu MK’n›n yetkisi dahilindedir. E¤er öneri ciddi de¤ilse, direk partinin
irade ve eylem birli¤iyle ilintili de¤ilse, sunulan her önerinin partide tart›fl›lmas›
ve tart›flt›r›lmas› Partiyi tart›flma kulübüne çevirir. Hele de Kongrenin, konferans›n,
merkez komitesi toplant›lar›n›n öngünlerinde kongre, konferans ve merkez
komitelerini ola¤anüstü toplant›lara ça¤›racak kadar hayati bir nedenin olmas›
gerekir. Yoksa bir organ haks›z bir flekilde dondurulsa bile bu tek bafl›na bir
konferans ve bir kongreyi toplamak için gerekçe olamaz.  Dondurulma karar› üst
organlarca de¤erlendirilmeden, sonuca ba¤lanmadan ve bunun haks›zl›¤› parti
içerisinde mahkum edilip do¤ruyu hakim k›lma imkanlar› ortadan kalkmadan bu
tür yöntemlere baflvurmak hangi ilke ad›na yap›l›rsa yap›ls›n çok aç›k bir flekilde
partiyi y›kma ve bölme yöntemidir. Gerek HH’nin gerek OPO’nun kariyerist,
benmerkezci ve bencilce hareket ederek kendi ç›karlar›n› halk›n, devrimin ve
partinin ç›karlar›ym›fl gibi lanse ederek partiyi bölmeye çal›flt›klar› aç›kt›r. Ancak
parti kitlesinde ayr›l›¤a karfl› önemli bir tepkinin olmas›ndan kaynakl› olarak bunu
yüksek sesle dillendirecek kadar medeni cesarete sahip olmad›klar› da meselenin
baflka bir yan›d›r. Hiziplerin ortak özelliklerinden biri  aç›kl›k yerine kapal›
kap›c›l›¤› tercih etmeleridir. HH ve hizibi de ayn› yöntemi izlemifl, gizliden gizliye
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örgütlemeye giriflmifl ama aç›k ideolojik mücadeleden, aç›k ideolojik mücadele
platformlar›ndan itinayla kaç›nm›flt›r. Öz itibariyle örgütsel ilkeler temelinde ortaya
ç›kmayan, çeflitli hesaplar›n biraraya getirdi¤i gruplar›n kendilerini dayatarak
ortaya koyduklar› ayr›l›k tavr› fiiliyata dökülmüfl ve Parti bir kez daha bölünmeyle
tan›flm›flt›r. Bunun bafl›n› HH adl› kariyerist, hizipçi, bürokrat unsur çekmifltir.
Sekreteri oldu¤u Partinin organlar›n› toplamayan, Sekreteri oldu¤u organa
muhalefet eden, suç iflledi¤i halde sekreteri oldu¤u organa suç duyurular›nda
bulunan, sekreteri  oldu¤u organ› toplamay›p  toplanmamas›ndan yak›nan bir
kiflili¤in halk›n, devrimin ve partinin ç›karlar›n› temel alarak hareket etti¤ini kim
söyleyebilir? Sol sekter tasfiyeci AK kli¤inin icraatlar›n› kendine payanda yaparak
kendilerinin hakl›l›¤›n› ve meflrulu¤unu kan›tlayacaklar›n› sananlar büyük bir
yan›lg› içinde olduklar›n› k›sa süre sonra farkettiler. Partiyi bölüp parçalayanlar
iflledikleri suçlar›n hesab›n› vermeden Parti saflar›nda daha derin kaoslar yaratarak
bencilce yaflamlar›n› idame ettirme yolunu tuttular.

Sonuç itibariyle AK kli¤inin bafl› NT düflman unsuru ç›kt›. Partiyi bölmek,
parçalamak o süreçte onun asli görevleri aras›ndayd›. AK üyeleri de bunun hain
amaçlar›na alet oldular. Ancak örgütsel ilkelere uygun bir pratik sergilenseydi bu
do¤rultuda örgütsel sorunlar çözülseydi NT ajan› bu kadar rahat hareket edemez,
kendini gizleyemezdi. Partinin bölünmesi, parçalanmas› için NT ajan›n›n
yöntemlerini kullanmak, bu yöntemleri kullananlar›n mutlaka ajan olmas›n›
getirmez. Burada sorun niyet sorunu de¤ildir. Sorun nesnel olarak düflülen
pozisyondur. Niyetler farkl› da olsa pratikte düflmana hizmet edilmifl, ajanlar›n
örgüt içerisinde oynamak istediklerine fazlas›yla zemin sunulmufl oldu. Bu
TKP(ML) aç›s›ndan da böyledir, bu ayr›l›¤›n bafl›n› çeken HH ve OPO ve daha
sonras› merkezi yap›s›n› oluflturan TKP/ML aç›s›ndan da böyledir. Kendi
hatalar›m›z› görmez ve bu hatalar› d›fl›m›zdaki kifli ve unsurlara ba¤larsak, geçmifl
hatalara tekrar düflmekten kurtulamay›z. Ayr›l›kta yaflanan bütün olumsuzluklar›
NT ajan›na ba¤lay›p iflin içinden ç›kmak gaflettir. Bu ayn› zamanda Partiyi bu
türden sald›r›lara karfl› silahs›zland›rmak anlam›na gelir. Partinin bölünmesindeki
suçu sadece NT ve HH kliklerine ba¤lamak da yanl›flt›r. Bu suça flu veya bu
boyutuyla her TKP(ML)’li ifltirak etmifltir. Bu Marksist Leninist uyan›kl›kla
Partinin silahland›r›lmamas› ve gerçek Partinin iradesini ortaya koymamas›
anlam›na gelir.

Bilindi¤i gibi 17 Nisan 1994 tarihinde MK’y› ola¤anüstü toplant›ya ça¤›ran
ve alt›nda alt› MK üyesinin imzas›n›n bulundu¤u ayr› bir ça¤r› da mevcuttu. Bu
ça¤r›n›n ayr›l›¤› kamuoyuna duyuran 18 Nisan tarihli bildiriden bir gün önceye
denk gelmesi dikkat çekicidir. Alt› MK üyesi imzal› ça¤r› Partinin içinde bulundu¤u
sorunlara dikkat çekmekte ve bu sorunlar›n çözülmesi için MK’n›n acilen
toplanmas›n› istemektedir. Bu ça¤r›y› imzalayanlardan biri de NT’dir. Ayr›ca HH
ve bir baflka MK üyesinin de bu yönlü ortak ça¤r›s› vard›.
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17 Nisan tarihli ça¤r› hiçbir yana ulaflt›r›lmadan OPO’nun 14 Nisan tarihli
ça¤r›s› sözkonusu alt› MK üyesinin eline geçmifl ve bu yeni durumdan dolay› 17
Nisan tarihli ça¤r› geri çekilmifl, bilinen 18 Nisan tarihli MK bildirisi kaleme
al›nm›flt›r. 14 Nisan ça¤r›s›yla 17 Nisan ça¤r›s› birbirinden habersiz bir flekilde
kaleme al›nm›flt›r. OPO’nun 14 Nisan tarihli ça¤r›s› ancak 17 Nisan akflam›
OPO’nun d›fltalad›¤› PÜ taraf›ndan MK’ya ulaflt›r›lm›flt›r. Yani Alt› MK üyesi bu
ça¤r›dan üç gün sonra haberdar olabilmifllerdir. Ça¤r› ve sözkonusu üyenin verdi¤i
bilgiler ›fl›¤›nda 18 Nisan 1994 tarihli bildiri kaleme al›nm›fl cepheden bayrak
açanlar kamuoyuna duyurulmufltur. Tüm MK üyelerinin bilgisi olmamas›na karfl›n
18 Nisan tarihli bildiri alt› MK üyesinin iradesiyle ç›km›flt›r. Bu bilgilerden sonra
HH ve OPO’ya karfl› tak›n›lan bu tavr›n do¤rulu¤u- yanl›fll›¤› üzerinde duraca¤›z.

6 MK Üyesinin Ayr›l›¤› Kamuoyuna Duyurmas› Küçük Burjuva Aceleci Ve
Sol Sekter Bir Politikayd›.

Önce flu geliflmeyi aktaral›m: OPO’nun MK’y›, AK’y›, SB’yi ve GK’y›
tan›mad›¤›n›, Genel Komutanl›¤›n ça¤r›s›na uymayaca¤›n› belirtmesi üzerine bir
yoldafl›n OPO’nun disiplinini tan›may›p Partinin ça¤r›s›na uyaca¤›n› belirtmesi
ve HH taraf›ndan bu yoldafl›n silah›n›n al›nmaya yeltenmesi üzerine yap›lan
tart›flmadan sonra yoldafl bir savaflç›yla birlikte MK üyelerinin bulundu¤u alana
ulaflt›. Bunun üzerine alanda bulunan MK üyeleri 17 Nisan MK toplant›s› ça¤r›s›n›n
art›k fiili bir de¤erinin kalmad›¤›n› belirterek sözü edilen 18 Nisan bildirisini MK
ad›na kaleme alarak kamuoyuna aç›klama yapm›flt›r. Buradaki küçük burjuva
acelecili¤ini bir kaç bak›mdan sorgulamak gerekir:

Birincisi, haberi getiren milis, yani 17 Nisan günü henüz OPO’nun d›fltalad›¤›
üye ile yüz yüze görüflülmemiflken milisin verdi¤i bilgilere (esas› sonuç itibar›yla
do¤ru da olsa bu önemli de¤il) ba¤l› kalarak hemence kaleme, ka¤›da sar›l›p
kamuoyuna yönelik bildiri yay›nlamak do¤ru olmayan, sol-sekter aceleci bir siyaset
tarz›yd›.

‹kincisi, söz konusu parti üyesinin bilgilerinin do¤ru oldu¤u kabul edilse dahi
yine de bilimsel yöntem aç›s›ndan OPO’nun ve üç MK üyesi imzal› (16 Nisan 94
tarihli) yaz›lar okunmadan böyle bir yönteme baflvurulmas› sekter ve aceleci bir
yöntemdi.

Üçüncüsü, alelacele tüm geliflmeleri yaz›l› bir flekilde ö¤renmeden ve durumu
di¤er alanlardaki MK üyelerine açmadan böylesine bir aç›klamaya girmek
bak›m›ndan hatal› ve aceleci davran›lm›flt›r.

‹flte darbecilik burada yap›lmaktad›r. Yani bir alanda partiye karfl› baflkald›r›
dahi olsa burada ilk planda tav›r tak›nmas› gereken o alan›n en üst parti organ›
olmal›d›r. Bunun d›fl›nda Parti MK’s›n›n mevcut geliflmeleri tam olarak ö¤ren-
meden (hem de yaz›l› bir flekilde) ve kendi MK üyelerinin de içinde bulundu¤u
üyeleri kamuoyuna „hizipçi, bunlar ayr›ld›, parti bunlara karfl› durmal›d›r“ vb.
yönlü ça¤r›larda bulunmas›, kesinlikle do¤ru olmayan anti-demokratik yöntemdir.
E¤er söz konusu birey, grup veya hizip kamuoyuna yönelik aç›klamada bulunmufl
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ve bunu da prati¤e dökücü belgesi mevcut ise o zaman MK’y› acilen toplant›ya
ça¤›r›r ve bu geliflmeye karfl› tav›r tak›n›l›r. Ama öyle yap›lmad›. Mevcutta bulunan
6 MK üyesinin sanki düflman› teflhir ediyormuflças›na ve sanki mevcut bileflim
tüm iradeyi temsil ediyormuflças›na anti-demokratik ve darbeci bir flekilde
kamuoyuna bildiri yay›mland›.

Burada sorun sadece NT’nin ayr›l›kç› ve bölücü pratikleri ile aç›klanamaz.
Bu ayr›l›kç› ve bölücü kültürün Parti kadrolar› üzerinde ne kadar da derin bir
etkisinin oldu¤unun ifadesidir. Bu kültürün etkisiyle bir milisin veya bir parti
üyesinin verdi¤i sözlü bilgilerden hareketle ayr›l›k resmilefltirildi. E¤er gerçekte
parti birli¤i ve örgütsel ilkeler MLM bir ruhla ele al›nm›fl olsayd› aceleci bir tarzda
bu prati¤e girilmez, OPO ve üç MK üyesi imzal› aç›klama ve tav›r kamuoyuna
yans›t›lmazd›. Sonuna kadar ikna süreci iflletilir ve OPO üst organlar›n ça¤r› ve
talimatlar›na uymaya davet edilirdi. Bu süreç en az›ndan May›s 1994 tarihinde
yap›lacak ola¤an MK toplant›s›na kadar iflletilir, MK toplant›s›nda di¤er MK
üyelerinin de iradesi temel al›narak gerçek anlamda bir MK karar› ç›kar›l›r, hangi
sonuç ç›karsa ç›ks›n bu sonuç kamuoyuna deklare edilirdi. MLM yöntem ve
örgütsel ilkeler bunu gerekli k›lar. Ama sol sekter darbeci aceleci anlay›fl bu süreci
iflletmeyerek dünden ayr›l›¤a raz›ym›fl gibi ald›¤› ilk duyumla birlikte ayr›l›¤›n
üstüne atlad›. ‹çinde MK üyelerinin de (sekreter dahil) bulundu¤u Parti üyelerini
kamuoyunda çekinmeden teflhir etti.

Sonuç olarak ayr›l›¤›n esas sorumlusu HH ve denetimindeki OPO kli¤iyken,
sol sekter tasfiyeci AK kli¤i de ikinci dereceden rol oynam›flt›r.

Ayr›l›k bir sonuçtur. NT ve HH klikleri Parti içerisinde istedi¤i gibi hizip
örgütlüyor, sorunu ayr›l›¤a kadar vard›r›yorsa, bu, di¤er partili kadro ve üyelerin
sütten ç›km›fl ak kafl›k olduklar› anlam›na gelmez. Bu sonuç, ideolojik, siyasi,
örgütsel, askeri çizgilerdeki oportünizmin ürünüdür. Yine ideolojik, siyasi, örgütsel
ve askeri çizgilerde özünde ayn› olan bu kliklerin gerek parti içi ideolojik
mücadelede gerek politika yap›fl yöntemlerindeki hakim tarz›n partinin bir
bütününe sirayet etti¤i, görece bu kliklerin d›fl›nda kalan üye ve kadrolar›n da
entegre oldu¤u ve buna alternatif olamad›¤› bir partide bu türden sonuçlar›n önüne
geçmek olanaks›zd›r. Nispeten kliklerle mesafeli olan kadro ve üyeler bu tarz ve
yöntemlerden köklü olarak kopamad›¤›ndan gerçek anlamda Marksist Leninist
Maoist bir önderlik çizgisi yarat›lamam›fl; buna en yak›n duran kadrolar ayn› siyaset
tarz›ndan kendilerini kurtaramad›klar›ndan MLM çizginin temsil gücü olama-
m›fllard›r.
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VIII. BÖLÜM

1994 AYRILI⁄I SONRASINDAN
GÜNÜMÜZE KADAR OLAN SÜREC‹N

ÇEfi‹TL‹ YÖNLER‹YLE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ayr›l›k sürecinden günümüze kadar olan dönem önceki dönemler gibi ayr›nt›l›
bir flekilde tart›fl›lmayacakt›r. Bunun iki ana nedeni var:

Birincisi, geçmiflten ayr›l›k sürecine kadar olan tarih ayr›nt›l› bir flekilde
de¤erlendirilip bugün aç›s›ndan ç›kar›lmas› gereken dersler genel olarak ortaya
konmufltur.

‹kincisi, ayr›l›k sonras› ve takip eden y›llarda izlenen çizgilerle geçmifl
oportünist çizgiler aras›nda nitel bir fark›n olmamas›d›r. Yani parti olarak geçmiflin
sa¤ veya sol (genellikle sol) çizgilerinden ideolojik olarak Marksist Leninist Maoist
bir tarzda köklü bir kopuflun sa¤lanamamas› gerçekli¤idir. Daha aç›kças›,
TKP(ML) veya TKP/ML olarak geçmiflte hangi çizgiler izlenmiflse ayr›l›k sonras›
da esas olarak ayn› çizgiler örgütlerde hakim bir flekilde varl›¤›n› sürdüregelmifltir.

Bu iki temel nedenden dolay› bu süreç di¤er bölümlerde oldu¤u gibi
ayr›nt›land›r›lmayacakt›r. Ama baz› dönemlerin öne ç›km›fl olumlu ve olumsuz
yanlar› genel hatlar›yla ortaya konulacakt›r. Bu süreç ele al›n›rken yer yer TKP/
ML de de¤erlendirilecektir.

AYRILIKTAN KONGRE HAZIRLIK KONFERANSINA
KADAR OLAN SÜREÇ

Ayr›l›k an›nda izlenen s›n›f d›fl› davran›fllar ve yer yer içine düflülen karfl›-
devrimci yöntemler ayr›l›k sonras› daha da boyutland›r›larak legal ve illegal yay›n
organlar›nda karfl›l›kl› suçlamalar temelinde yürürlü¤e konulmufltur. ‹deolojik ve
siyasi mücadeleden uzak burjuvaziden ödünç al›nm›fl kirli yöntemler mücadelenin
temel biçimi haline getirilmifl, y›llar›n Partide yaratt›¤› ideolojik dejenerasyon
tüm boyutlar›yla kendisini d›fla vurmufltur. TKP(ML) kirli ticaret iflini  temel bir
silah olarak benimsemifl ve karfl› taraf› esasta bununla yere sermeye çal›flm›flt›r.
TKP/ML ise ajan Nihat’›n karfl›-devrimci yöntemleri baflta olmak üzere AK
kli¤inin yar›-lümpen tarz›n› ve ayr›l›¤›n kamuoyunda resmilefltirildi¤i 18 Nisan
tarihli MK bildirisindeki darbeci yöntemi temel silah olarak kullanm›fl, böyle sonuç
almaya çal›flm›flt›r. Her iki yap› hatalar›na dürüst ve samimi bir flekilde yaklafl-
mam›fl, hata ve suçlar› karfl› tarafta aram›fl, bu hata ve suçlar› en uç boyutlarda
yorumlayarak karfl› taraf› vurmaya çal›flm›flt›r.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

457

Bu dönemde en tehlikeli yaklafl›mlardan biri de silahlar›n al›nmas› sorunuydu.
Bu konuda Partimiz TKP(ML) sekter bir politika izlemifl, komünist sorumluluk
bir yana devrimci bir sorumluluk dahi gösterilememifltir. O dönem silahlar›n
al›nmas› konusunda yap›lan elefltiriler esasta do¤ruydu. Ancak bu elefltirilerin bir
bölümü gerçekten inan›larak de¤il, karfl› taraf›n izledi¤i bu devrimci olmayan
yöntemi üzerinden rakibi ekarte etme anlay›fl›yd›. TKP/ML’nin bu konudaki
elefltirileri öz olarak bu mahiyetteydi. Bir y›l önce ellerinden silahlar› al›n›rken
söylemde devrimci bir durufl al›rlarken,  bir y›l  sonra kendilerinden daha güçsüz
olan TKP(ML)-GÖK’ten ayn› devrimci olmayan yöntemle silahlar›n› alabilmiflti.
TKP/ML sadece silah almakla da kalmam›fl, 1995 y›l›lnda yapt›¤› 2. Ola¤nüstü
Parti Konferans›nda TKP(ML)-GÖK’ten üç kadro hakk›nda ölüm karar›
ç›kartm›fllard›.

Bu politika ve yöntemler devrimci olmad›¤› gibi karfl›-devrime hizmet eder
ve etmifltir de. Devrimciler birbirine düflürülmüfl adeta düflmanlaflt›r›lm›flt›r. Geçmifl
çizgilerin devam› olarak yararl› olan do¤rudur felsefesinden hareket edilmifl ve
bu konuda da küçük burjuvazinin tipik davran›fl özellikleri Parti politikas› olarak
savunulmufl ve propaganda edilmifltir. Küçük burjuvazinin güce tapan özelli¤i bu
noktada da öne ç›km›fl, kendisinden „güçlü“ olana  boyun e¤ilmifl,  „güçsüz“
olana ise boyun e¤dirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Kirli ve karfl› devrimci yöntemlerin
güçsüzlü¤ün, çaresizli¤in ifadesi oldu¤u kabullenilmemifltir.

Ayr›l›k anlar›nda genel prensip olarak ayr›lan güç elindeki olanaklar› kullanma
hakk›na sahiptir. Ancak bu hakk› kötüye kullanmamal›, denetimi d›fl›nda olan
olanaklara ulaflma, onlara el koyma gibi karfl›-devrimci yöntemlere baflvurma-
mal›d›r. Di¤er yandan Parti ayr›lanlar›n az›nl›kta kalmas›ndan hareketle ayr›lanlar›n
ellerindeki olanaklara el koyma onlar› silahs›zland›rma vb. yaklafl›mlardan mutlak
olarak uzak durmal›d›r. Tart›flmalar ideolojik ve siyasi zemin d›fl›na tafl›r›lmadan
büyük bir devrimci sorumluluk ve dostane iliflkiler içerisinde yap›lmal›, ayr›lanlar›n
partiden varsa istemleri, bunlar olanaklar dahilinde yerine getirilmeye
çal›fl›lmal›d›r. Savafl bölgelerinde silahl› olarak kal›p mücadele etmek isteyen
kimsenin silah› al›nmamal›, gerilla bölgesinde kalmas› durumunda yard›mc›
olunmal›d›r. Partinin genel olarak ittifaklar politikas›na en hassas bir flekilde
uyulmal›, ayr›lmalar›ndan dolay› k›sa vadede partiye zarar vermifl olsalar da
bunlar›n stratejik olarak devrimimizin en yak›n müttefikleri olduklar› bilincinden
hareket edilmeli ve ona göre davran›lmal›d›r.

Ayr›l›k siyasi ve ideolojik bir ayr›l›k üzerine flekillenmedi. Kliklerin örgütsel
sorunlar› bahane ederek flekillendirdi¤i bir ayr›l›kt›. Ticaret ifli de dahil bütün
sorunlar bir partinin örgütsel iflleyifli içerisinde çözümlenebilecek sorunlard›.
Nitelikeri ve yöntemleri ayn› olan farkl› kliklerin birbirleri hakk›nda yapt›klar›
nitelemelerin hiçbiri do¤ru de¤ildi ve ideolojik-siyasi belirlemeler olmaktan uzakt›.
„Revizyonist“, „mafya hizibi“, „darbeci güruh“,vb. nitelemeler küçük burjuva
tepkicili¤inin sonucu ortaya at›lm›fl belirlemelerdi. Partimizin ticaret iflini öne
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ç›kartarak bunun üzerine politika yapmas› oldukça kaba ve sekter bir siyaset
tarz›yd›. Partimiz polemiklerde bu kaba ve sekter siyaset tarz›n› benimsedi. K›r
küçük burjuvasizinin yar›-lümpen kültürü bu noktada da öne ç›kt›. TKP/ML’nin
polemiklerdeki tarz› Partimize oranla daha seviyeliydi.

Taraflar›n dizginlerinden boflan›rcas›na karfl›l›kl› olarak örgütsel deflifrasyona
girmeleri devrimci bir yöntem de¤ildi. Legal yay›nlar adeta Parti içi yay›nlarm›fl
gibi kullan›ld›. Polemiklerde illegalite, örgütsel s›rlar dikkate al›nm›yor, kifliler
konum ve rumuzlar›yla aç›klan›p teflhir ediliyordu. Bu tarz devrimcileri karfl›
devrimin hedefi haline getiriyor ve onlara daha rahat ulafl›lmas›n› sa¤l›yordu.  Sorun
ideolojik ve siyasi boyutuyla tart›fl›lmad›¤›ndan do¤al olarak  kiflisel hesaplaflmalar
küçük burjuvaziyi bu tarza itiyordu. 1987 ayr›l›¤› sonras› Partinin ideolojik
mücadele ad› alt›nda yapt›¤› polemiklerde önemli oranda sekter bir üslup vard›.
Bu üslup ayr›l›klarda hotzotçulu¤a dönüflüyor, karfl›-devrime hizmet ediyordu.

Ayr›l›k sonras› Partimiz tehlikeli gidiflat› nispeten olumluya çevirmek için
çaba içinde olmas›na karfl›n bunu esasta baflaramam›flt›r. Örne¤in Merkez
Komitemiz May›s-Haziran 1994 toplant›s›nda silah al›m›n› yasaklam›fl ve bu yönlü
pratikleri mahkum etmiflti. Ajan Nihat’›n bafl›n› çekti¤i sol sekter klik Parti
güçlerimizi silahl› çat›flma ortam›na sokmaya çal›flm›fl olsa da bunu baflaramam›fl
ve geri ad›m atmak zorunda kalm›flt›r. Ticaret iflini bahane ederek bu ifli yapanlar
hakk›nda ölüm kararlar› ç›kartmaya çal›flm›flsa da bu karfl› devrimci yöntemi
Partimizce benimsenmemifl, bu kifliler hakk›nda verilebilecek cezan›n Parti
iradesince tayin edilmesi sonucuna var›lm›flt›r.

Bu süreçte içinde Merkez Komitesi ve Bölge Komiteleri düzeyindeki önder
kadrolar›m›z›n da oldu¤u onlarca yoldafl flehit düflmüfl ve yüzlercesi düflman›n
eline geçmifltir. Bu karfl›-devrimci unsur Partimizin yedi¤i örgütsel darbeleri f›rsat
bilerek karfl›-devrimci politikas›n› hayata geçirme f›rsat› bulmufl, Merkez
Komitemizin aç›k karar›na ra¤men 1995 y›l›nda TKP(ML)-GÖK’çüleri silahs›z-
land›rma yoluna gitmifltir. Partimiz bu sekter ve karfl›-devrimci pratikleri 1996‘da
gerçeklefltirdi¤i Kongre Haz›rl›k Konferans›’nda mahkum etmifl, karfl›-devrimcileri
aç›¤a ç›kart›p cezaland›rm›fl ve bu noktalarda esas olarak devrimci bir konumda
kalm›fl ve bu duruflunu her geçen gün daha da pekifltirerek günümüze tafl›m›flt›r.

TKP/ML ise polemiklerdeki üslubunu giderek sald›rgan bir niteli¤e bürün-
dürmüfl, neredeyse varl›¤›n› bu üslup üzerinde sürdürmeye ve kitlesini bu
flekilleniflle birlefltirip örgütlemeye çal›flm›flt›r. Üsluptaki sekterlik pratik, fiili
sald›r›lara dek uzanm›fl ve Partimiz TKP(ML)’ye karfl› fiili bir sald›r›ya giriflmemifl
olmalar›n›n dahi bu konuda ilkeli bir tutumdan de¤il küçük burjuvazinin kendinden
güçlü karfl›s›nda sinik ama kendinden zay›f gördü¤ü güç karfl›s›nda bask›c› ve
sald›rgan ruh halinden kaynakland›¤› da Ola¤anüstü Konferanslar› sonras›
TKP(ML)-GÖK’çülere karfl› fiili tutumlar›nda  ve ç›kard›klar› ölüm kararlar›nda
çok net aç›¤a ç›km›flt›r. Her f›rsatta ve kendilerini güçlü hissettikleri her yer ve
zamanda devrimci olmayan sekter ve sald›rgan tutum ve davran›fllara girmekten
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kaç›nmam›fllard›r. Kendisinden ayr›lanlar› dövme, tutuklama, politik faaaliyet-
lerden men gibi anlay›fllar› bir çizgi halinde sürdürmüfl ve bunu da TKP/ML’nin
de¤erlerine sahip ç›kma ad› alt›nda yaparak tipik küçük burjuva oportünizmini
ortaya koymufltur.

Ayr›l›k Sonras› Sol Oportünist Çizgi Devam Ettirildi
Ayr›l›k sonras› Partimizdeki sol sekter tasfiyeci çizgi örgütsel iliflkilerde de

varl›¤›n› sürdürmüfl; MK’y› güçlendirmede anti-demokratik, darbeci bir yöntem
izlemifltir. Güçlendirmede bölgeler düzeyinde demokratik bir flekilde seçme ve
seçilme yöntemini de¤il bu konudaki tüzük hükmünü ihlal ederek MK’n›n tespit
etti¤i kifliler yukar›dan önerilerek Parti iradesi ipotek alt›na al›nm›flt›r. Ayn› flekilde
OPK delegelerine ve OPK’da seçilen MK üyelerine yönelik cezaland›rma
yönteminde anti-demokratikli¤e düflmüfltür. Bu noktadaki yetki tamamen Parti
iradesine ait oldu¤u halde Merkez Komitesi kendisini Parti iradesinin yerine
koyarak direk cezaland›rmaya gitmifltir. Her iki konuda 1994 Aral›k ay›ndaki
MK toplant›s›nda özelefltiri verilmifl olsa da örgütsel oportünizmden kopulmad›¤›
için ayn› hatalar bir baflka biçimde gündeme gelmifl, örgütsel  tahribat› daha da
derinlefltirmifltir.

Siyasi ve örgütsel alanda izlenen oportünist çizginin sonucu olarak k›sa bir
zaman dilimi içerisinde bir Merkez Komitesi üyesi flehit düflmüfl, dört Merkez
Komitesi üyesi de düflman›n eline geçmifltir. Yine ayn› dönemde atm›fl civar›nda
flehit verilmifltir. Bu durum Partideki kaosu daha  da derinlefltirmifltir. Örne¤in
Yurtd›fl›ndaki üç MK üyesi birbirleriyle konuflmaz ve yanyana gelemez duruma
gelmiflti. Bu üyelerden Cüneyt Kahraman yoldafl Merkez Komitesi taraf›ndan
yap›lan görevlendirmeyi kabul etmemifl, hatta MK üyeli¤inden istifa etmifl ve
bunun onaylanmas›n› istemifltir. ‹ki y›l boyunca görev kabul etmemesine karfl›n
Merkez Komitesinin yoldafla yönelik herhangi bir örgütsel yapt›r›m› olmam›fl ve
bilindi¤i  gibi KHK’da Parti Genel Sekreterli¤ine getirilmifltir.

Ayn› örgütsel ilkesizlik Merkez Komitesinin Aral›k  1994 toplant›s›nda da
devam etmifltir. Örne¤in kontrgerillan›n kaç›rd›¤› ve 20 gün sonra yo¤un kamuoyu
bask›s›ndan kaynakl› olarak serbest b›rakmak zorunda kald›¤› bir Merkez Komitesi
üyesi g›yab›nda Parti Genel  Sekreterli¤ine seçilebilmifltir. Söz konusu kifli bu
görevi kabul etmeyece¤ini, sa¤l›k problemleri oldu¤unu ve yurtd›fl›na ç›kaca¤›n›
belirtmesine karfl›n g›yab›nda al›nan karar korunmufltur. Kiflinin kaç›r›ld›¤› süre
içerisinde gösterdi¤i ideolojik tutum, b›rak›ld›ktan sonra ideolojik ve politik duruflu,
moral ve fiziksel durumu ö¤renilmeye dahi ihtiyaç duyulmadan bu konuma
getirilmesi önderlik çizgisi ve kadro politikas›ndaki ciddiyetin göstergesidir. Karfl›-
devrimci unsurlar bu ciddiyetsizlikten fazlas›yla yararlanm›fl istedikleri gibi at
koflturmufllard›r.

1994 ayr›l›¤›n›n ard›ndan alt› ay içerisinde ajan Nihat’›n örgüt içerisindeki
nüfuzu önemli oranda k›r›lm›flt›r. Baflta AK kli¤i olmak üzere salt askeri bak›fl
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aç›s›yla meselelere yaklaflan bir çok kadro ve militan› etkisi alt›na almay› baflaran
bu unsurun nüfuzunun k›r›lmas›n›n birincil sebebi, Partideki ideolojik erozyonun
ve dejenerasyonun kritik bir aflamaya ulaflm›fl olmas›d›r. Partinin içinde bulundu¤u
kaosa yönelik tepkileri gruplar ve klikler ekseninde düflman›n ç›karlar› için
yönlendirme baflar›s›, 1994 ayr›l›¤› ile birlikte kendi s›n›rlar›na ulaflm›fl;
dejenerasyon varabilece¤i en üst boyuta s›çram›fl ve art›k Partideki devrimci ve
komünist dinamiklerle ideolojik çürümenin çat›flmas› kaynama noktas›nda
ç›plaklaflm›fl; üstelik buna yönelik iyi niyetli ve devrimci dinamikler üzerinde
yükselen yanl›fl, oportünist de olsa tepkileri yönlendirebilecek fazlaca bir odak da
kalmam›flt›r. Bu gerçeklerin çok daha ç›plak gözler önünde belirdi¤i bir tabloyu
da beraberinde getirirken; daha ileri karfl›-devrimci yönlendirmelerin nitel bir
de¤iflimi kaç›n›lmaz k›laca¤› bu aflamada Partinin tüm bileflenlerinin nitel
dinamiklerinin direnci bu geriye dönüflün önüne set olmufltur.

Ajan Nihat’›n misyonunun son bulmas›n›n sosyal, siyasal ve tarihsel zemini
de budur. Ve bu zemin KHK ve sonras› sürecin mayaland›¤› zemin olmufltur.
Partinin nitel direnci bu unsurun çok daha pervas›z karfl› devrimci yönlendirme-
lerini engellerken, Nihat da giderek daha fazla teflhir olmufl ve nüfuzunu yitirmifltir.
Örne¤in bir çok gerici ve karfl›-devrimci politika ve uygulamay› partiye kabul
ettirememifltir. Baflar›l› olabilseydi TKP/ML ile silahl› olarak karfl› karfl›ya kal›n-
mas›, dahas› TKP/ML’den HH vd. birkaç kiflinin, katledilmesi ve giderek Partinin
karfl›devrimin bir silah› haline dönüfltürülmesi sözkonusu olurdu. Partinin bu
kadar›na da art›k dur diyebilmesi ve direnç gösterebilmesi, ilkelerine tutunabilmesi
övünülecek bir fley olmasa da onun niteli¤inin do¤al bir gere¤i ve tepeden t›rna¤a
ihtiyaç duydu¤u ideolojik olarak bu öz ve dinamik üzerinden yeniden kal›ba
dökülme, düzeltme ve düzelme, yeniden sa¤lamlaflma sürecinin de belirgin bir
bafllang›c› olmufltur.

Parti içerisindeki komünist ve devrimci dinamik bu süreçte ç›plak gözle
görülecek kadar netleflen ideolojik dejenerasyon ve bunun yans›mas› olarak ortaya
ç›kan kimi devrimci olmayan tarzlar› sorgulamaya bafllam›fl ve bunlar›n Parti
içerisindeki tahribat›n› önlemeye çal›flm›flt›r. Gerici temelde Partiye dayat›lan
ayr›l›¤›n „erken do¤um“ oldu¤u bilinci kadrolarda uyanm›fl ve bu yönlü
sorgulamalar daha ciddi boyutta yap›lmaya bafllanm›flt›r. Niteli¤e de¤il niceli¤e,
insan›n bilinçli dinamik rolüne de¤il tekni¤e, siyasete de¤il silaha önem veren
ekonomizm, salt askeri bak›fl aç›s› vb. anlay›fllar güdük de olsa sorgulanmaya
çal›fl›lm›fl, bu sorgulama yap›l›rken de bu çizgileri kendisinde simgelefltiren karfl›-
devrimci unsurlar giderek güç kayb›na u¤ram›flt›r. Parti içerisindeki bürokratizm
ve bunun Ordu içerisindeki yans›mas› olan savafl a¤al›¤› tarz› önceleri kavranmasa
da bu süreçte giderek kavranmaya bafllanm›fl ve bunun Parti içerisinde yaratt›¤›
tahribatlar görülmeye bafllanm›flt›r. Gerek Partimizde gerekse ayr›lan güçlerde
ayn› ideolojik hastal›klar daha nesnel bir flekilde görülmeye çal›fl›lm›fl ve bunun
tarihsel köklerini muhasebe çabas› ortaya ç›km›flt›r. Örgütsel ilkelerdeki sekterizm
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ve liberalizmin ilkelerimizi nas›l yemeye bafllad›¤› sorular› üzerine kafa yorulmufl
ve bu çizgilerle savafl›m boyutlanarak KHK’ya tafl›nm›flt›r.

Bu süreçte Parti üzerinde etkisinin k›r›ld›¤›n› gören ajan NT  1994 Aral›k
ay›ndaki Merkez Komitesi toplant›s›n›n öngünlerinde MK ve SB’den istifa etmifl
ve bunun onaylanmas›n› istemifltir. Gerekçe olarak da „göbekten mücadele
edece¤im“ diyerek kaybetti¤i iktidar›n› yeniden pekifltirme yolunu buradan
denemeye çal›flm›flt›r.

Kitle Çizgisi Önemli Oranda Tahribata U¤rat›ld›
Gerek ayr›l›k öncesi gerek sonras› kitle çizgisinde yaflanan bozulma bu

dönemde de sürdürülmüfl ve daha da boyutland›r›lm›flt›. Örgüt araç de¤il amaç
olarak kullan›ld›¤› zaman, orada ideolojik yozlaflma bafllam›fl demektir.Silah›
omzunda bir komutan, bir savaflç› halkla olan iliflkisinde e¤er eflit koflullarda
konuflmay› ve tart›flma yaratma bilinci ve prati¤ini sergilemiyorsa, o kifli ve sahip
oldu¤u kurum nicelik olarak ne kadar geliflkin olursa olsun, yine de o kurum
siyasi olarak y›k›lmaya mahkumdur. Çünkü ideolojik zemini sa¤lam olmayan bir
siyasi yap›n›n ve bireyin kal›c› bir flekilde gelece¤i olamaz. Bürokratik çal›flma
tarz› Partiyi kitlelerden kopar›r. Parti yöneticileri, kadrolar kitlelerden koptu¤u
zaman komünist partisi de amac›ndan uzaklaflarak yozlaflma tehlikesiyle
karfl›karfl›ya gelir. Kitle çizgisinin Parti ve Ordu taraf›ndan yanl›fl uyguland›¤› ve
bunun sistemli bir çizgi haline geldi¤i an kitlelerden kopmufl bir bürokratik yap›
ortaya ç›kar. Parti içindeki bürokratizm orduya savafl a¤al›¤› çal›flma tarz› fleklinde
yans›r. Amir-memur iliflkisi, yukar›dan afla¤›ya do¤ru sadece emir ve talimatlarla
iflleri yoluna koyma, alt kademelerin elefltirilerini bast›rma, özellikle de savaflç›
kesimin demokratik haklar›n› kulland›rmama, üste karfl› liberalizm, alta karfl›
sekterizm, vb. anlay›fllar savafla¤al›¤›n›n tipik özellikleridir. Bu bir kültürdür. Genel
olarak k›r küçük burjuvazisinin feodal burjuva kültürüne denk düfler. Bu kültürde
itirazs›z bir itaat feodal despotizmle baflat gider.

Bu kültürde halka ve savaflç›ya karfl› kibar davrananlar burjuva liberal, kaba
davrananlar ise en büyük komünistler olarak lanse edilir ve bunun teorisi yap›l›r.
Disiplinin onun için  ba¤lay›c›l›¤›  yoktur. Keyfiyetçidir. Kendisi „yapmam-etmem;
istifa ederim“ gibi dayatmac› pratikler sergiler ve bu pratik ödüllendirilirken; alt
iliflkilerdeki sempatizan ve savaflç›lar›n benzeri davran›fllar›nda ya silah› al›n›r,
ya sorgulan›r ya da varsa bir örgütsel statüsü buna son verilir. Halka tepeden
bakar, halk› kendisine itaat etmesi gereken bir teba olarak görür, halk›n da görüfl
ve elefltirilerinin olabilece¤ini akl›na bile getirmez. Halk›n elefltirileri karfl›s›nda
despotik özelli¤ini öne ç›kar›r, tokat, hakaret ve benzeri davran›fllarla yola
getirmeye çal›fl›r. Bu yöntemlere baflvurmayanlar liberal olarak Parti ve Ordu
saflar›nd teflhir edilir ve yo¤un bir bask›lanma alt›nda tutularak savafla¤al›¤› çal›flma
tarz› ve salt askeri bak›fl aç›s› özendirilmeye çal›fl›l›r.
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Partiyle halk›n ç›karlar› çeliflti¤inde komünistler tercihlerini halktan yana
kullan›rlar, „burnunun do¤rultusunda gitme, dur halk› dinle“ prensiplerini teorik
olarak savunmam›za karfl›n pratikte bunlar›n gereklerinin yerine  getirildi¤in
söylemek mümkün de¤ildir. Örne¤in yakalan›p ihanetçi olmadan önce Halk Ordusu
komutanlar›ndan olan Bektafl’› gören halk onu ayn› „özel timin“ eleman› olarak
tan›ml›yorsa, o partinin veya ordunun o komutan› derhal görevden almas› gerekirdi.
Çünkü halk›n, savaflç›n›n korktu¤u; düflman gözüyle bakt›¤› bir komutan ne kadar
iyi savafl›rsa savafls›n o gerçek bir halk savaflç›s› ve halk›n savaflç›s› olamaz. Çünkü
halk onu sevmiyor, o halk› sevmiyor, kendisini halka sevdirmek yerine ona
yabanc›laflt›r›yor. Halk bir deryad›r, onun engin tecrübelerine, derin sezgilerine
güvenmek zorunday›z. Halk› dinlemedi¤imiz, elefltiri ve önerilerini dikkate
almad›¤›m›z bir kitle çizgisinin Marksist Leninist Maoist niteli¤inden sözetmek
nas›l mümkün olabilir? Halkla birleflmeyen halk› birlefltirmeyen, halk savafl›n›
her yönüyle halka dayand›rmayan bir halk savaflç›l›¤›, bofl bir gösteridir. Basit bir
popülizmdir.

1994 y›l›nda halktan birinin Bektafl ve yan›ndaki komutanlar›n elefltirilerine
karfl› kaba davranmas› ve tokat atmalar› üzerine söyledi¤i flu sözler gerçek bir
halk savaflç›s› için asla yabana at›lamaz:

„Sizin bu davran›fllar›n›z kontran›n tav›rlar›ndan baflka bir fley de¤ildir. Ben
yine buraday›m, yar›n siz gidersiniz, ama ben burada kalaca¤›m; baflka gerillalar
gelip onlara da kap›m› aç›p yemek verece¤im. Ama sizler bu yöntemlerinizle
kal›c› de¤il geçicisiniz, iflte geçmiflte bu örgütün sekreterine de biz yedirdik içirdik.
Ama o taa gidip Avrupalara yerleflti; ben ise buraday›m iflte size yemek veriyorum.
Bu tav›rlar›n›zla yar›n sizler de kötü olacaks›n›z.“

Bu sözlerdeki tarihi tecrübeyi ve derin sezgiyi çözümlemeyen, çözümlemeyi
baflaramayan bir halk savaflç›s› halk›n savaflç›s› olamaz. Gerilla bölgesinde
köylülerden bir iliflkinin bu çözümlemesi aradan fazla süre geçmeden gerçek halini
ald›. Yakmalara y›kmalara ve göçetirmelere karfl›n halk partiyi ve devrimcileri
sahiplenirken Bektafl unsuru yakanlar›n y›kanlar›n ve göçertenlerin aras›na kat›ld›.
Halk›n elefltirilerini dinlemeyen, onlardan dersler ç›karmayan ve halk ad›na halka
ra¤men savafl›rken halka zarar veren bir kiflinin Maoist bir partinin merkez
komitesine kadar tafl›nmas› o Maoist Partinin kitle çizgisinin ne kadar Maoist
oldu¤unun da göstergesidir. Bu ayn› zamanda Parti içerisindeki ideolojik
mücadeleyle eskiyi y›kma yeniyi infla etmede ne kadar ›srarl› davran›ld›¤› ve kadro
seçiminde ne kadar isabetli davran›ld›¤›n›n da göstergesidir.  ‹deolojik olarak
çözülmüfl, halka yabanc›laflm›fl bu tür kifliliklerin düflman›n eline geçti¤inde nas›l
da nitel de¤iflime u¤rad›¤› Bektafl örne¤inde rahatl›kla görülebilir.

Kiflilerdeki nitel de¤ifliklik bir an›n sorunu olmad›¤›na göre, yani bunun nicel
bir birikimin sonucu oldu¤u gerçe¤inden hareket etti¤imizde burada Partinin tayin
edicili¤i ortaya ç›kar. Kiflilerdeki devrimci dinamizmi aç›¤a ç›karmayan ve bunu
bir sentezle Maoist bir çizgiye dönüfltürmeyen, kiflideki ideolojik çözülmeyi
görmeyen, bu duruma Maoist ilkeler ve alternatif kültür temelinde müdahaleci
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olmayan bir Parti, örnekte görüldü¤ü gibi halk› ileriye tafl›yan de¤il halk›n da
gerisine düflen bir çizgidir. Mesele kiflileri da¤lara gönderip omuzlar›na silah verip
„savaflat›rmak“ meselesi de¤ildir. Mesele; hangi ideolojinin hangi siyasetin, hangi
kültürün bu savafla rengini verdi¤i meselesidir.30 y›ld›r anlafl›lmam›fl olan  tam
da  budur.

Ayn› dönemde küçük burjuva ve Kürt ulusal burjuva örgüt ve partilerden
partimize karfl› önemli oranda olumsuzluklar gelifltirilmifl, bu, gerilla bölgelerinde
parti kitlemize devrimci demokrasi d›fl› yöntemlerin uygulanmas› fleklinde
yans›m›flt›r. Partimiz geçmiflten beri halk aras›ndaki çeliflkileri çözme yönteminde
esas olarak Marksist Leninist Maoist hatta kalm›fl, o gün de kimi karfl›-devrimci
unsurlar›n provokatif tav›rlar›na karfl›n bu Marksist Leninist Maoist hattan esasta
sapmam›flt›r. Tek tek karfl›-devrimci sald›r› ve pratikleri bir yana b›rak›rsak Partimiz
esasta politik varl›¤›n› koruma ve savunmay› temel alm›flt›r. Küçük  burjuvazinin
misillemeci tavr›n› benimsememifl, kendisine ve taraftarlar›na yönelik karfl›-
devrimci pratikleri teflhir etmifl ve ikna sürecini sonuna kadar iflletme yöntemini
benimsemifltir.

Politik varl›¤›m›za yönelik sald›r›lar›n geliflmesi durumunda buna karfl›
savunma çizgisi ve prati¤ini gelifltirmek farkl› bir fley, misillemeci davranmak
farkl› bir fleydir. Küçük burjuvazi ve ulusal burjuvazi komünist partisi üzerinde
siyas› bir tahakküm kurmaya ve onu yok etmeye çal›fl›rsa komünist partisi buna
izin  veremez. O süreçte de baz› eksik ve hatal› yanlar olsa da (örne¤in teflhir
üslubunda sekterlik) bunlar o dönem için partinin izledi¤i Marksist Leninist Maoist
siyaseti karartamaz. Örgütlü yap›larla genifl halk y›¤›nlar›n› birbirine kar›flt›rmamak
gerekir. Dolay›s›yla örgütlü yap›lar›n yönelimi bir bütün olarak halk›n yönelimi
olarak de¤erlendirilemez. Onlar sadece bunun bir parças› olabilirler. Bu tür politik
yap›lar karfl›-devrimci pratikleri sonucu partili-partisiz yoldafllar›m›z› katlede-
bilirler de. Ancak bu sistemleflmifl bir politik çizgi ve pratik haline dönüflmemiflse
buna karfl›l›k vermek do¤ru olmaz. Burada yap›lmas› gereken bir süre için karfl›-
devrimci politikalar›ndan vazgeçmeleri için direkt olarak karfl›l›k vermeden ikna
sürecinin iflletilmesidir. Elefltiri,  ikna sürecinin iflletilmesine ra¤men sistemli bir
flekilde partinin varl›¤›na yöneliniyor ve bask› kurmaya çal›fl›l›yorsa, partinin o
koflullarda yeni bir de¤erlendirme yapma  ihtiyac› kendisini dayatm›fl olur.

Bu de¤erlendirme sonucu sald›ran güçlerin niteli¤i karfl› devrimci olarak
de¤erlendirilirse, do¤al olarak çeliflkinin de niteli¤i de¤iflmifl olalcakt›r. Çeliflkinin
niteli¤ine uygun taktik politika ve pratik tespiti gündeme gelir. Bütün bu süreç
tamamlanmadan önce yani çeliflkinin niteli¤i de¤iflmeden bu tür yap›lara pratik
olarak yönelmek, onlar›n yöntemleriyle misilleme vb. davran›fllara girmek, bir
Maoist Partinin anlay›fl› olamaz.

Bu dönemde Partimizin TKP/ML baflta olmak üzere di¤er devrimci örgüt ve
partilerle karfl› karfl›ya gelmesi için baflta ajan Nihat olmak üzere karfl›-devrimci
unsurlar›n provakatif tav›rlar› olmufltur. Ancak Partimiz bu oyunlara gelmedi¤i
gibi devrimci olduklar› halde siyasi geriliklerinden ve tepkiciliklerinden kaynakl›
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olarak bu duruma düflen yoldafllar›m›z›n bu yanl›fl e¤ilimlerinin de önüne geçmifl;
Partimizin bu noktadaki ideolojik tutumu esasta korunmufltur.  Partimiz TKP(ML)
ile di¤er küçük burjuva ve ulusal burjuva örgütlerin bu noktadaki siyasetlerini
k›yaslamak dahi Partimize büyük bir haks›zl›k olur. Çünkü küçük burjuva parti
ve örgütlerin bu konulardaki siyasetlerinin gerici ve oldukça sekter oldu¤u tarihi
tecrübelerle sabittir.

Partimizin bu süreçte halk içerisindeki çeliflkileri çözme noktas›ndaki Marks-
ist Leninist Maoist çizgisine tezat bir flekilde ald›¤› en hatal›  karar, MK’n›n 1994
Aral›k ay› içerisinde yapt›¤› toplant›da al›nm›flt›r: Suriye’deki cephaneli¤e TKP/
ML’lilerce gizlice el konulmas› ve yurt d›fl›nda da 25 bin Sterlin’e el konulmas›
üzerine, „e¤er silahlar› ve paray› geri vermezlerse bu kifliler hakk›nda ölüm de
dahil her türlü fliddet hareketi gündeme gelecektir“ yönlü al›nan karar, sol-sekter
bir siyasetin ürünüydü. Bu politika pratikte yaflam bulmad›. Böyle bir karar
al›nmas›na ra¤men Partimizin devrimci ve komünist dinamiklerinin ortaya
koydu¤u direnç karfl›-devrimci karar›n yaflam bulmas›na izin vermedi. Bir süre
sonra bu karar›n yanl›fll›¤› noktas›nda özelefltiri verilerek ortadan kald›r›ld›.

1994 Ayr›l›¤› Sonras› Geçmiflin Salt Askeri Bak›fl Aç›s›
Korunmufl Ve Devam Ettirilmifltir.

Ayn› y›l gerilla eylemlili¤inin en yo¤un yafland›¤› y›l olmufltur. Gerilla
sald›r›lar›nda nitelik artt›r›lm›fl ve sad›r›lar sistematik bir hale getirilmifltir. Bu
sald›r›larda Partinin kayb› oldukça cüzidir. K›sacas› askeri eylemler baflar›l› olmufl,
askeri eylemlerde kazanan biz, kaybeden ise düflman olmufltur. Kay›plar›m›z›n
ezici ço¤unlu¤u sald›r› an›nda de¤il, sonras›nda olmufltur. Bu kay›plarda
komutanlar›n izledi¤i sol çizginin, düflman› küçümsemenin ve rehavete kap›lma
ve zafer sarhofllu¤unun ciddi pay› vard›r. Birinci y›l itibanyla 60'›n üzerinde
flehidimiz olmufltur. Bu kay›plar›n esas nedeni savafl kurallar›na uygun hareket
tarz› izlenmemesidir.Düflman›n 1994 sonbahar›nda topyekün sald›r›s› s›ras›nda
ciddi bir kayb›m›z olmazken, ve bu operasyonlar baflar›yla atlat›lm›flken operasyon
sonras› onlarca kayb›m›z olmufltur. Hem de savunma halindeyken. Örgüt bu hatal›
hareket tarz›ndan do¤ru bir ders ç›kartmam›fl, hatalar› ve sahiplerini do¤ru bir
bak›fl aç›fl› ve siyasetle aç›¤a ç›kart›p üzerine gidememifltir.

O zamana kadar da tarihimizde gerek k›rda gerek flehirlerde kay›plar›m›z›n
ezici ço¤unlu¤u kendi hatalar›m›z ve savunma durumundaki pozisyonlardan
kaynaklan›yordu. Bu da flu anlama geliyor: Savafl› Maoist çizgi temelinde
yürütmedi¤imiz gibi salt askeri boyutuyla da yürütememifl; hatalar›m›zdan
yeterince ders ç›kartamam›fl›z. Bu kay›plar içerisinde çok de¤erli önderlerimizi,
komutanlar›m›z›, komiser ve  savaflç›lar›m›z› yitirdik. Onlar›n komünizm ad›na
yükseklerde tuttu¤u komünizm bayra¤›n›n onlara lay›k bir flekilde tafl›nmas› yerine
t›pk› ucuz „Kaypakkayac›l›k“ örne¤inde oldu¤u gibi ucuz „flehit edebiyat›“
yap›l›yordu. Her kay›ptan, her örgütsel darbeden her yenilgiden dersler ç›kar›p
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bunlar› s›çraman›n basama¤› yapmak yerine ayn› tarz ve yöntemler tekrarlan-
mas›yla yetinildi.  Bugün 500‘den fazla flehidimiz var. Bu kadar a¤›r bedelle
partimizin geldi¤i seviye ve yaratt›¤›m›z devrim mevzilerini k›yaslad›¤›m›zda
oldukça geri bir noktada oldu¤umuzu kabullenmek durumunday›z. Di¤er yandan
bir savafl partisinin otuz y›ll›k tarihi için bu rakam oldukça azd›r. Savafl Marksist
Leninist Maoist bir çizgide ve Halk Savafl›n›n prensiplerine göre do¤ru bir rotada
gelifltirilip yükseltilseydi, devrim aç›s›ndan hem mevzilerimiz çok daha ileride
olurdu hem de flehitlerimiz de onbinlerle ifade edilirdi. En önemlisi de otuz y›l
gibi az›msanmayacak bir tarihi süreçte ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgilerin
oturtulmamas› ve bunlar›n temsil gücü olan stratejik önderli¤in garantiye al›nmam›fl
olmas› Parti aç›s›ndan en büyük kay›p olarak de¤erlendirilmelidir. Bu muhasebe,
bu bilinç y›llar öncesinden yakalanabilir; küçümsenmeyecek birikim ve tecrübeler
özetlenebilir ve Parti bu durumdan çok daha ileri mevzilere tafl›nabilirdi. Bu tarihi
tecrübeler ve birikimler üzerinde flekillenen birinci Kongremiz bugüne kadar
baflar›lamayan bu görevi baflarma azmiyle yola ç›kmaktad›r.

1994 Aral›k MK Toplant›s›n›n Belirledi¤i Örgütsel
Politika Sol Oportünistti:

Parti ayr›l›k sonras› ciddi bir kaos yafl›yordu. Taban›n önderli¤e karfl›
güvensizli¤i had safhadayd›. Düflman›n sald›r›lar› da k›rda ve flehirde yo¤unlafl-
m›flt›. Örgüt darbe üstüne darbe al›yordu.

Karadeniz Bölge Komitesi Sekreteri ve Merkez Komite üyemiz Kaz›m Ekici
yoldafl flehit düflünce bölge önderliksiz kalm›flt›. Müdahale  sürecinde Bölge
Komitesi üyelerinin de içinde oldu¤u alt› yoldafl daha  flehit düfltü. Geride kalan
örgütlü yap› Merkez Komitesinin karar› olmadan geri çekilmek zorunda kald›.

fiehirlerdeki örgütlenme neredeyse tümüyle çökmüfl ve tasfiye olmufl durumda
idi. MBK ve sekreteri de içinde olmak üzere neredeyse tüm üyeleri düflman›n
eline geçmiflti. Düflman sadece Partimize de¤il bütün devrimci örgütlere
alabildi¤ine sald›r›yordu ve flehirlerdeki örgütlenmelerini darbelemiflti. Durum
bu eksende geliflirken MK mevcut durumu do¤ru bir siyasi tahlile tabi tutmayarak
elindeki MK üyelerinden beflini flehirlere atayarak sol oportünist bir örgütsel
politika izledi. fiehir faaliyetleri için görevlendirilen MK üyelerinden üçü 6-7 ay
içerisinde düflman›n eline geçti. Yurtd›fl›ndaki MK üyesi görev alan›na gelmemiflti.
Ayr›ca flehir faaliyetleri için atanan di¤er kadrolar da düflman operasyonlar›nda
ele geçti. MK toplant›s› üzerinden bir y›l geçmeden TKP(ML)’nin flehir parti
örgütlülükleri tümüyle darbe yedi ve da¤›ld›. Partiye s›zd›r›lm›fl ajanlar d›fl›nda
birkaç üye bu operasyonlardan kurtulabilmiflti. Özel görevle görevlendirilen MK
üyesi ve yurtd›fl›ndan gelmeyen MK üyesi d›fl›nda kalan kadrolar›n tümü düflman›n
eline geçti. Bu sol oportünist örgütsel politika Partiye adeta tasfiyecilik yaflat›yordu.

Kongrenin yap›lmas› temel görevken güçleri da¤›t›yor ve kongreyi imkans›z
k›l›yordu. fiehirlerde bulunan kadro ve üyelerin tümünü gerilla alan›na çekip
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Kongre haz›rl›klar›na giriflmesi gerekirken bu sol politika gere¤i güçler da¤›t›l›yor
ve tasfiye ediliyordu. Sol sekter  çizgiye sahip MK ne mevcut siyasal durumu
do¤ru tespit edebiliyor ne de buna ba¤l› olarak örgütlü güçleri geri çekip korumaya
alabiliyordu. Bölgesel sistemli kongre karar› alan MK aradan fazla zaman
geçmeden bu karar›nda da ›srarc› davranamad›. Kongre mi konferans m› tart›flma-
lar› örgütü neredeyse yeni bir örgütsel bölünmeyle karfl› karfl›ya b›rakt›. Mevcut
örgütsel kaos ortam›nda bölgesel kongre yapman›n koflullar› da özellikle de
flehirlerde kalmam›flt›. Düflman s›zd›rd›¤› ajanlar vas›tas›yla geride kalan iliflkileri
topluyor ve bunun sonucu da Parti içerisinde flaibeler art›yordu.

Mevcut önderli¤in bir kongrenin siyasi-ideolojik haz›rl›¤›n› yapacak kapasitesi
yoktu. Merkezi Kongre önerisi de bu gerçeklikten kaynaklan›yordu. Ancak MK
„fazla zaman al›r“ gerekçesiyle Merkezi Kongre karar› almam›fl, delege esas›na
dayal› kongrede karar k›lm›flt›.

fiehirlerdeki örgütsel darbelerden sonra, Karadeniz ve Amed gerilla faaliyeti
zaten tasfiye olmufltu. MK bir daha toplanamad›. Asl›nda MK’n›n toplanmas›
için rakamsal olarak bileflim yeterliydi. Ama gerek yurd›fl›ndaki MK üyeleri
(sekreter de dahil) gerek yurt içindekiler bu konuda sorumlu bir hareket tarz›
izlemeyerek partiyi bunal›ma sürüklediler.

1995 sonlar›na gelince ise DBK’n›n anti-demokratik ve darbeci bir flekilde
„gelen gelsin gelmeyen gelmesin“ ça¤r›yla Merkezi Kongre siyaseti izlendi. Bu
ça¤r›yla da yurtd›fl›ndaki üç MK üyesinden sadece Cüneyt Kahraman yoldafl uydu.
Di¤er MK üyeleri ve partililer fiili olarak uymad›lar. Marmara Bölgesi’nden ise
kongreye götürülenlerin ço¤u KHK’da aç›¤a ç›kt›¤› gibi ajan ve iflbirlikçi
unsurlard›.

Partinin örgütsel politikas›nda anti-demokratik ve darbeci yöntemler neredeyse
meflru hale getirilip teorilefltirildi. Son 20 y›l içerisinde bu durum daha da artarak
boyutland›. Partinin siyasi-ideolojik seviyesinin düfltü¤ü, bunal›mlar›n daha da
derinleflti¤i dönemlerde bu anti-demokratik ve darbeci yöntemler daha fazla bafl
göstermekteydi. Bu anti-demokratik ve darbeci yöntemler hep „ola¤anüstü
koflullar“la aç›klanageldi. Ad›na „ola¤anüstü koflullar“ denilen bu dönemlerde
örgütsel ilkeler ya bir yana b›rak›ld› ya da  „ola¤anüstü koflullar“a feda edildi.
Marksist Leninist Maoistler örgütsel ilkeleri „ola¤anüstü koflullar“ deyip ayaklar
alt›na almaz, veya keyfiyetçi bir flekilde kullanamaz. Lenin yoldafl,  Ne Yapmal›
adl› eserinde oportünisti flöyle tan›mlamaktad›r:

„Bir oportünist her formüle kolayca imzas›n› atar ve kolayca onu terk eder,
çünkü oportünizm herhangi bir belirli ve sa¤lam ilkelere sahip olmamak demektir.“

Kongre Haz›rl›k Konferans›’nda ajan ve iflbirlikçi iddias›yla sorgulama ve
soruflturmaya tabi tutulanlara yap›lan kötü muamele ve iflkence, „devrimci fliddet“
ad› alt›nda meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›. Parti tarihinde görülmemifl olan ve yine
ola¤anüstü koflullar ard›na s›¤›n›larak yap›lan kirli ticaret ifli de anti-demokratik
darbeci yöntemlerle yap›lm›flt›. Bu anlay›fllar, ileride ortaya koyaca¤›m›z gibi,
burjuva pragmatizminden baflka bir fley de¤ildir.
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‹lkesizlik teslimiyeti getirir. ‹lkesizlik yozlaflman›n ve çürümenin kendisidir.
O nedenledir ki en zor koflullarda devrim için yola ç›km›fl ve komünizm iddias›nda
olan bir parti ilkelerden asla taviz veremez. ‹lkeler her koflulda bize rehber olarak
vard›rlar. ‹lkeler ve „genel do¤rular›m›z“ her an yol gösterici olduklar› için ilke
ve „genel do¤rulard›r“. Somut koflulun tahlili, ilkeler do¤rultusunda ustaca hareket
tarz› belirleyebilmek için vard›r. Her somut ve özel durum, her ola¤an veya
ola¤anüstü durumda bize yön veren, yolumuzu ayd›nlatan tek bir silah›m›z varsa
o da ideolojimiz ve Marksist Leninist Maoist ilkelerimizdir. ‹lkeyi unutmak, ilkeyi
flafl›rmak, amac› unutmak, rotay› flafl›rmakt›r. Günübirlik ve amaçs›z, bireyci ve
bencil burjuva siyaset tarz›nda ilkelere gerek yoktur. Ama ilkesizli¤i „ola¤anüstü
koflullar“, özel koflullarla aç›klamak, ya fark›nda olmadan günübirlik ve amaçs›z
bir bireyci bencilli¤in uçurumuna yuvarlanmakt›r ya da koca bir sahtekarl›kt›r.

‹lkesizli¤in ve oportünizmin; ilkelerin „ola¤anüstü koflullar“ ad›na ayaklar at›na
al›n›p çi¤nenmesinin bir komünist partisini nas›l da amac›na yabanc›laflt›rd›¤›n›,
Parti tarihimizde yaflanan özellikle bu iki büyük deney, bu iki örnek çok aç›k bir
flekilde ortaya koymaktad›r.

Sonuç olarak, ayr›l›k sonras›ndan KHK’ya kadar her alanda sol-sekter bir çizgi
izlendi¤i gibi örgüt yeni bir yenilgi ve ciddi darbe ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Ki
örgüt kongreyi gündemine almas›na karfl›n bu konuda ne pratik ne de siyasi haz›rl›k
yapamam›flt›r. Neredeyse toplam üyenin yar›s›n›n kat›lmad›¤› veya kat›lamad›¤›
Kongre Haz›rl›k Konferans›’na oturulmufltur.

KONGRE HAZIRLIK KONFERANSI
VE SONRASI SÜREC‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Kongre Haz›rl›k Konferans› (KHK)’na hangi tarihsel, örgütsel, siyasal koflullar-
dan geçilerek gelindi¤i ana hatlar›yla ortaya konuldu. K›saca Kongre Haz›rl›k
Konferans› kararlar› de¤erlendirilmesiyle yetinilecektir.

Kongre olarak düflünülen toplant›n›n Konferansa dönüfltürülmesi do¤ru ve
yerinde bir politik karar ve yönelimdi. 1996 bafl›nda toplanan KHK’da, bilindi¤i
gibi Partiye s›zd›r›lm›fl bir Karfl›-Devrimci Hücre  aç›¤a ç›kar›ld›.

Aç›l›fl gündemlerinde belirlenen üye de¤erlendirmeleri sonucu Bayram
Kocabozdo¤an’›n iflbirlikçi ve ajan oldu¤u aç›¤a ç›k›nca yeni bir sürece girildi ve
bu geliflmenin kendisi daha farkl› boyutlara s›çrad›.Bayram Kocabozdo¤an’›n
anlat›mlar› sonucu Enver Do¤ru’nun (Nihat) iflin bafl›n› çekti¤i aç›¤a ç›kt› ve
soruflturma daha da derinlefltirilerek sürdürüldü. Partinin oldukça karmafl›k bir
durumla karfl› karfl›ya kald›¤› Konferans, baz› hatal› ve eksik yanlar› olsa da 24
Nisan’da baflar›yla sonuçland›r›ld›.
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KHK’n›n ana gündemini Karfl›-Devrimci Hücre oluflturdu. Nihat’›n bafl›n›
çekti¤i bu karfl›-devrimci örgütlemenin aç›¤a ç›kart›lmas›, Konferans›m›za tarihsel
bir politik anlam yükledi. Partimiz tümden tasfiye olma ya da karfl›-devrimin aleti
haline dönüflme tehlikesiyle karfl› karfl›yayd›. Karfl›-devrimci örgütlenme
Partimizin önderli¤ini ele geçirmeyi ve partiye hakim olmay› hedefliyordu. Karfl›-
devrimin bu oyunlar› Konferans›m›z taraf›ndan baflar›yla bofla ç›kar›ld›. Partimizin
Marksist Leninist Maoist özü korunarak Partimiz yeni bir merkezi önderli¤e
kavuflturuldu. Partimizin Marksist Leninist Maoist özünün korunmas›nda ve karfl›-
devrimci örgütlenmenin aç›¤a ç›kar›lmas›nda Komünist Önderimiz Cüneyt
Kahraman yoldafl tayin edici bir rol oynad›.

Konferans›m›z bu tarihi  rolü oynamakla birlikte ciddi ilkesel hatalara da düfltü.
Karfl›-devrimci örgütlenmenin soruflturulup sorgulanmas› ve öncelikle Partinin

karfl› devrimci unsurlardan ar›nd›r›lmas›,  bunun Partimizde ideolojik, siyasi,
örgütsel ve askeri olarak yaratt›¤› tahribatlar›n aç›¤a ç›kar›l›p giderilmesi, bu karfl›-
devrimci örgütlenmenin beslendi¤i ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri zeminin
tarihsel kökleriyle aç›¤a ç›kart›l›p giderilmesi için Kardelen Harekat› bafllat›ld›.
Soruflturma ve Sorgulama Komisyonu önderli¤inde bafllat›lan bu harekat aylar›
bulan bir çal›flmadan sonra 24 A¤ustos 1996‘da  baflar›yla sonuçland›r›ld›.

Kardelen Harekat›n›n Soruflturma ve SorgulamaYöntemi:
KHK’m›z›n „ajan ve iflbirlikçi“ iddias›yla tutuklananlara soruflturma-sorgulama

s›ras›nda „devrimci fliddet“ ad› alt›nda belirledi¤i politikan›n Marksist Leninist
Maoistlerin proleter adaletiyle ve hukuk anlay›fl›yla uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur.
Bu politika burjuvaziden ödünç al›nm›fl burjuvaziye ait soruflturma ve sorgulama
yöntemidir. Bu pragmatist bir politikayd›. Siyasi olarak amaca ulaflmak için her
arac› mübah görmekti. Bu politika ve yöntemleri Marksist Leninist Maoistler ne
savunur ne de uygular. Parti tarihimizde  ilk kez böyle bir politika bir Konferans
karar›yla  benimsenip uyguland›. Keza Parti tarihinde ilk kez böylesine ciddi bir
düflman örgütlemesiyle karfl› karfl›ya kal›nd›.

Böylesine ciddi bir karfl›-devrimci örgütlenmeyle ilk kez karfl› karfl›ya
kald›¤›ndan, bu noktada yeterli bir deneyim birikimine sahip olmayan Partimiz
soruflturma ve sorgulama yönteminde ilke hatalar›na düfltü. Karfl›-devrimci olsalar
da bir kifliye kötü muamele, psikolojik bask›, insani onurunu zedeleme, hakaret,
küfür ve fiziki fliddet, vb. yöntemler uygulamak iflkencedir ve insanl›k suçudur.
Bu Marksist Leninist Maoistler için ilkesel bir sorundur. Konferans›m›z ne yaz›k
ki bu ilkeyi yeterince bilince ç›karamam›fl ve bu noktada ilkesizli¤e düflmüfltür.
Bu Partimiz tarihine bir kara leke olarak düflmüfl, Partimizin adaletini ve hukukunu
tart›fl›l›r hale getirmifltir. Bu, bir yan›yla sekter, di¤er yan›yla liberal, ama özünde
her halükarda burjuvazinin siyaset ve eylem tarz› olan gerici ve utanç verici bir
politikad›r. Karfl›-devrimci olsalar da bir tutukluya bask› yapmak, iflkence yapmak,
hakaret etmek, onurunu k›rmak, küfür ve dayak atmak, proleter hukuk ve adalette
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yasakt›r, suçtur. Kongremiz burjuvaziden ödünç al›nm›fl bu karfl›-devrimci yöntemi
mahkum etti¤ini ilan eder ve  bu hata ve suçtan dolay› Türkiye-Kuzey Kürdistan
proletaryas› ve ezilen halklar› baflta olmak üzere enternasyonal proletarya ve dünya
halklar›ndan özür diler.

Kongremiz bu sorunu ideolojik-siyasi boyutuyla en detayl› bir flekilde ele alm›fl,
tart›flm›fl  ve bütün kat›l›mc›lar›n›n oybirli¤iyle flu karar› alm›flt›r:

„Kongre Haz›rl›k Konferans›m›zda karar alt›na al›nan, sonraki süreçte
sorgulama yöntemi olarak uygulanan ve ad›na ‚devrimci fliddet‘ denilen uygulama
devrimci fliddetle alakas› olmayan ve karfl›-devrimden ödünç al›nm›fl bir metottur.
Bu, devrimci ilkelerin çarp›t›lmas›d›r ve tamam›yla pragmatizme düflülmüfltür.“
(Maoist Komünist Partisi 1.Kongre Kararlar›’ndan)

Kongremiz gerek Kardelen Harekat›nda gerekse KHK sonras› örgüt içinde ve
örgüt d›fl›nda aç›¤a ç›kar›l›p ölümle cezaland›r›lan ajan ve iflbirlikçilere karfl›
izlenen siyaseti detayl› bir flekilde ele alm›fl ve de¤erlendirmifltir. Bu de¤erlendir-
meler sonucunda Karfl›-Devrimci Hücre elemanlar›n›n ölümle cezaland›r›lmas›
genel olarak do¤ru bulunurken, ancak kimi ajan ve iflbirlikçilerin ölümle cezalan-
d›r›lmas› noktas›nda afl›r›ya kaç›ld›¤› sonucuna vard›. Ajan ve iflbirlikçi oldu¤u
halde her unsurun mutlaka ölümle cezaland›r›lmas› politikas› do¤ru de¤ildir. O
günkü  tarihsel, siyasal koflullar, kiflilerin Partiye ve halka verdikleri zarar, bu
suçu ifllemelerine neden olan iç ve d›fl koflullar›n etkisi, suçlar›na yaklafl›mlar› ve
Partiye ve halka karfl› samimi davran›p davranmd›klar›, vb. etmenler dikkate
al›narak sonuca var›l›r. Bu bilinçten hareketle baz› ajan ve iflbirlikçiler ölümle
de¤il teflhir, tecrit,vb cezalarla cezaland›r›l›p etkisizlefl-tirilebilinir.

Kongremiz bu bak›fl aç›s›yla afla¤›daki  sonuca vard›:
„Karar: Bülent Firik, Erdal Erdo¤an, Kenan Karahan (Leveke Muhtar›), Hasan

Geçgin adl› iflbirlikçilerin ölümle cezaland›r›lmas› do¤ru de¤ildir. Do¤ru olan
teflhir ve tecrit karar›n› al›p kiflileri ailelerine teslim etmekti. Her iflbirlikçinin
cezas› mutlaka ölüm olmamal›d›r. Bunlardan Bülent Firik’in cezaland›r›lmas›n›n
kamuoyunda üstlenilmemesi hatal›d›r. Cezaland›r›lan kiflilerin ailelerinin istemi
durumunda cenazelerinin teslim edilmesi gerekir.“ (Maoist Komünist Partisi
1.Kongre Kararlar›’ndan)

KHK’m›z Geçmiflin Muhasebesini Do¤ru Bir Temelde Yapmad›¤›ndan
Geçmiflten Kopamad›:

KHK’m›z geçmiflin muhasebesine ciddiyetle yaklaflmad›. Koflullar›n a¤›rl›¤›
bunda önemli bir etmen olsa da gelinen noktan›n geçmiflin ideolojik, siyasi, örgütsel
ve askeri çizgisinin bir sonucu ve devam› oldu¤u bilincine var›lamad›¤›ndan
geçmifle yönelinmedi. Halbuki parti içerisinde aç›¤a ç›kar›lan karfl›-devrimci
hücrenin parti içerisinde kendisini gizlemesinin nedenlerini do¤ru bir flekilde aç›¤a
ç›karmak ancak geçmiflin ideolojik siyasi örgütsel ve askeri çizgilerinin Marksist
Leninist Maoist bir tarzda muhasebesiyle mümkündü. Konferans›m›z bu gerçe¤i
göremedi. Bu görev yerine getirilmeden Partinin sa¤lam bir flekilde tarihsel
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yürüyüflüne devam etmesi imkans›zd›. Gerçek Maoistlik en zor koflullarda dahi
olsa Marksizm Leninzm Maoizmin evrensel ilkelerinden vazgeçmemeyi zorunlu
k›lar. Bu evrensel ilkelerden sap›ld›¤›nda komünizm davas›n› bir ad›m dahi ileri
götürmek mümkün de¤ildir. Bu anlam›yla Konferans›m›z stratejik düflünme yerine
günübirlik düflünerek yan›lg›ya düfltü.

KHK’m›z „Tasfiyeci Hizip“ Denilen Kesime
Karfl› Sekter Davrand›

Karfl›-devrimci hücrenin aç›¤a ç›kar›lmas›ndan sonra bir k›s›m Parti üyesi
Karfl›-Devrimci Hücre ile KHK iradesinin kendi aras›nda çizdi¤i net ayr›m›
göremediler ve KHK iradesiyle bütünleflmekte zorland›lar. Bir yandan aç›¤a ç›kan
karfl› devrimcilerin sorgulanmas› devam ederken bir yandan da bir klik olarak
hareket eden bu sallant›l› üyeler KHK iradesinin bofla ç›kart›lmas› temelinde ortak
hareket birli¤ine girdiler. KHK’m›z bu tehlikeli e¤ilimi görmesine karfl›n tehlikeli
e¤ilimin bertaraf edilmesi yönteminde Marksist Leninist Maoist bir tutum
tak›nmay› baflaramad›. Bu kli¤i sab›rla ikna sürecini yeterince iflletmeden aceleci
ve sekter bir flekilde klik elemanlar›n›n tümünü tutuklayarak soruflturma ve
sorgulama kapsam›na dahil etti. Soruflturma ve sorgulama yönteminde Karfl›-
Devrimci Hücre elemanlar›na uygulanan gerici yöntem bu klik elemanlar›na da
uyguland›.  Bu klikle KHK iradesi aras›ndaki çeliflkiler elefltiri-özelefltiri ve iknaya
dayal› bir yöntemle çözülebilir nitelikte olmas›na karfl›n çeliflkinin boyutu gerek
KHK iradesi gerekse bu klik elemanlar› taraf›ndan do¤ru kavranmad›¤›ndan çözüm
yönteminde de sol sekter hat izlendi. Bu klik KHK’n›n ana yönelimini, birlik
k›staslar›n› kavramakta zorlan›yor ve geçmiflten beri Partide varolan klikler
savafl›m›nda NT kli¤ine yak›n durmalar›ndan kaynakl› olarak Karfl›-Devrimci
Hücreye yönelik yönelimi benimsemekte zorlan›yordu. Bu nesnel durumun
yan›s›ra KHK iradesinin de hatalar›yla birlikte bu klik KHK iradesinin karfl›t›
haline geldi.

KHK’m›z›n bu kli¤e karfl› soruflturma ve sorgulama yönteminde devrimci
olmayan yöntemlere baflvurarak haks›zl›k yapmas›n›n yan›s›ra klik üyelerini
soruflturma ve sorgulama sonucundan sonra da kazanma, en az›ndan ordu saflar›nda
kalmalar› noktas›nda bir çaba içerisine girmemesi, onlar› sahiplenmemesi ve kendi
bafllar›na b›rakmas› sekter bir yaklafl›md›. En az›ndan bu klik üyeleri sa¤l›kl› bir
flekilde ulaflmak istedikleri alanlara ulaflt›r›labilir ve bunlar›n tek tek düflman›n
eline geçmesi önlenebilirdi. Bu yönüyle de KHK’m›z do¤ru bir birlik politikas›
izlemedi¤i gibi dost-düflman ayr›m›nda da sol sekter bir hatta düflmüfltür.

KHK Üç Y›ll›k Siyasal Örgütsel Yönelimin Tayininde Subjektivizme Düfltü:
KHK’n›n üç y›ll›k planla ortaya koydu¤u siyasal ve örgütsel yönelimi sol

oportünisttir.
KHK’m›z›n bu üç y›ll›k plan›n› ifade eden 54 nolu karar› flöyledir:
„Karar 54:
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„Kongre Haz›rl›k Konferans›m›z önümüzdeki süreçte partimizin içe dönük
çal›flma esaslar›n› ve örgütlenme tarz›n› flu flekilde belirlemifltir.

„Partimizin çal›flmalar› önümüzdeki süreçte flu üç y›ll›k plan esas› üzerinden
yürütülecek ve yönetilecektir.

„Sürecin getirdi¤i iki temel görev:
1-Kardelen Harekat›’n›n baflar›yla tamamlanmas› ve Konferans›m›zca resmilefl-

tirilmifl konuya iliflkin belgede belirtilen di¤er yan görevlerin yerine getirilmesi.
2-Parti kongremizin gerek alt tart›flmalar›n›n sa¤l›kl› ve mümkün olan en genifl

boyutlar›yla yaflat›lmas›, gerekse Merkezi Kongremizin baflar›yla tamamlanmas›.
„Bu iki temel görev do¤rultusunda üç y›ll›k plan›n üç ayr› aflama fleklinde ele

al›narak her aflamaya denk düflen içe dönük çal›flmalar›n esas yönelim hatt›
afla¤›daki gibidir:

I.Y›l plan› (içe dönük esas yönelim hatt› üzerinden),
a-Kardelen Harekat›’n›n baflar›yla sonuçland›r›lmas›,
b-Kardelen Harekat›’n›n özgünlü¤üyle birlefltirilen genel A/P örgütlenme-

lerinin yerine getirilmesi,
Kapsad›¤› zaman dilimi: 1996 May›s-1997 May›s tarihleri aras› bir y›l.
II. Y›l plan› (‹çe dönük esas yönelim hatt› üzerinden),
a- Partimizin Kongreye uygun düzenleme ve çal›flmalara tabi tutulmas›,
b- Partimize üye ve kadro yetifltirmede radikal ad›mlar›n at›lmas›,

Kapsad›¤› zaman dilimi, 1997 May›s-1998 May›s tarihleri aras› bir y›l.
III. y›l plan› (içe dönük esas yönelim hatt› üzerinden)
a- Kongremizin tart›flma sürecinin bafllat›lmas›,
b- Merkezi Kongremizin baflar›yla tamamlanmas›,

Kapsad›¤› zaman dilimi: 1998 May›s-1999 May›s tarihleri aras› bir y›l.“
(Kongre Haz›rl›k Konferans› k›sa kararlar›ndan)

KHK’n›n Kardelen Harekat›’n›n baflar›yla sonuçland›r›lmas› için bir y›ll›k plan›
önüne koymakla do¤ru bir siyaset izlemifl ancak sorunun merkezine ideolojik ve
siyasi boyutu koymamas› yanl›flt›. Kardelen Harekat›’n› sadece askeri boyutuyla
ele al›rsak ve de 11 Nisan öncesi aç›¤a ç›kan KDH elemanlar›n› ve bunlar›n deflifre
etti¤i unsurlar› askeri olarak temizlemeyi bu bir y›l için esas görev olarak
belirlemek, sadece askeri aç›dan bak›ld›¤›nda do¤ru bir karar ve yönelimdir. Ancak
Kardelen Harekat›n›n parti içinde ç›kan böylesine ciddi ve güçlü bir karfl›-devrimci
oluflumun bir askeri harekatla temizlenmesiyle s›n›rl› tutulmas› karfl›-devrimci
hücrenin parti içinde nas›l ve neden bu kadar geliflti¤inin ve güçlendi¤inin
kavranmad›¤› anlam›n gelir. Bunun kavranmad›¤› karfl›-devrimci hücrenin
beslendi¤i ideolojik- siyasi zeminin do¤ru nitelendirilmemesiyle de kendisini aç›¤a
vurmaktad›r. Örne¤in Partinin bu duruma gelmesinin temel nedeninin „karfl›-
devrimci hücrenin güdümündeki sol görünümlü sa¤ çizgi“ oldu¤u belirlemesi bu
kavray›fls›zl›¤› ortaya koymaktad›r. Soruna böyle bak›ld›¤›nda pek do¤ald›r ki
baflvuraca¤›n esas yöntem de askeri yöntem olacakt›r. Karfl›-devrimci unsurlar›n
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parti içinde varl›¤›n› koruyup örgütlenebilmesinin ve hatta etkili olabilmesinin
zemini olan yanl›fl ve hatal› çizgilerin saptanmas› öncelikli görevdi. Bu,düflman
unsurlar›n partiye s›zmas›n›n ana nedenini izledi¤imiz siyasal, örgütsel, askeri
hatal› çizgilerde aramak yerine hatal› çizgilerimizin geliflmesini KDH’ye ba¤lamak
yeni KDH’lerin örgütlenmesine zemin haz›rlamaktan baflka bir anlama gelmez.
En basitinden düflünce yönelimimizden, çal›flma tarz›m›zdan, örgütsel politika ve
ilkelerimizden ve dahas› illegalite anlay›fl›m›zdan kaynakl› olarak düflman
unsurlar›n›n kendilerini gizleyebilmesinde ne derece role sahip  olduklar› ortaya
ç›kar›lmadan günahlar› baflka yerlere havale etmek kendimizi aldatmakt›r.

En önemlisi de „Karfl›-devrimci Hücre güdümündeki sol görünümlü sa¤ çizgi“
belirlemesinin ne anlama geldi¤inden ne yaz›k ki KHK’m›z bihaberdir. O bugüne
kadar izlenen bütün çizgilerden „daha keskin bir çizgiye“ sahip oldu¤uyla ilgili
oldu¤u için yapt›¤› belirlemenin ne anlama geldi¤iyle pek ilgili de¤ildir. „Karfl›-
Devrimci Hücre güdümünde“ ister sa¤ densin ister sol densin ve burada bir çizgiden
bahsedilecekse o çizginin niteli¤i karfl›-devrimcidir. E¤er bir „güdüm“den veya
bir hakimiyetten bahsedilecekse bu „güdüm“ ve hakimiyet bir partinin çizgisine
damgas›n› vurup yönlendirip yönetiyorsa, o partinin çizgisinin devrimci oldu¤un-
dan sözedilemez. Dolay›s›yla bu belirleme yanl›fl ve inkarc›d›r. Karfl›-devrimci
hücre Partimiz içerisinde bir düflman gücü olarak bulundu¤u sürece Partimizin
çizgisine damgas›n› vuramam›fl ve Partimizin niteli¤ini de¤ifltirmeyi baflarama-
m›flt›r. Bu yönlü çabalar›na Partimizin komünist ve devrimci dinamikleri hemen
her dönem direnç göstermifl ve Partimize empoze edilmeye çal›fl›lan karfl› devrimci
siyasetler ve pratikler esasen bertaraf edilmifltir.

Konferans›m›z›n daha kim KDH üyesidir, de¤ildir vb. yönlü sorgulama ve
soruflturma tamamlanmam›flken, MK seçimine gitmesi ve kadrolar› bölgelere
da¤›tmas› yanl›flt›.

Mevcut koflullarda konferans› sonuçland›rmak ve merkezi bir önderlik
oluflturmak zorunluydu. Burada yanl›fl olan Kardelen Harekat› kapsam›nda
soruflturulup sorgulanan KDH üyelerinin durumu sonuçland›r›lmadan ve bu
soruflturmalarda elde edilecek bilgilerle yeni soruflturmalar›n gündeme gelebilece¤i
düflünülmeden MK seçimine gitmek ve yukar›dan afla¤›ya atamalar yapmak, kadro
ve üyeleri çeflitli alanlara da¤›tmak yanl›flt›. Çünkü soruflturmalarda görevlen-
dirilen, atanan kadro ve üyeler hakk›nda da yeni iddialar›n gündeme gelebilece¤i
olas›l›k dahilindeydi. Bu konuda kimi yoldafllar›n ›srarl› elefltirilerine ra¤men bu
elefltiri  ve olas›l›k dikkate al›nmayarak aceleci davran›ld›. Kadro ve üyeler
da¤›t›ld›¤› için soruflturmalarda ortaya ç›kan yeni iddialar soruflturulamad› ve do¤al
olarak yeni bir kaosun do¤mas›na neden olundu.

‹çe dönük çal›flman›n esas al›nd›¤› bu dönemde yap›lmas›  gereken tepeden
t›rna¤a Partinin ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak e¤itilmesi ve karfl›-devrimci
sald›r›lara karfl› silahland›r›lmas›yd›. ‹çe dönük yönelimin esas al›nmas›n›n mant›¤›
da bunu gerektiriyordu. Konferans›m›z ad›n› koymadan belirledi¤i örgütsel geri



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

473

çekilme politikas›n› hayata geçirmeliydi. KHK’m›z ve iflbafl›na getirdi¤i Merkez
Komitemiz içe dönük çal›flman›n içeri¤ini teorik olarak do¤ru koysa da bunun
tam olarak ne anlama geldi¤ini kavramam›fl, hangi araç ve yöntemlerle hayata
geçirilece¤ini belirleyememifltir. ‹çe yönelik çal›flma eas denilmesine karfl›n eskinin
sol oportünist örgütsel politikas› daha da boyutland›r›larak devam ettirildi.

Daha sorgulama ve soruflturma bitmeden örgütlemelere gidilmesi, yeni alanlara
kadro aktar›m› gibi politik yönelim, kendi gerçekli¤ini kavramayan sorunun özünü
Karfl›-devrimci Hücre elemanlar›n› parti içinde aç›¤a ç›kartmak ve temizlemekle
s›n›rl› tutan hatal› bir yaklafl›md›. Baflar› sorunun ideolojik, siyasi özünden
kopar›larak askeri baflar›yla s›n›rland›r›ld›. Bu noktadaki kilitlenme siyasi ve
ideolojik gerilikle birleflince olumsuzluk giderek derinleflti. Nitekim daha Merkez
Komitesinin ilk  toplant›s›nda birçok MK üyesi hakk›nda iddialar ileri sürülmüfl
ve hakk›nda iddia getirilen kimi MK üyeleri bölgenin d›fl›na gönderilmifl
durumdayd›. K›sa sürede flehirlerde yakalanan bu MK üyeleri (Bektafl ve Enver)
poliste hainleflip kontralafl›nca ileri sürülen iddialar ve bu iddialar soruflturulmadan
kiflilerin MK’ya seçilip baflka bölgelerde görevlendirilmesi politikas› ba¤lant›s›nda
varolan güvensizlik daha da derinleflmifl, bu politika nezdinde KHK iradesine ve
KHK’n›n iflbafl›na getirdi¤i Merkez Komitesine olan güven k›sa sürede sars›lm›flt›r.
Bu politikayla KHK ve MK baltay› adeta aya¤›na vurmufl, kendisini tart›fl›l›r
duruma getirmifltir. Çok aç›k ki bu politikaya subjektivizm ve küçük burjuvazinin
sab›rs›z aceleci tavr› yön  vermifltir.

Ne Yap›lmal›yd›?
Yap›lmas› gereken ana görev flu olmal›yd›: Parti elindeki güçleri sa¤a sola

da¤›tmak yerine bir araya toplay›p örgütsel geri çekilme politikas› izlemeliydi.
Bu örgütsel geri çekilme üç y›l sonra yap›lacak kongreye kadar sürdürülmeliydi.
Bu süre boyunca merkezi görev Partinin geçmifl muhasebesini yaparak bunun
üzerinden ideolojik ar›nmay› sa¤lamak ve siyasi seviyeyi yükseltmekti. Kongrenin
ideolojik-siyasi teorik haz›rl›¤› bu görevlerle birlikte ele al›nmal›yd›. Bu ayn›
zamanda kadro yetifltirmenin de bir arac›yd›. Tali olarak da Kardelen Harekat›n›n
sonuçlar› ve karfl›-devrimci hücrenin beslendi¤i siyasi, ideolojik, örgütsel, askeri
hatal› çizgilerin tarihsel kökleri aç›¤a ç›kar›l›p parti kitlesi e¤itilmeli ve kitleler
ayd›nlat›lmal›yd›. Bu süreç içerisinde parti güçleri Dersim’de merkezilefltirilmeli
ve kongre sonras› için güç biriktirme politikas›na baflvurulmal›yd›.

K›sacas›, KHK’m›z Partinin gerçekli¤ini görüp buna uygun do¤ru bir örgütsel
politika gelifltirmedi,  geçmiflin devam› olan sol-oportünist çizgiyi devam ettirdi.
Stratejik düflünme yerine k›sa vadeli politikalarla hareket etti.
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KHK’NIN ‹fi BAfiINA GET‹RD‹⁄‹
MERKEZ KOM‹TES‹’N‹N Ç‹ZG‹S‹

Siyasal aç›dan:
KHK’n›n iflbafl›na getirdi¤i Merkez Komitesi güncel siyasal geliflmeleri

zaman›nda takip etmedi¤i gibi, gerek teori gerek pratikte buna uygun do¤ru polit›k
tutumlar gelifltiremedi. Geliflmelerin gerisinde kalarak esasta kendili¤indenci
oportünist bir hat izledi.

Bilindi¤i gibi KHK bittikten k›sa bir süre sonras›nda hapishanelerde 1996
May›s-Temmuz Ölüm Orucu direnifli zaferle sonuçlanm›flt›. Merkez Komitemiz,
Türkiy?-Kuzey Kürdistan halklar›n› derinden etkileyen, uluslararas› demokratik
kamuoyunu arkas›na alan ve Partimizin örgütleyici olarak içerisinde yer ald›¤›,
nicelik ve nitelik olarak  direnifli omuzlayan güçlerin bafl›nda geldi¤i, flehitler ve
gaziler verdi¤i bir direnifle tav›r tak›nmam›flt›r.

Ölüm Orucu direniflinden k›sa bir süre sonra patlak veren Susurluk skandal›na
yönelik politika belirleyememifl, esasta kitlelerin kendili¤inden gelme tepkilerine
seyirci kalm›fl, hapishaneler baflta olmak üzere yerel örgütlerimizin bu noktadaki
çabalar›na seyirci kal›n›yordu. Kendili¤inden gelme kitle haeketini örgütleme,
yönlendirme noktas›nda tek bir söz söyleyememifl, kitleleri ve yerel örgütlerimizi
adeta önderliksiz b›rakm›flt›r. Bununla da yetinmemifl yer yer köstek bile olmufltur.
Keza egemen s›n›flar›n bile „post-modern darbe“ olarak nitelendirdi¤i 28 fiubat
sürecine de tav›r tak›nmam›flt›r. Bu ve benzeri konularda Parti ad›na yerel örgütler
ve alt kademe kadrolar tav›r tak›nmak zorunda b›rak›lm›flt›r.

Ulusal Harekete karfl› yeterince duyarl›l›k gösterilmemifl, kendisinden önceki
çizgiler oldu¤u gibi devam ettirilmifltir. Ancak Ölüm Orucu, Susurluk Skandal›,
28 fiubat Süreci vb. konularda oldu¤u gibi Ulusal Hareket konusunda da Partimizin
politikas›n› yine alt kademeler ve yerel örgütlenmeler tayin etmifl ve bu politikalar
esasta Marksist Leninist Maoist temelde belirlenmiflti. Özellikle PKK ve bir k›s›m
devrimci örgütlerle birlikte oluflturulan Birleflik Devrimci Güçler Platformu prati¤i
bu dönemin en önemli siyasi görevleri aras›ndayd›. Parti örgütlerimiz bu görevi
esas itibariyle baflar›yla yerine getirmifl ve Merkez Komitesi bu politikalar› arkadan
takip ederek onaylamakla yetinmifltir.

Bu dönem içerisinde d›fla dönük siyasal geliflmelerden kopuldu¤u gibi Parti
içerisinde de ideolojik ar›nma ve dönüflüm süreci iflletilememifl, bu süreçte geliflen
önemli tehlikeli e¤ilimlerden kuflkuculu¤un önüne geçememifltir. Bu kuflkuculu¤un
Parti içerisinde vard›¤› paranoyakl›k boyutu da görülememifl (Haks›z ve mesnetsiz
de olsa Parti Genel Sekreterimiz hakk›nda bile flaibeler yarat›lm›flt›r) Parti
içerisindeki güvensizlik Parti tarihi boyunca en y›k›c› halini alm›flt›r.
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K›sacas› KHK’n›n iflbafl›na getirdi¤i MK siyasal geliflmeler karfl›s›nda
kendili¤indenci oportünist bir hat izlemifl; siyasal geliflmelere tav›r ad› a l t › n d a
belirledi¤i politikalar subjektivizmden kaynakl› sol oportünist politikalard›r.

Örgütsel Aç›dan:
KHK sonras› örgütsel iliflkilerde izlenen siyaset yukar›da da belirledi¤imiz

gibi kuflkuculuk üzerinde geliflen sekterizm ve y›k›c›l›k temelinde olmufltur.
Örgütsel alandaki yönelim do¤ru olmad›¤› gibi mevcut güçlerin önemli bir

bölümü KHK’dan sonra kaybedildi. Daha bir y›l aradan geçmeden Parti Genel
Sekreterimiz Cüneyt Kahraman yoldafl 15 Mart 1997‘de flehit düfltü. MK’ya seçilen
bir k›s›m üye MK’dan istifa etti¤i gibi mücadeleyi de terk etti, aradan bir y›l
geçmeden Merkez Komitesi yedeklerle birlikte toplam üye say›s›n›n yar›s›n›
kaybetti.

fiehit düflen Cüneyt Kahraman yoldafl›n ölümüne iliflkin Parti içerisinde ve
halk aras›nda çeflitli flaibeler ortaya at›lm›fl ve halkta derin güvensizliklerin
geliflmesine neden olmufltu. Merkez Komitesi bu güvensizli¤i gideremedi ve
giderilmesi için de ciddi bir ad›m atmad›.

Cüneyt Kahraman yoldafl›n flehit düflüflüne iliflkin gerek karfl›-devrimin gerek
karfl›-devrim uzant›lar›n›n gerekse de çeflitli zaaflar›ndan kaynakl› olarak Parti
saflar›ndan d›fltalanan kötü niyetli unsurlar›n yapt›¤› karfl›-devrimci propagandayla
flaibeler yarat›lm›fl ve halk kitlelerinin kafas›nda çeliflkilere neden olunmufltur.

Kongremiz bu durumu özel bir gündem maddesi yapm›fl, Kongre iradesiyle
birlikte gerilla bölgesinde bulunan bütün savaflç› ve sempatizanlar›n da kat›ld›¤›
iki günlük bir oturumda sorun detayl› olarak tart›fl›lm›fl, soruflturulmufl ve afla¤›daki
karara var›lm›flt›r:

„Partimizin flehit düflen 4.Genel Sekreteri Cüneyt Kahraman yoldafl hakk›nda:
Karar: Komünist Önderimiz ve Partimizin 4.Genel Sekreteri Cüneyt Kahraman

yoldafl›n flehit düflmesi ve sonras›nda geliflen spekülasyonlar tekrar ele al›nd› ve
flu sonuca var›ld›:

1) Hareket tarz›n›n bozuklu¤undan dolay› ihbar›n  kim veya kimler taraf›ndan
yap›ld›¤› netlefltirilemedi.

2) Pusuda a¤›r yaralanan Cüneyt Kahraman yoldafl›n ve di¤er yaral› yoldafl-
lar›n tafl›nma imkan› oldu¤u halde çat›flma d›fl›na ç›kar›lmamas› yanl›fl ve
sorumsuzluktur.

3) Cüneyt Kahraman yoldafl ve di¤er yaral› yoldafllar›n flehit düflmesinden
sonra düflman›n  ve Partiden kopan kimi insanlar›n yaral›lar›n bilinçli b›rak›ld›¤›
propagandas› subjektif ve amaçl› bulundu. Birlik Komutan›n›n panik ve bencil
tutumundan dolay› yaral›lar tafl›nmam›fl ve savafl suçu ifllenmifltir.

4) Genel Sekreterimizin istemine karfl›n tabancas›n›n yan›na b›rak›lmamas›
hatal›d›r.
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5) Ailesinin ›srarl› istemine karfl›n naafl›n›n teslim edilmemesi ve sonras›nda
yeterli duyarl›l›¤›n gösterilmemesi  gerçekçi olmayan söylentilerin yay›lmas›na
neden olmufltur.

6) Tüm bu olumsuzluklardan dolay› kamuoyuna aç›klama yap›lacak ve
özelefltiri verilecektir.“ (Maoist Komünist Partisi 1.Kongre Kararlar›’ndan)

Örgütsel olarak mevcut kaosla birlikte önemli oranda Partinin ve önderli¤in
içinde bulundu¤u olumsuz durumun etkisiyle, 1997 ortalar›nda, asi çete ruhuyla
hareket eden, bafl›n› KBK’ya atanan Parti üyelerinin çekti¤i bir asi çete Partiye
baflkald›rm›fl ve 15 kiflilik bir savaflç› grubuyla ayr›lm›flt›r.

KHK’da „irade ve eylem birli¤i“nin sa¤land›¤› söylense de bu esasen
görüntüsel ve flematiktir. Mevcut irade ve eylem birli¤i daha çok KDH güçlerine
ve „Tasfiyeci Hizip“ diye adland›r›lan gruba karfl› oluflmufltur. Yoksa MLM
anlamda irade ve eylem birli¤inden sözedilemez. MK içindeki sert polemik ve
karfl›l›kl› iddialar ve arkas›ndan birbirini tasfiye etme tehditleri ve meydan
okuyufllar› gerçekte irade ve eylem birli¤inin olmad›¤›n› gösteriyordu. Gerçek bir
irade ve eylem birli¤inin oluflmas› ancak geçmifli ve mevcut durumun ideolojik
sorgulamas›n› bilimsel bir flekilde yapmaktan geçmekteydi. Parti içerisinde
ideolojik mücadele daha çok kiflisel sürtüflmeler üzerine yap›lmaktayd›. Bu durum
MK içerisinde oldu¤u gibi Partinin genelinde de mevcuttu. Politika üretmek yerine
kiflisel polemikler ve komplo teorileri üretilmeye çal›fl›l›yor, elefltiri-özelefltiri silah›
do¤ru kullan›lm›yor veya bir kenara b›rak›l›yor, yoldafll›k iliflkisi dejenere
ediliyordu. ‹deolojik mücadele demek, kongre ve konferans dönemleri d›fl›nda
oturup partiyi tart›flma kulübüne çevirmek de¤ildir. Bu dönemler d›fl›nda her
kadronun, her üyenin yapmas› gereken, kongre-konferans kararlar›n›, MK’n›n ve
di¤er yönetici organlar›n sundu¤u politikalar› uygulamakt›r. Bunlar› uygulamak
ve ayn› zamanda her üyenin politika üretmek için kafa yormas›, yukar›dan afla¤›ya
do¤ru inen kararlar› elefltirel bir tarzda de¤erlendirmesi ve varsa önerileri onlar›
yukar›ya sunmas› ve onu denetlemesidir. Bir parti üyesinin görevi, hayati olan
örgütsel ve siyasal taktik politikalar d›fl›nda, Kongre ve Konferans›n gündemini
oluflturacak nitelikte sorunlar› ancak bu süreç bafllad›¤› zaman tart›flmaya açmakt›r.
Yoksa Parti pratik görevlerini yerine getiremez ve bir  tart›flma kulübü olmaktan
öteye gidemez. Bu dönemde yönetici oranlar›n gündemini en çok kiflisel tart›flmalar
kaplam›flt›r. Daha ilk MK toplant›s›nda Parti Sekreteri baflta olmak üzere SB ve
MK üyeleri birbirine girmifl ve karfl›l›kl› istifalar gündeme gelmifltir.

Örgütlenme noktas›nda hedeflenen politikan›n esas› gerçeklefltirilemedi. Ne
Amed Parti Komitesi ne MBK ve ne de Karadeniz Parti Komitesi oluflturulamad›
veya çok k›sa zamanda tasfiye olmufltur. Karadeniz’e ancak 1997‘nin sonbahar›nda
yerleflilebildi. Dersim’de bile çok dar bir alana s›k›fl›l›p kal›nd›.

Yurtd›fl› ise sürekli olarak sorun oldu. Merkezi Konferansa kadar tek bir üye
önderli¤inde sempatizan komitesiyle ifller yürütüldü. Di¤er üyelerin hemen hemen
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hepsi 1996‘da istifa etmifl, bunlar›n bir k›sm› bir y›l aradan sonra tekrar faaliyet
için baflvurmufl ve bir k›sm› da saflar› terketmifltir.

Üç y›l boyunca merkezi önderlik organsal bileflimini koruyamam›fl ve
güçlendirme yoluna gitmifltir. Güçlendirme sonras› da üç üyesini kaybetmifltir.
Önderli¤in korunmas› bilinci yoktur. Örgütsel ilkelere uygun davran›lmam›fl,
geçmiflteki menflevik çal›flma tarz› korunmufl, klikçi ve çeteci anlay›fl ve tutumlar
varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Kadro politikas›, parti üyeli¤i al›m› politikas› geçmiflte oldu¤u gibi devam
ettirilmifl, birçok bak›mdan zaafl› unsurlar partiye üye kaydedilmifltir. Partinin
önünde ayak ba¤› durumunda olan birçok üye ise partiden ar›nd›r›lmak yerine
mükafatland›r›lm›flt›r. Üye al›m› konusunda gerekli hassasiyet gösterilmedi¤i gibi
kimi insanlara ise MK üyeli¤i ve kadro apoleti tak›lm›flt›r.

Düflman taraf›ndan ele geçirilen bir MK üyesi, iki parti üyesi ve bir sempatizan
d›fl›nda kalan tüm MK üyeleri ve parti üyeleri poliste çözülmüfl, bunlardan ikisi
ise ihanet etmifltir.

Partide KDH’nin aç›¤a ç›kmas›yla birlikte tabanda ve di¤er devrimci yap›larda
önemli boyutta bir güvensizlik geliflmifltir. Bu güvensizlik Merkezi Konferansa
varmadan esasta giderilmifltir. Güvensizli¤in giderilmesinde Partinin gerilla savafl›
konusunda ›srarc› ve kararl› davranmas› temel faktör olmufltur. Bir di¤er önemli
faktör ise devrimci politik yap›lara karfl› siyasi ve ideolojik yaklafl›mda olumlu
bir çizginin tutturulmas›d›r. Bu güvensizli¤in giderilmesinde 1996 Ölüm Orucu
ve BDGP içerisindeki duruflun önemli pay› vard›r.

Sonuç olarak örgütsel aç›dan izlenen çizgi geçmiflin tekrar›d›r. Geçmiflteki
örgütsel sekterizm ve liberalizmi at bafl› bir flekilde devam etmifltir. ‹deolojik
düzeltme hareketinin teorik-pratik olarak gerçeklefltirilmemesi, buna ek olarak
KDH ile birlikte bilimsel olmayan flüphecili¤in had safhaya vararak örgütsel
iliflkileri oldukça sekteye u¤ratmas› örgütsel çizginin temel unsurlar› olarak devam
ettirilmifltir. Ki bu da sekterizmi örgütte daha da belirgin bir hale getirmifltir. Parti
her ne kadar siyasi ve ideolojik seviyenin gerili¤inden söz etse de ancak teorik-
pratik olarak bunu aflma konusunda görevlerini yerine getirmemifl getirememifltir.
Örgütsel ilkelerin çi¤nenmesi konusundaki oportünizm esasta korunmufltur.

Askeri Aç›dan:
Bu alanda da Marksist Leninist Maoist bir çizgi izlenmemifltir. Siyasal ve

örgütsel alandaki çizginin paralelinde oportünist bir hat izlenmifltir. Üç y›l boyunca
devrimci durum yüksekti fakat Partinin sübjektif gücü sald›r› takti¤i temelinde
bir politika izlemeye müsait de¤ildi. Çünkü Partinin ciddi ideolojik, siyasi ve
örgütsel sorunlar› vard›. MK d›fl›nda alt örgütler sa¤lamlaflt›r›lamam›flt›. Teorik
olarak ideolojik hastal›klardan bahsedilse de bunlar›n üzerine gidilememifl,
ideolojik sorunlar esasta halledilememiflti. O dönem için önemli bir tehlike olan
salt askeri bak›fl aç›s›na ise hiç dokunulmam›flt›. Gerilla bölgelerindeki faaliyet
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KHK öncesindeki çizginin devam› niteli¤indeydi. Önderli¤in kendisinde önderlik
bilinci ve temsil gücü  yoktu. Önderlik adeta bir savaflç› gibi davran›yordu.

SB’ye ba¤l› özel bas›n birli¤i taraf›ndan termal kamaral› düflman panzerine
gerilla sald›r›s› yap›lm›flt›. SB. bu eylemi öve öve bitiremem›fl ve SB bas›n birli¤i
ad›na üstlenmiflti. SB bu iflin salt askeri boyutunu görüyor ve soruna öyle
yaklafl›yordu. Oysa bu tür eylemlerin SB’yi korumakla görevli özel birlik taraf›ndan
yap›lmas›n›n yanl›fll›¤› bile görülemiyordu. „Eylem olsun ne olursa olsun“
mant›¤›yla hareket edilmifl, ve bu yolla önderli¤e güven sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Keza Parti Genel Sekreteri Cüneyt Kahraman yoldafl›n SB’nin iflleri ve güvenlik
için istedi¤i savaflç› veya savaflç›lar›n zaman›nda verilmemesi, önder yoldafl›n
güvenli¤inin tehlikeye at›lmas› yukar›daki anlay›fl›n ve geçmiflten beri gelen
önderli¤i önemsememe ve ciddiye almama siyasetinin bir baflka biçimiydi. Bu iki
örnek KHK sonras› Merkez Komitesinin askeri çizgisinin niteli¤inin görülmesi
için yeterlidir.

K›sacas›, askeri alandaki çizgi de siyasal ve örgütsel alandaki oportünist
çizgiyle paralellik arz etmektedir. Bu oportünist çizgilere, karfl›-devrimin  d›fltan
ve içten partiyi  tasfiye için yo¤un çabalar›na, kuflkuculu¤un Partiyi içten içe
kemirmesine karfl›n  Partinin ve gerilla faaliyetinin  tasfiye olmamas›nda tayin
edici olan, TKP(ML)’nin genel ideolojik-siyasi çizgisine olan güvendir. Birçok
kadro, üye ve savaflç› büyük bir feda örne¤i sergileyerek ›srarl› ve kararl› bir
flekilde Partiyi sahiplenmifl, Partimizdeki komünist ve devrimci dinamizm bir kez
daha kendisini ortaya koymufltur.

‹deolojik Aç›dan:
Kuflkusuz ki, herhangi bir siyasal, örgütsel ve askeri çizginin do¤rulu¤u veya

yanl›fll›¤›, onun ideolojik köklerinden ayr› olarak ele al›namaz.
Gerek siyasal gerek örgütsel gerekse askeri alanlarda belirlenen siyasetlerin

esas olarak subjektif oldu¤u, nesnel gerçekli¤imize uygun olmad›¤› ortaya konuldu.
Genellikle nesnel gerçekli¤in ilerisinde siyasetler belirlenip, pratikler gelifltirilmifltir
Böyle olunca da baflar›s›zl›k kaç›n›lmazd›r. Öznelcilik ve flekilcili¤in düflüncede
hakim oldu¤u bir partide,  onun da ötesinde son y›llarda devrimci teorinin
küçümsend›¤›, deneyci ideolojinin daha çok hakimiyetini sa¤lad›¤› bir parti çizgisi
tabii ki Marksizm-Leninizm-Maoizm’den sapacakt› ve sapm›flt›r.

Gerek dar deneyci bak›fl aç›s› gerekse dogmatizm Marksizm-Leninizm-
Maoizm’in evrensel gerçe¤ini Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin nesnel
prati¤inden ay›rarak, k›smi gerçekleri evrensel gerçeklermifl gibi gösterir. Her
ikisi de nesnel gerçeklikten kopuk öznelci yani tek yanl› düflünce yöntemidir.
Partimizde bir dönem dogmatizm hakimken, bir baflka dönem ise özellikle de son
y›llarda dar deneyci bak›fl aç›s› hakim olmufltur. Bunlar›n hepsinin de derin sosyal
kökleri vard›r. Yani her hatal› çizgi s›n›fsal köklerinden ayr› ele al›namaz. Do¤ru
ve bilimsel çizgilerin kayna¤› proletaryan›n ideolojisi Maksizm Leninizm
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Maoizmken; yanl›fl ve hatal› çizgiler ise burjuvazinin ideolojisinden beslenir.
Ülkemiz küçük burjuvalar ülkesidir. Bizimki gibi ülkelerde mücadele ve
örgütlenme biçiminin esas›n› Halk Savafl› ve Ordu örgütlenmesi oluflturdu¤undan
temel güç köylülüktür. Bütün bu nesnel koflullardan kaynakl› olarak komünist
partisinin saflar›na köylüler ve küçük burjuvaziden yo¤un kat›l›m olur. Bunlar›n
örgütsel olarak komünist partisine kat›lmalar› ideolojik olarak kat›ld›klar› anlam›na
gelmez. Burada temel sorun bunlar› ideolojik olarak dönüfltürüp proleterlefltirmesi
sorunudur. Ayr›ca s›n›fl› toplum olman›n bir gere¤i olarak burjuva ideolojisinin
Parti içerisine yans›mas› her zaman olacakt›r. Yani komünist partisinin bütün
üyeleri sanayi proletaryas›ndan olsa bile irademiz d›fl›nda küçük burjuva ideolojisi
bir biçimde bu toplumdan kopuk olmayan komünist partisi üyelerine etkide
bulunacakt›r. Komünist Partisi bütün bunlar›n bilincinden hareketle amans›z bir
ideolojik mücadele döne döne bir dönüflümü ve yeniden kal›ba dökme siyaseti
yürütmesi yani iki çizgi mücadelesi tüm komünist partileri için evrensel bir
ilkeyken yukar›da sözünü etti¤imiz nesnellikten hareketle bizimki gibi ülkelerde
bu ilkeye ba¤l›l›k daha da yak›c› bir hal almaktad›r. Bunlar eluflturaca¤›ndan, pek
do¤ald›r ki partiye gelen unsurlar›n ço¤unlu¤unun s›n›f kökenleri de küçük burjuva
olacakt›r. Ancak as›l sorun s›n›f kökenleri küçük burjuva olan unsurlar› ideolojik
olarak proleterleflt›rmektir.

Öncesi olmakla birlikte KHK sonras› iflbafl›na gelen Merkez Komitemiz de
üye ve militanlar›n› ideolojik olarak proleterlefltirmek ve yeniden kal›ba dökmek
için parti içinde canl› bir ideolojik tart›flma ortam› yaratamam›flt›r. O da kendisinden
öncekiler gibi Maoist ‹ki Çizgi Mücadelesini Hocac› tarzda yorumlam›fl ve
uygulam›flt›r.

Parti tarihini bilmeyen,  Partinin programatik görüfllerini bilmeyen, ülke tarihini
bilmeyen, Marksizm Leninizm Maoizmi asgari düzeyde de olsa incelememifl
kiflilerin üye, hatta kadro olarak de¤erlendirilmesi ve konumland›r›lmas› Partinin
siyasi seviyesini düflürmüfl ve meselelerin çözümüne bilimsel yöntemlerle de¤il
el yordam›yla gidilmifltir.Bunun da ötesinde bu nitelikteki kiflilere MK apoleti
tak›l›rsa tabii ki o parti do¤ru ve bilimsel bir tarzda s›n›f mücadelesine önderlik
edemez, çünkü kendisinin önderli¤e ihtiyac› vard›r.

Sonuç olarak KHK sonras› izlenen çizgiyi özetleyecek olursak KHK ve onun
iflbafl›na getirdi¤i MK geçmifl sol oportünist çizgiden ideolojik, siyasi, örgütsel ve
askeri  olarak kopmam›fl ayn› çizgiyi Merkezi Konferans’a kadar devam ettirmifltir.
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MERKEZ‹ KONFERANS (1999) VE
SONUÇLARI ÜZER‹NE:

KHK Merkez Komitemizin önüne 1999 y›l›nda Partimizin 1.Kongresini
gerçeklefltirme görevi koymufltu. Ancak Merkez Komitemiz 25 y›l› aflk›n bir süredir
yap›lamayan bir kongreyi ismine lay›k bir flekilde gerçeklefltirebilecek bir
kapasiteye ve Marksist Leninist Maoist bir çizgiye sahip de¤ildi. Dolay›s›yla
gerçeklefltirmesi beklenemezdi.

KHK’m›z›n kongreye iliflkin karar› subjektifti. Ka¤›t üzerinde reçeteci bir
mant›kla baz› planlamalar infla edilse de Partinin o gün içinde bulundu¤u mevcut
koflullarda bu planlamalar› yerine getirmesi hem olanakl› de¤ildi, hem de önderlik
çizgisi ve kapasitesi buna uygun de¤ildi. KHK’m›z bu subjektivizme düfltü¤ü
gibi Merkez Komitemiz de bu subjektivizmi oldu¤u gibi savunmufl, dahas› nesnel
siyaset izleme gereklili¤ini kavramam›fl, ne yardan ne serden misali oportünist
çizgilerin arkas›nda sürüklenir pozisyona düflmüfltür. KHK sonras› gerek KHK
sonuçlar›n› ve izlenen siyasal çizgiyi, gerekse mevcut siyasal ve örgütsel çizgiyle
bir kongrenin gerçekleflemeyece¤ine dair kimi kadrolar›n KHK ve MK’ya
elefltirileri mevcuttu. Alternatif bir çizgi de ortaya konulmufltu. Bu elefltiri ve
önerilerin esas› do¤ru olmas›na ra¤men Merkez Komitemiz bunlar› dikkate almad›.
Alttan gelen elefltiri ve önerileri dikkate almad›¤› gibi ne kongrenin ideolojik,
siyasi ve teorik haz›rl›¤› yap›labildi ne de KHK’n›n iflbafl›na getirdi¤i Merkez
Komitesi  Partiyi kongreye tafl›yabildi.

Parti Genel Sekreterimiz Cüneyt Kahraman yoldafl›n flehit düflmesiyle birlikte
MK içerisindeki siyasi seviye ve nitelik daha da düfltü. Birçok MK üyesi mücade-
leyi b›rak›p saflar› terketti. Durum böyle olunca MK’n›n bir kongreye siyasi-
ideolojik (teorik) boyutuyla önderlik etmesi elbette ki olanaks›zlaflm›flt›. Teorik
haz›rl›k için kimi kadrolara görevler verilmiflti. (Program, tüzük, muhasebe) Ama
bu tek bafl›na sorunu çözmüyordu. Bunun yan›s›ra meselenin örgütlenme boyutu
da önemliydi. Yani söz konusu teorik yaz›lar› tart›flt›rmak, Parti Birliklerini
ç›kartmak, di¤er kadro ve üyelerin gündemlere iliflkin düflüncelerini derleyip
toparlamak, Parti içerisinde dolafl›ma sokmak, tüm bunlar› merkezilefltirmek için
örgütlenme ve önderli¤e ihtiyaç vard›. Merkez Komitesi bu ihtiyac› karfl›lamaktan
hayli uzakt›.

Bu süreç boyunca Partimizin faaliyetini önemli oranda omuzlayan ileri örgütlü
sempatizanlar›n kongrenin ideolojik siyasi gündemlerine iliflkin tart›flmalara
kat›lmalar› ve bu vesileyle Partiyle ideolojik ve siyasi olarak birleflmeleri, ideolojik
ve siyasi alanda bir s›çrama sürecine sokulmalar› düflünülmedi. (Birçok parti
üyesinin bu konuda önerisi olmas›na karfl›n) Örne¤in yurtd›fl›ndaki ileri sempati-
zanlar›n, hapishanelerdeki ileri sempatizanlar›n, Ordudaki ileri sempatizanlar›n
böyle bir sürece dahil edilmelerinin ne sak›ncas› olabilir?
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Haz›rl›klar› gerçeklefltiremeyen MK son toplant›s›nda Merkezi Kongre
yap›lmas› yönünde siyaset belirledi. Ama bu konuda da yeterli haz›rl›k sa¤laya-
mad›¤› için kongreyi gerçekli¤e dönüfltüremedi. Kongre yerine Merkezi
Konferansa gitme de¤iflikli¤i mevcut koflullarda en do¤ru siyasetti.

Merkezi Konferans’›n Hatal› Kararlar› Üzerine:
Merkezi Konferansa kat›lmayan-kat›lamayan üyeler hakk›nda al›nan kararlar

ve izlenen siyaset esasta olumsuzdur: Parti üyelikleri düflürülürken burada partinin
hatalar›, eksikllikleri görülmemifltir. Kimi üyelere çifte standart uygulanm›flt›r.
Yurtd›fl›ndaki ve bat›daki üyelerin olumsuzlu¤unda gerek KHK gerekse onun
iflbafl›na getirdi¤i MK’n›n oportünist kararlar›n›n önemli bir pay›n›n oldu¤u
görülmedi. Örne¤in bat›daki bir üye hakk›nda haks›z ithamlar yap›ld›¤› gibi bu
haks›z ithamlar›n muhatab›na bile bildirilmesi gere¤i duyulmad›. Do¤rusu iddialar
dikkate al›narak soruflturma aç›lmas›yd›. Bunun yerine sekter bir tutumla yoldafl
yarg›land› ve ihraç edildi. Kongremiz durumu yeniden ele ald›, yoldafla özelefltiri
vererek üyelik haklar›n› ve itibar›n› iade etti.

Kongre yerine Merkezi Konferans karar›na var›lmas› do¤ru bir politikayken,
ancak bu karar›n de¤ifltirilmesinin gerekçeleri doyurucu ve ayd›nlat›c› bir flekilde
ortaya konulamad›.  Bu nedenle karar kendi içinde hatal› yanlar tafl›maktad›r.

Bu konuyla ba¤lant›l› olarak MK’n›n üç y›ll›k siyasi faaliyet raporundan hiç
söz edilmemesi; yani MK’n›n KHK sonras› siyasal faaliyetlerine iliflkin raporunun
olup olmad›¤› noktas›nda tek bir ibarenin düflülmemesi eksiklikti. Üç y›ll›k
siyasal faaliyetin gündem maddesi yap›lmamas›  ve KHK’n›n de¤erlendirilmemesi,
KHK kararlar›n›n yaflam bulup bulmad›¤› noktas›nda bir de¤erlendirmeye
gidilmemesi yanl›flt›.

KHK’n›n üç y›ll›k planlamada Merkez Komitesinin önüne koydu¤u görevlerin
do¤ru bir flekilde tespit edilip  edilmedi¤i de¤erlendirilmedi¤i gibi Merkez
Komitesinin bu planlama dahilindeki görevlerin hangilerini yerine getirdi¤i ve ne
sonuçlar ald›¤›, hangilerini yerine getiremedi¤i, bunlar›n ideolojik, siyasi, örgütsel
ve askeri nedenlerinin ortaya konulmad›¤› zaman gelece¤e iliflkin nesnelli¤e
dayanan Marksist Leninist Maoist politikalar belirleyip prati¤e geçirmek olanak-
s›zd›r. Tarihi bilimsel birikimler ve deneyimler elde etmek için de¤il de hikaye
veya  nostalji yapar gibi anlat›m haline getirmek Partiyi en temel silahlar›ndan
birinden yoksun b›rakmak anlam›na gelir. Merkezi Konferans›m›z da bu konuda
bu anlay›flta çak›l›p kald›.

Merkezi Konferans hangi sorunlar›n hangi çerçevede ele al›nmas› gerekti¤ini
kavrayamad›¤›ndan bunlar› birbirine kar›flt›rd›.

Konferans, gündemler belirlenirken hangi sorunun hangi ana bafll›k alt›nda
ele al›nmas›n› gerekti¤i ayr›fl›m›n› yapamad›. Örne¤in örgütsel sorunlar gündemini
belirlemesine karfl›n bu gündemde örgütsel sorunlar yerine birçok sorunu tart›flt›
ve bundan dolay› örgütsel çizgi konusunda bir netli¤e kavuflamad›. Örgütsel alan
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ve siyaset denilince bununla partinin yönetici organlar›yla, parti içi kitleler
aras›ndaki, kadrolar ve parti saflar› aras›ndaki iliflki oldu¤unu kavraayamad›.

Do¤ru bir siyasal çizgi Maoist „kitlelerden kitlelere“ çizgisi temelinde
olmal›d›r.  Bu sadece parti d›fl› kitlelerle (proletarya ve halka) Parti aras›ndaki
iliflkiyle s›n›rl›  alg›lnamaz. Bunun en temel aya¤›, yani do¤ru bir siyasal çizginin
kitleler içerisinde yaflam bulmas›n› yolu parti önderli¤inin parti içindeki  kitle ile
(kadro, üye ve savaflç›larla) ba¤lar›n›n do¤ru kurulmas›ndan geçer. Yani önderlik
yöntemleri do¤ru bir siyaset etraf›nda oluflturulup gelifltirilmezse o zaman
„kitlelerden kitlelere“ diye bilinen temel siyasal çizgi do¤ru kurulamaz. Çünkü
partinin siyasal çizgisi ancak do¤ru bir örgütsel siyasetle kitlelere tafl›nabilir.
Önderlik parti kitlesinden (alt kademelerden) kopuk ise, alt› denetlemiyor ve alt
taraf›ndan denetlenemiyorsa; örgüt içi ideolojik sorunlar› do¤ru bir siyasetle ele
alm›yor ve bunu çözmek için siyaset üretmiyorsa; bürokratik çal›flma tarz›n›
yürütüyorsa; parti içinde önemli derecede etkisini gösteren salt askeri bak›fl aç›s›na,
öznelcili¤e, bireycili¤e, bafl›bozuk asi çete ruhuna, macerac›l›¤a, liberalizme ve
sekterizme, dahas› tüm yanl›fl ideolojik e¤ilimlere karfl› do¤ru bir siyaset tarz›
izleyip bu yanl›fl e¤ilimlerin köklerini ve zararlar›n› bilimsel bir tarzda ortaya
koyup düzeltme yöntemini net ve berrak bir fleklide belirleyip pratikte somut
ad›mlar atm›yorsa, orada genel siyasi çizginin yaflam bulmas› imkans›zd›r. Parti
kitlesinin (önderlikten tutal›m da en alt kademedeki üyesine kadar) Marksizm
Leninizm  Maoizm ideolojisine yabanc›laflt›¤› bir ortamda o partinin parti d›fl›
kitlelere do¤ru bir siyasetle gidece¤ini söylemek kendimizi kand›rmakt›r. K›sacas›
örgütsel alan denilince örgütün kendi içindeki yukar›dan afla¤›ya, afla¤›dan yukar›ya
do¤ru çal›flma tarz›; önderlikle kitle, kitle ile önderlik aras›ndaki iliflkiler ve parti
içindeki yanl›fl düflünce ve e¤ilimler ve bunlara karfl› siyaset tarz›n›n kendisi
anlafl›l›r.

Bu ideolojik bak›fl aç›s›yla hareket etti¤imizde, örgütsel sorunlar bafll›¤› alt›nda
alt alta s›ralanan sorunlardan sadece „Düzeltme Çal›flmas›“ örgütsel sorunlar
kapsam›nda ele al›nabilir. Di¤er sorunlar partinin siyasal, askeri, ideolojik sorunlar›
kapsam›ndad›r. Örne¤in „gerilla savafl›nda yo¤unlaflma ve aç›lma politikas›“
partinin önündeki siyasal-taktik bir görevdir. Örgütsel sorunlar örgüt içi sorunlar›
kapsar. Bunlara karfl› nas›l bir siyaset izlenece¤ini kapsar. Tüm bu s›ralanan
sorunlardaki düflünce ve siyaset tarz› sorgulanmak isteniyorsa yani alt alta s›ralanan
sorunlarda yanl›fl bak›fl aç›fl›n›, izlenen siyaseti alt etmek diye bir politika izlenmesi
görev olarak belirlenmiflse, o zaman bu sorunlar›n ideolojik boyutuyla
de¤erlendirilip aç›¤a ç›kart›lmas› görevi örgütsel sorunlar kapsam›na al›nabilinir.
Ama bu haliyle ve öne konulan pratik politikalar haliyle bu maddeler örgütsel
sorunlar kapsam›nda ele al›nmaz. Burada bafll›k yanl›fl kullan›lm›flt›r. Partinin
önündeki siyasal, taktik, örgütsel, askeri ve ideolojik görevler örgütsel sorunlar
içerisinde ele al›nmakla yanl›fl yap›lm›flt›r. Bafll›k, „Partimizin önündeki bafll›ca
görevler“ veya „partimizin çözülmesi gereken siyasal, taktik, askeri, örgütsel ve
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ideolojik sorunlar› önem s›ras›na göre flöyledir:“,vb  olsayd› daha uygun olurdu.
Bu kargaflal›¤›n tek bir nedeni, partinin mevcut sorunlar› ve ileriye yönelik izlemesi
gereken siyasi görevleriyle, örgütsel sorunlar kavram›n›n birbirine kar›flt›r›lmas›d›r.
Bu da bu konuda sistemli bir düflünmenin  olmamas›ndan kaynakl›d›r.

„Düzeltme Çal›flmas›“ konusunda belirlenen siyaset belirsiz ve oportünisttir:
„Karar 24: Parti saflar›nda görülen ideolojik yozlaflma ve siyasi gerili¤i aflmak

için Düzeltme Çal›flmas› yürütülecek. Konular ve kaynaklar merkezi plan dahilinde
örgüte MK taraf›ndan sunulacak ve örgüt bu görevleri bütünlük içinde yerine
getirecek. Ancak bu kampanya her alan örgütlülü¤ü taraf›ndan pratik görevleri,
aksatmadan ve silahl› mücadeleyi gelifltirecek flekilde yürütülecek.“ (Merkezi
Konferans K›sa Kararlar›)

„Parti saflar›nda ideolojik yozlaflma ve siyasi gerilik“ tespitinin yap›lmas›
bilimseldir. Bunun yan›nda „Düzeltme Çal›flmas›“ politikas› da do¤ru ve yerinde
bir tespittir. Ancak Düzeltme çal›flmas›n›n nas›l ve hangi araçlarla yerine
getirilece¤i noktas›nda net bir politika yoktur. Kampanya yürütülmesinden
sözedilmekle birlikte hangi ideolojik sorunlar›n öncelikli durumda oldu¤u yani
tehlike oluflturdu¤u, Partinin geliflmesini engelledi¤i; okun sivri ucunun hangi
hastal›klara yöneltilmesi gerekti¤i konusunda net bir belirleme yoktur. Konferans›n
bunu aç›¤a ç›kartmas› gerekirdi ki Parti içindeki ideolojik hastal›klar› altetmede
Parti do¤ru bir rotaya sokulabilsin. Burada bir  belirsizlik ve kendili¤indencilik
söz konusudur. Teorik olarak ideolojik yozlaflmaya sebep olan anlay›flar, tarzlar
ve bunlar›n s›n›fsal kökenleri ortaya net ve bilimsel bir flekilde konulmad›¤› zaman,
yönümüzü flafl›r›r, oku do¤ru hedefe gönderemeyiz.

Meselenin di¤er bir boyutu ise „ideolojik yozlaflmay› ve siyasi gerili¤i
altedelim“ derken bunun yöntemlerini ortaya koyma zorunlulu¤udur. Bu
kampanyan›n pratik görevlerin önüne geçirilmemesi, silahl› mücadeleye hizmet
temelinde ele al›nmas› ilk bak›flta do¤ru gibi görünebilir. Ama meselenin özüne
indi¤imizde bunun bir kaç bak›mdan yanl›fl ve hatal› bir yaklafl›m ve belirleme
oldu¤unu görmek zor de¤ildir. Birincisi, pratik görevlerin önüne geçirmeyelim
denirken siyasetin kendisinin pratik bir siyaset oldu¤unu konferans kavramam›flt›r.
‹kincisi bu pratik görevin özünü oluflturan ideolojik yozlaflma ve siyasi gerili¤e
karfl› savafl›m›n merkezi görevimiz olan Yeni Demokratik Devrimi, bu özgülde
de Köylü Gerilla Savafl›n› gelifltirip güçlendirece¤ini yani stratejiye hizmet
edece¤ini Merkezi Konferans göremiyor.

Bir partinin iç birli¤i ve bütünlü¤ü sa¤lanmadan d›fl düflmanlar›na karfl› uzun
vadeli ve sa¤lam bir flekilde mücadele yürütemeyece¤ini her MLM teorik olarak
bilir. Meselenin önemli yan› ise Konferans bir ideolojik yozlaflmadan söz ediyor,
bunu konferans›n gündemine al›yor, hem de örgütsel sorunlar›n bafl gündemi
yap›yor ama di¤er yandan bu politikay› pratik olarak nas›l yerine getirece¤i
noktas›nda somut çözüm ortaya koyup öneremiyor.
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Bir anda birden fazla merkezi görevin belirlenemeyece¤ini art›k bilmek ve
kavramak zorunday›z. Konferans bu görevi önümüzdeki sürecin temel görevi
olarak önüne koymuflsa (ki KHK sonras› bu görevin yerine getirmedi¤i tespitini
de yapmaktad›r), o zaman di¤er örgütsel ve siyasal görevleri bu merkezi görevi
aksatmayacak fleklinde ele almak ve onun hizmetine sokmak zorundad›r. Merkezi
Konferans ya iflin ciddiyetinde de¤il, ya da ideolojik düzeltme hareketinin hedefleri
noktas›nda bir bilinç aç›kl›¤›na sahip de¤ildir. Her iki halde de Merkezi
Konferans’›n bu konuda pratik siyaseti yanl›flt›.

‹deolojik düzeltme hareketinden e¤er bir y›ll›k elefltiri özelefltiri anlafl›l›yorsa
bunun ad›  ideolojik kampanya olmaz. Bununla biz iflin bafl›ndayken kaybetmifliz
demektir. Çünkü biz kendi gerçekli¤imizi ideolojik-siyasi boyutlar›yla bilmiyoruz
demektir. Geçmiflten bugüne kadar da sözüm ona bu silah kullan›l›yordu, ama
yanl›fl kullan›l›yordu. Niye yanl›fl kullan›l›yordu? Parti içindeki ideolojik
hastal›klar›n ad› do¤ru konulmuyor ve bunun üzerine do¤ru bir siyasetle
gidilmiyordu. Bunun için de, süreç içerisinde ideolojik yozlaflma daha da
derinlefliyordu. Tabii bu ideolojik yozlaflman›n ve yanl›fl-hatal› çizgilerin sonucu
KDH gibi bir gücün örgüt içinde palazlanmas›yla da do¤al olarak karfl›laflt›k. Ve
hakl› olarak (eksiklik ve yetersizlik olsa da) KHK sonras› ikinci y›l için örgütün
önündeki esas görev olarak „ideolojik düzeltme hareketi“ siyaseti belirlenmiflti.
Ama KHK sonras› oldu¤u gibi Merkezi Konferansta da macerac› hatta ilerleme
yönelimi temel al›nd›¤›ndan bu görev baflar›lamad›. KHK’n›n belirlemesinin
subjektif oldu¤u bilince ç›kart›lmad›¤› gibi devam ettirildi.  Bu yönelim Partinin
nesnel gerçekli¤inin ilerisinde bir yönelimdi. Hem örgüt yozlaflm›fl ve geçmifl
dönemde bu görevi yerine getirmemifl, hem de getirmemesinin nedenleri aç›¤a
ç›kar›lmam›fl; ayn› taktik politika tekrarlanm›flt›r. Bu geçmiflten kalma dört bir
tarafa yumruk sallama siyasetidir.

Merkezi Konferans’›n izlemesi gereken do¤ru siyaset fluydu: Merkezi görev
olarak ideolojik düzeltme hareketi belirlenmeli ve parti yukar›dan afla¤›ya bu
görevle flekillendirmeliydi. Bu görev kongreye kadar sürdürmeliydi. Daha aç›kças›
bu plan›n teorik-pratik zaman dilimi üç y›l kongre hedefi içerisinde ele al›nmal›yd›.
Bunun d›fl›ndaki tüm siyasi görevler buna tabi olacak flekilde ele almal›yd›. Bu
süreç teorik-pratik olarak tamamland›ktan sonra kongre tart›flmalar›na geçilmeliydi.
Kongrenin siyasi, teorik haz›rl›¤› önceden yap›lmal›,bununla birlikte ideolojik
ar›nma temel al›nmal›yd›.

‹deolojik ar›nman›n befl ana hedefi flunlar olmal›yd›:
1) Parti üyeli¤i için gerekli niteliklere sahip olan üyeleri partide tutmak.
2) Parti üyeli¤i için gerekli niteliklere sahip olmayanlar› veya ciddi eksiklikler

tafl›yanlar› yeniden kal›ba dökmek ve ideolojik ve siyasal bilincinin geliflmesini,
yükseltilmesini sa¤lamak

3) Parti üyeli¤i için gerekli niteliklere sahip bulunmayan pasif ve geri
unsurlardan bu sure içerisinde dönüflmeyenleri, ilerlemeyenleri partiden
ar›nd›rmak.
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4) Parti içinde MLM maskesiyle gizlenmifl yoz, f›rsatç›, kariyerist, ayak ba¤›
olan unsurlar ve iflah olmaz oportünistleri  partiden d›fltalamak.

5)  Bu ideolojik kampanyay› parti d›fl› örgütlü kesime tafl›yarak bunlar içerisinde
parti üyeli¤ine uygun olanlar› partiye kazand›rmak.

Bu ideolojik kampanyada flu yanl›fl anlay›fl ve ideolojik hastal›klara yönelin-
meliydi:

Öznelcilik, bundan kaynakl› dar deneycilik, dogmatizm, örgütsel politikadaki
sekterizm, askeri alandaki macerac›l›k, partinin çal›flma, inceleme ve yaz›m tarz›n›n
düzeltilmesi, salt askeri bak›fl aç›s›, KDH sonras› geliflen bilimsel olmayan
kuflkuculuk, klikçilik, yar›-anarflizm, bireycilik, darbecilik, asi çete ruhu,
bürokratizm ve savafla¤al›¤›.

O dönem Partide hakim olan çizgi sol-sekter çizgiyken, bu, sa¤-liberal çizgiye
karfl› da mücadelenin elden b›rak›lmas› anlam›na gelmemeliydi. Bu tehlike
küçümsenmemeli ve gözard› edilmemeliydi. Egemen çizgi sol sekter çizgi olsa
da sa¤ liberal çizginin de bu egemen çizgiye yak›n bir boyutta tehlike olufltur-
du¤unun alt› çizilmeli ve Parti buna karfl› uyan›k  tutulmal›yd›.  Çünkü sol sekter
çizgi mahkum edilmeye çal›fl›l›rken genel olarak sa¤ liberal çizginin varl›¤›
unutulagelmiflti.

Merkezi Konferans›m›z ideolojik ar›nmadan, düzeltme hareketinden
sözetmesine karfl›n bunun bilincinde de¤ildi. Konferans iradesinin MK seçiminde
ortaya koydu¤u irade bunun en somut ifadesidir. Ar›nmadan da öte ideolojik olarak
hastal›kl›, reformist, paronayakl›ktan muzdarip olan kadrolar MK’ya tafl›nd›.
Marksist Leninist Maoist kadro politikas› bir kenara b›rak›ld›. Çok zaman
geçmeden MK’ya tafl›d›¤› kadrolara kendisi güvensizlik ilan etti. Bu pratik
ideolojik kampanyan›n özü ve öneminin irade taraf›ndan da kavranmad›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Hapishaneler ve yurtd›fl› hariç neredeyse mevcut üyelerin yar›s›
Merkez Komitesi üyesi ve yedek üye yap›ld›. Yani nitelik de¤il nicelik  esas al›nd›.
Do¤ru olan dar bir çekirdek durumunda da olsa gerçek anlamda Marksist Leni-
nist Maoist bir önderlik oluflturmakt›. Bu niteli¤e uygun kadrolar› bu çekirdek
içerisinde görevlendirmekti. Kadro niteliktir; kadro siyaset üreten ve bunlar›
uygulayan yetenektir. Kadro ideolojik ve siyasi sa¤laml›kt›r. Kadro bilinç ve
birikimdir. Ama buna uygun hareket etme yerine sadece bizimle ayn› düflünüyor
diye kadro belirlenmez, atanmaz. Bu, dalkavukluk üzerine kurulu politika tarz›d›r.
Bu, liberal ve sekter siyaset tarz›d›r.

Merkezi Konferansta „Gerilla savafl›nda yo¤unlaflma ve aç›lma politikas›
üzerine“ al›nan karar ve belirlenen politika sübjektiftir, sol-oportünist bir siyasi
e¤ilim tafl›maktad›r:

„Karar 25: Halk Savafl›n›n birinci aflamas› olan stratejik savunma içinde taktik
sald›r› esast›r ilkesinden hareketle gerilla savafl›n› gelifltirmek, güçlendirmek,
düflman›n sald›r›lar›n› bofla ç›karmak, gerilla savafl›na bilinçli ve iradi yön vermek
amac›yla taktik konular üzerinde yo¤unlaflarak konu tart›fl›larak flu sonuca var›ld›:
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1-Her bölge kendi içinde kitlenin durumunu, arazinin stratejik yap›s›n› göz
önünde bulundurarak yo¤unlaflarak aç›lmal›d›r.

2-Halk›n en yo¤un oldu¤u alanlara önem verilmeli, halk partinin etrafinda
b›rlefltir›lmelidir. Gerillaya taze kan aktar›lmal›d›r.

3- Gerilla eylemliklerinde yo¤unlafl›lmal›, bilinçli ve iradi yön verilmelidir.
4-Al›nan kararlar tüm parti örgütlerince uygulanmas› için parti organlar›

önderlik etmelidir.
PMK taraf›ndan her bölgenin özgülüne göre perspektif sunularak faaliyetlerine

yön verilecektir“ (Merkezi Konferans K›sa Kararlar›)“
Birincisi, karar›n kendisinde iflaret edilen taktik politikalar mevcut örgüt

gerçekli¤inin ilerisinde bir tespit oldu¤undan sübjektiftir.
‹kincisi, „sald›r› takti¤inin esas oluflu“ dogmatik bir flekilde ele al›nd›¤›ndan

takti¤in ne oldu¤u bilince ç›kart›lmay›p sübjektif gücün ilerisinde taktik
belirlemekle sübjektivizme düflülmüfltür.

Üçüncüsü, belirlenen taktik politika „ideolojik düzeltme hareketi“ siyasetini
daha iflin bafl›ndayken bofla ç›kartmakta oldu¤undan siyasi yönelimde esas ve
ikincil görevler ayr›m›n› yapmayarak bunun prati¤ini gerçeklefltirmenin önünde
engel oluflturan sol-subjektif bir saptamad›r.

Dördüncüsü, tüm bunlara ba¤l› olarak Konferans Partinin mevcut süreç
boyunca ve gelece¤i aç›s›ndan kendi somut gerçekli¤ine uygun politika üretmek
yerine, dahas› Partinin düzeltme hareketiyle ayaklar› üzerine oturtulmas›n› pratik
bir siyasi görev olarak görmemekle ve bunun da gerilla savafl›n› gerçek anlamda
gelifltirip güçlendirece¤inin diyalektik ba¤›n› kurmamakla, hem ideolojik düzeltme
hareketinin hem de gerilla savafl›n›n siyasi içerik ve önemini bilince ç›kartmam›flt›r,
ç›kartamam›flt›r.

Beflincisi, belirlenen siyaset ve takti¤in uzun y›llard›r her konferansta tekrar-
lanan politika ve taktik oldu¤undan geçmifli tekrar etmekten baflka somut bir durum
de¤erlendirmesi yap›lmam›flt›r.

Somut önderlik objektif ve sübjektif koflullar› diyalektik bir bütünsellik
içerisinde ele al›p buna uygun mücadele biçimleri gelifltirmektir. Yoksa stratejik
savunma döneminde taktik sald›r›lar esas di¤er mücadele biçimleri talidir diye
bir tespit yapmak kitabi-dogmatik bir bilgiden öteye gitmez Bir düflünelim; bir
sald›r›y› gerçeklefltirmek için b›rakal›m objektif koflullar›n varl›¤›n› bir kenara
sübjektif koflullar›n da müsait olmas› gerekir. Partinin varl›¤›n›n yoklu¤unun
tart›fl›ld›¤›, ideolojik düzeltme hareketinin merkezi görev olarak belirlendi¤i bir
süreçte bu görevin gereklerini yerine getirmek yerine varolan gücü sald›r› takti¤ine
göre konumland›rmak, da¤›tmak de¤ilse bile varolan› oldu¤u gibi sürdürmektir.
Yani her koflulda ideolojik düzeltme hareketi havada kalmaktad›r.

Parti olarak ne zaman sald›r›laca¤›, ne zaman geri çekilinece¤i noktas›nda
esasta isabetli kararlar al›namad›. Sald›r›n›n yan›s›ra siyasal geri çekilme
olabilece¤i gibi, örgütsel geri çekilme politikas›n›n da izlenebilece¤i diyalektik
iliflkisini kavrayamad›k. Parti tarihi boyunca geri çekilme denilince „örgütün
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sa¤c›laflt›¤› ve revizyonistleflti¤i“ söylenegelmifltir. Geri çekilme takti¤ine öcü
gibi yaklafl›l›r ama pratikte al›nan sol-subjektif kararlar-taktikler yerine getirme-
yince de bunu sol taktiklerin sonucu olarak de¤il, sa¤c› anlay›fl ve pratiklerin
sonuçlar›d›r diye de¤erlendiririz. Taktik önderlik üzerine Stalin yoldafl flunlar›n
alt›n› çiziyor:

„Birincisi: Öne ç›kar›lacak mücadele ve örgüt biçimleri, tam da hareketin verili
an›ndaki kabarma ya da alçalma koflullar›na en uygun olan ve kitleleri devrimci
mevzilere çekmeyi, milyonlarca kitleyi devrim cephesine çekmeyi ve onlar›n
devrim cephesinde mevzilenmesini kolaylaflt›rmak ve sa¤lama almak için elveriflli
mücadele ve örgüt biçimleridir.

„‹kincisi: Verili her anda tüm zinciri elde tutmay› ve stratejik baflar›ya
ulaflman›n koflullar›n› haz›rlamay› olanakl› k›lmak için kavranmas› gereken süreçler
zincirindeki özel halkay› bulmak Burada önemli olan, partinin önünde bulunan
tüm görevler aras›nda yerine getirilmesi merkezi noktay› oluflturan ve çözümü
di¤er aktüel görevlerin baflar›yla yerine getirmesini güvenceleyen özel aktüel görevi
bulup ç›karmakt›r.“ (111)

Taktik önderli¤in kendisi ancak bu iki temel koflul gözden kaç›r›lmadan yerine
getirilebilinir. Bilindi¤i üzere Lenin yoldafl taktik önderli¤in ikinci ölçütüne en
somut örne¤i 1900 y›l›n›n bafllar›nda RSD‹P’in içinde bulundu¤u ideolojik
parçalanm›fll›k, örgütsel da¤›n›kl›¤› gidermek için zincirin temel halkas› olarak
Iskra’y› ç›kartmay› önüne görev olarak koymakla vermiflti.

O dönemde Partimizin durumu da buna çok benzemekteydi. Esas görevimiz
Partinin yozlaflmas›n› gidermek, siyasi gerili¤i ortadan kald›rmak için MLM
kadrolar yetifltirmek ve yukar›dan afla¤›ya do¤ru Marksist Leninist Maoist bir
önderlik çekirde¤i oluflturmakt›. Bunu da mevcut koflullarda ancak örgütsel geri
çekilme politikas› izleyerek gerçeklefltirebilirdik. MLM’lerin da¤›n›k ve
parçalanm›fll›¤›na de¤inmeye ise gerek yoktur.

Programatik görüfller ve örgütsel ilkelerin varl›¤› bir Partinin çok do¤ru yolda
oldu¤unu gösterecek yeterli veriler de¤ildir. Bu programatik ve örgütsel ilkeler
›fl›¤›nda Marksist Leninist Maoist bir önderlik ve bu önderlik alt›nda bir örgütlenme
yarat›lmad›¤›nda ve siyasal gündeme do¤ru bir siyasetle müdahale edilmedi¤inde
programatik görüfller ve örgütsel ilkelerin varl›¤› tek bafl›na bir fley ifade etmez.
Aç›k ki bütün bu görevleri bir bütünlük içerisinde ele alacak, çözümleyecek,
politika üretecek nitelikte yeterince kadromuz yoktu. Siyasi gerili¤in giderilmesi
derken bu ayn› zamanda kadrolar›n ideolojik ve siyasi seviyesinin yükseltilmesi
demekti. Bu görev yerine getirilmeden macerac› bir flekilde ilerlemenin hiçbir
sorunu çözmeyece¤i kavranamad›. Merkezi Konferans›n iflbafl›na getirdi¤i Merkez
Komitesinin üç y›ll›k faaliyetine bak›ld›¤›nda bu gerçek daha iyi anlafl›l›r. Bu
gerçek anlafl›lmad›¤›ndan ve macerac› ilerleme takti¤ine ba¤l› olarak ortaya at›lan
bir baflka tez de „Savafl-Ar›n-Savafl“ fliar›d›r. Bu fliar da Düzeltme Hareketi
politikas›na denk düflmüyordu. fiöyle ki:
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Birincisi, „Savafl-Ar›n-Savafl“ fliar› Partinin içinde bulundu¤u ideolojik
yozlaflma ve siyasi gerili¤i giderme saptamas›na denk düflmedi¤inden yanl›flt›.

‹kinci olarak, bu fliar çok genel bir slogan olmas›, dönemsel politika ve
ihtiyaçlara denk düflmemesi bak›m›ndan yanl›flt›.

Üçüncü olarak ise, bu fliar savafl› eksenine almakla (bafla savafl› geçirmekle)
ideolojik-siyasi aç›dan esas  yönü askeri savafla indirgedi¤inden dönem aç›s›ndan
yanl›fl bir fliard›.

Sorunlar buzdolab›na konularak veya sadece ad›ndan söz edilerek çözülmez.
Komünist partisinin siyasi önderli¤i olmadan proletarya nas›l ki s›n›fsal kurtulufl
devrimini gerçeklefltiremezse, komünist partisinin do¤ru ve istikrarl› bir önderlik
kurumu oluflturulmadan da devrimi gerçeklefltirmek imkans›zd›r. Zaten buraya
kadar yap›lan muhasebede de ortaya koydu¤umuz gibi en temel zaaf›m›z önderlik
kurumunu oluflturamamak ve bu kurumun tayin edici önemini bilince ç›karma-
makt›r.

Ordu tüzü¤ünün devam›na karar verilmesi siyaseti do¤ru de¤ildi. Ordu tüzü¤ü
ask›ya al›nmal›yd›.

Ordunun talimat ve yönetmeliklerle yönetilmesi bugün aç›s›ndan en do¤ru
politikad›r. Ordu kademeleri ise ihtiyaca göre yap›l›r. Ordunun geliflim seviyesi,
kadro ve bileflim dikkate  al›nmadan yukar›dan afla¤›ya do¤ru Askeri Komisyon,
Genel Komutanl›k ve onun da alt›nda bir örgütsel hiyerarfliye gitmek her zaman
için zorunlu de¤ildir. Bu subjektif güçle ilgili bir sorundur. Mevcut durumda
MK’ya ba¤l› olmak kayd›yla bölge komutanl›¤› temelinde örgütlenmeye gitmek
en do¤ru yöntemdir. Zaten bu sorun kongre ve konferanslar›n sorunu de¤il ihtiyaca
göre Merkez Komitesinin inisiyatifinde olan bir sorundur.

TKP/ML ile birlik karar› baz› oportünist yanlar tafl›sa da esasta Marksist Le-
ninist Maoist bir siyasetti. Gerek geçmiflin muhasebesinin yap›lmamas› gerekse
1992 birli¤inin niteli¤ine iliflkin yap›lan belirleme yanl›flt›.Bu sorunun daha net
anlafl›lmas› için önce Konferans›n 34 nolu karar›n› oldu¤u gibi aktaral›m:

„Karar 34: Pragmac› Makyevelist Hizip olarak KHK’da adland›r›lan ve
kendisini TKP/ML olarak duyuran kanad›n durumu ele al›nd› ve flu sonuca var›ld›:

„1992 birli¤i çeflitli yanl›fllar› da içerse tarihi öneme sahiptir. Gerek birlik
s›ras›nda yap›lan yanl›fllar gerekse sonraki dönem meydana gelen yanl›fllar
neticesinde, 1994 y›l› Nisan ay›nda  Partimiz yeniden parçalanm›flt›r. Parti içinde
ciddi bir tehlike haline gelen „sol“ sekter çizginin bu ayr›l›kta ciddi pay›
vard›r.Bununla birlikte olumsuzluklar karfl›l›kl›d›r. Geçmiflin muhasebesi
yap›ld›¤›nda geliflmeler ve dersler genifl olarak ortaya konacakt›r. Parti birli¤i
tarihi önemde bir  geliflme oldu¤undan düflman taraf›ndan hazmedilmemifl,
örgüt içine kümelenen karfl›-devrimciler partiyi bölmek için bir dizi oyuna
baflvurarak bu ayr›l›kta rol oynam›fllard›r. Bu dersler bilince ç›kar›lmal›d›r.
‚Pragmac› Makyevelist hizip‘ isimlendirmesi örgüt gerçekli¤ini yans›tmamaktad›r.
Gelinen aflamada her iki kanad›n partimizin birer parças› oldu¤u gerçe¤i çok daha
net olarak ortaya ç›km›flt›r. Her iki kanat program, çizgi, ilkeler ve temel taktikler
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noktas›nda ayn› fikirlere sahiptir. Bu nedenle ayr›l›k saçmad›r ve proletaryan›n
menfaatlerine terstir. Tali konulardaki ayr›l›klar ideolojik mücadele ile giderilebilir.
Komünistlerin birli¤i, halk›n birli¤inin ve düflman› alt etmenin anahtar›d›r.
Konferans›m›z, iliflkilerin yoldafll›k iliflkileri düzeyine yükseltilmesi, sekter, dar-
grupçu vb. itici yaklafl›mlar›n önlenmesi, PMK tarafindan partimizin di¤er
kanad›na birlik ça¤r›s› yap›lmas›, olumlu yan›t al›nd›¤› taktirde birli¤in teknik
sorunlar›n›n çözümlenmesi görüflündedir. 1992 birli¤inin dersleri ›fl›¤›nda hareket
edilmesi, konunun aceleye getirilmemesi, iki kanat aras›nda aç›k tart›flma ile birlik
ve ayr›l›k noktalar›n›n net olarak ortaya konmas›, iradeden gelen güçle ilkeli ve
demokratik bir birli¤e var›lmas› flartt›r.

Program, çizgi, ilkeler ve temel taktikler ile her türlü sapmaya karfl› mücadele,
birli¤in temelidir.  ‹liflkilerde birlik-elefltiri-birlik, birlik-mücadele-birlik ilkesi
uygulanmal›, teflhirden kaç›n›lmal› ve her fley düflman önünde tart›fl›lmamal›d›r.“
(Merkezi Konferans K›sa Kararlar›)

1992 birli¤inin yanl›fl ve hatal› olan yönlerini daha önceki bölümlerde analiz
etmifl ve ayr›nt›l› bir flekilde üzerinde durmufltuk. Bu birli¤in en temel zaaf›n›n
her iki yap›n›n da geçmiflin muhasebesini yapmadan birli¤e oturmalar› fleklindeki
aceleci ve tutars›z yöntem  oldu¤unu belirtmifltik. Birlik sorunundaki ilkesizli¤in
bu noktas› esas olarak sorgulanmal›d›r diye vurguda bulunmufltuk. Genel siyasi
çizgide ayn› hatt› savunduklar›n› ve bunun da örgütsel birlik için ideolojik zemin
oluflturdu¤unu belirtmifltik. Ancak MLM’lerin ilkeli birli¤i için sadece bu yan›n
yeterli olmayaca¤›n›, dolay›s›yla 1992 birli¤inin yöntemde ilkesiz oldu¤unun alt›n›
çizmifltik. Bu oportünist yöntemdi, liberaldi. Geçmifle karfl› ve birbirine karfl› li-
beral davran›ld›. Süreç içerisinde bu liberalizm sekterizme dönüflerek yeniden
bölünmenin zeminini oluflturdu.

Kald› ki geçmiflin muhasebesinin sadece 1987 ayr›l›¤› ile s›n›rl› tutman›n da
parti aç›s›ndan köklü çözümler getirmeyece¤i de belirtilmiflti. Burada her iki
yap›n›n birbirine karfl› karfl›l›kl› olarak gelifltirdikleri yanl›fl ve hatal› çizgileri ve
önyarg›lar›n›n en az›ndan muhasebesi yap›lm›fl olunsayd›, birlik sonras› grupçuluk
bu denli varl›¤›n› sürdürmezdi.

‹flte bugün geçmifle dönüp bakt›¤›m›zda ders almam›z gereken ana halka buras›
olmal›d›r. O nedenledir ki her iki yap›n›n MLM birli¤i örgütsel olarak gerçekli¤e
dönüfltürmesinin temel harc› da gelinen aflamada (genel siyasi çizgiyi katm›yoruz
buna) geçmiflin muhasebesini yapmak ve her iki yap› aras›nda mevcut görüfl
ayr›l›klar›n› (bunlar daha çok ilkesel olmayan görüfl ayr›l›klar›d›r) bir tart›flma
süreci ile aç›¤a ç›kartmakla olur. Yoksa her iki yap›n›n birbirini MLM olarak
nitelendirmesi ve bu ba¤lamda örgütsel birlik karar› almalar› MLM’lerin örgütsel
birli¤i için yeterli olamaz.

1992 birli¤inin siyasal bir geliflme aç›s›ndan tarihsel bir olay oldu¤u do¤rudur.
Ama her tarihsel olay›n do¤ru ve yanl›fllar› oldu¤u da tart›flmas›z bir gerçekliktir.
Bir olay› MLM aç›dan tarihsel k›lacak ana faktör, söz konusu olaya damgas›n›
vuran siyasi karakteridir. Dolay›s›yla bu olaya ilk bak›flta bir tarihi-toplumsal olay
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dememek elde de¤ildir. Ama sorun derinli¤ine irdelendi¤inde birli¤in gerçekleflmifl
olmas› tarihi bak›mdan siyasal bir geliflmeyken,  MLM’lerin ilkeli birli¤i aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ise bu tarihin oportünist ve ilkesiz bir tarih oldu¤u aç›¤a ç›kar. Bizim
tart›flt›¤›m›z s›radan birlik de¤il MLM’lerin örgütsel birli¤idir. Bu anlamda bu
tarihin alt›ndaki imzan›n gerçek ideolojik adland›rmas› oportünizmdir. Sorunu
bu temelde sorgulad›¤›m›zda bunu tarihe oportünist birlik anlay›fl›n›n hakim oldu¤u
tarih olarak not düflmeliyiz. Aksi halde MLM’lerin ilkeli birli¤inin ne oldu¤unu,
nas›l gerçekleflece¤ini ya bilmiyor ya da yeterince bir ders, bir birikim elde
edemiyoruz. Marksist Leninist Maoist’ler belirlemelerinde net ve aç›k olmal›d›r.

Sonuç olarak: 1992 birli¤inin kendisi liberal-oportünist bir siyaset ›fl›¤› alt›nda
gerçekleflmifltir. Bu birli¤in yap›l›fl tarz› oportünist olmas›na karfl›n ancak tarihsel-
toplumsal ve siyasal bir de¤eri de oldu¤u tart›flma götürmez bir gerçekliktir. Burada
bilince ç›kart›lmas› gereken bu birli¤in MLM bir temelde gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilmedi¤idir.

1994 ayr›l›¤›n›n nas›l ve hangi anlay›fl ve çizgiler sonucu ortaya ç›kt›¤›n› 1992-
94 sürecini tahlil etti¤imizde ayr›nt›lar›yla ortaya koydu¤umuzdan tekrar
etmeyece¤iz. Yaln›z konumuzla ba¤lant›l› olarak Merkezi Konferans›n bu ayr›l›k
için „sol sekter çizginin ciddi pay› vard›r“ belirlemesi üzerinde durmak gerekir.
Bu belirleme birkaç bak›mdan yanl›flt›r:

Birincisi, „ayr›l›kta ciddi pay› var“ demek yerine ayr›l›¤›n temel nedeni bu sol
sekter çizgidir demek daha do¤ru olurdu.

‹kincisi, ayr›l›kta taraflar›n pay› bölüflülmek isteniyorsa, ayr›l›¤›n esas
sorumlusunun HH’nin bafl›n› çekti¤i OPO kli¤i oldu¤u net bir flekilde vurgulan-
mal›yd›. ‹kinci derecede ise AK kli¤inin pay› vurgulanmal›yd›. Ancak genel
anlamda bir belirleme yapmak gerekirse, Partiyi ayr›l›¤a götüren birlik öncesi ve
birlik sonras› Partide hakim olan sol sekter çizgidir.

Üçüncüsü, Partinin örgütsel olarak bölünmesinde karfl› devrimci hücre
elemanlar›n›n özel çabalar›n›n oldu¤u tespiti do¤rudur. Çünkü, bu unsurlar›n siyasi
amaçlar› Partiyi bölmek, etkileri alt›na geçirmek ve ideolojik-siyasi olarak
yozlaflmas›n› sa¤lamakt›r. Dolay›s›yla burada tart›fl›lmas› gereken as›l nokta bu
hücre elemanlar›n›n partide bu kadar nüfuz etmesinin, bölünmede etkileyici rol
oynamas›n›n siyasi-ideolojik nedenleriydi. Karfl› devrimcilerin bu kadar nüfuz
etmesine zemin olan Parti içindeki düflünce yöntemleri ve çal›flma tarzlar›n›n
tart›fl›l›p mahkum edilmesi gerekirdi. Daha aç›kças› bu unsurlar›n parti içinde bu
kadar gizlenmesi ve nüfuz etmesinin birinci derecede sorumlusu Partinin izledi¤i
yanl›fl (oportünist) çizgilerdi.

K›sacas›, 1994 ayr›l›¤›na iliflkin gerek TKP/ML’nin gerekse tek tek kiflilerin
ayr›l›¤›  sadece Karfl›-devrimci hücreye ba¤lamas› ve anlay›fl› ve de¤erlendirmesi,
bilimsel de¤il subjektif sekter bir de¤erlendirmedir. Bu, ben-merkezci ve grupçu
bir yaklafl›md›r. Kendi gerçekli¤ini göremeyen liberal oportünist ama baflkalar›na
karfl› sekter bir siyaset tarz›d›r. Kendi olumsuzluklar›m›z› baflkalar›n›n üzerine
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atarak geçici olarak „baflar›“ elde edebiliriz. Bu siyaset tarz› da küçük ve dar
hesaplar peflinde koflan Marksizm’den etkilenmifl küçük burjuvazinin politika
yapma tarz›d›r. MLM’ler bunu reddeder. Diyalektik ve tarihsel materyalizmi
kendisine k›lavuz edinenler bu siyaset tarz›n›, bu düflünüfl tarz›n› idealizm olarak
mahkum eder.

Birlik kavram›n›n kendisi farkl› görüfllerin (çizgilerin) bir arada olmas› demektir
Yani her konuda ayn› düflünenlerin zaten birlik sorunu yoktur. O halde her iki
yap› da genel siyasi çizgide ana hatlar›yla birlik oldu¤una göre ve kimi farkl›
görüfller tek bir örgütün kendi içinde de varl›¤› kaç›n›lmaz oldu¤undan, bu tali
sorunlar üzerinde bir tart›flma yürütmek ve oradan da örgütsel birli¤i gerçeklefl-
tirmek bilimsel olan bir yöntemdir. Bu konuda Merkezi Konferans›n görüfl aç›fl›
ve ileri sürdü¤ü yöntem baz› eksik ve yetersiz yanlar tafl›sa da esasta Marksist
Leninist Maoist’tir.

Öncelikle flu noktan›n alt›n› çizelim: ‹lkeli birli¤in MLM anlamda gerçekli¤e
dönüflmesinin anahtar› her iki yap›n›n kurulufltan günümüze kadar Parti tarihine
do¤ru yöntemle yaklafl›p bilimsel sonuçlara varmas›d›r. Bunun için ilk önce TKP/
ML’nin, TKP(ML)’nin genel siyasi çizgisi bak›m›ndan MLM niteli¤ini görmesi
ve tüm gerçek Maoistlerin tek bir gerçek Maois Parti çat›s› alt›nda birleflmesi
gere¤ini bilince ç›karmas›  gerekir. Bu olmazsa olmaz bir flartt›r.TKP(ML)’nin
genel siyasi çizgisinin MLM de¤erlendirilmesinin farkl› bir fley, mevcut siyasal
çizgisinin (siyasal, örgütsel, askeri vb ) sol oportünist de¤erlendirilmesinin farkl›
bir fley oldu¤unun ay›rd›nda olmas› gerekir. Bu Partimiz aç›s›ndan da böyledir.
TKP/ML’nin mevcut siyasal çizgini oportünist olarak de¤erlendirmemiz, onun
MLM niteli¤ini de inkar etti¤imiz anlam›na gelmez.

Marksist Leninist Maoistler, iki oportünist çizgi ve önderlikten bir Marksist
Leninist Maoist çizgi ve önderli¤in ç›kmayaca¤›n›n bilincindedirler. 1992 birli¤i
bunun en somut örne¤i ve tecrübesi olarak Marksist Leninist Maoistlerin, önünde
durmaktad›r. Marksist Leninist Maoistler birli¤in, bütün oportünist çizgilerin
mahkumiyeti üzerinde yükselmesi gerekti¤i konusunda tereddütsüzdürler. Bu
baflar›lamad›¤› müddetçe hangi s›fatla olursa olsun hiçbir birli¤i Marksist Leni-
nist Maoistler kabul edemezler. Bunu bilimimize ve davam›za sald›r› olarak
alg›larlar. Bu sorun Partimiz TKP(ML) aç›s›ndan esasta çözülmüfltür. 1.Kongre-
mizin 30 y›ll›k muhasebe, program, tüzük, ideoloji, Uluslararas› Komünist Hareket
vb. konularda yakalad›¤› seviye bütün Maoistlerin birli¤inin temelini oluflturmak-
tad›r. Bu seviye yakalanmad›kça oportünist çizgilerin birli¤i 1992‘de oldu¤u gibi
gruplar konfederasyonundan öte bir anlam ifade etmez. TKP/ML aç›s›ndan bu
tarihi görev orta  yerde durmaktad›r. Maoistlerin birli¤i gibi yüce bir davaya
inan›l›yorsa bu tarihi görevden kaç›lamaz. Bütün bu MLM belirlemelerden sonra
Kongremizin dolay›s›yla Partimizin yakalad›¤› Maoist birlik seviyesini anlamaya
çal›flmak ve bu seviyeye uygun pratikler sergilemek yerine eskinin tekrar›ndan
ibaret olacak olan seviyesiz nitelemelerle bu tarihsel görevin önüne geçmeye
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çal›flmak bofl bir çabad›r. Sorumsuzca yap›lacak subjektif de¤erlendirmeler sadece
Partimize de¤il Maoizm dünyas›na yap›lm›fl sald›r› olacakt›r.  Marksist Leninist
Maoistler, birli¤in stratejik oldu¤u  bilincinden hareket ederken yukar›da belirlenen
prensiplerden de vazgeçmeyeceklerdir.

Merkezi Konferans›n Olumluluklar›:
Merkezi Konferansta Kongre yerine Konferans siyasetinin benimsenmesi

do¤ruydu.
Merkezi Konferansta belirlenen Maoistlerin birli¤i siyaseti eksik ve oportünist

yanlar tafl›sa da esasta do¤ru bir siyasetti.
Düzeltme çal›flmas›na iliflkin karar›n al›nmas› teorik düzelmde de olsa

olumluydu.
Legal Yay›n Organ›’na iliflkin sunulan perspektif ve yap›lan elefltiriler

do¤ruydu.
Partinin kitle çizgisinin oturtulmas› yönündeki yönelimi olumluydu.
Gerek ulusal çapta gerek uluslararas› alanda tasfiyecili¤e karfl›  tav›r tak›nmas›

ve süreci „devrimcili¤in s›nand›¤›“ bir süreç olarak de¤erlendirmesi do¤ruydu.
Mali politika gündeminde çetecili¤i mahkum edip ‚vergilendirmeye‘ iliflkin

belirlenen politika do¤ruydu.
Mevcut subjektif güç gözönünde bulundurularak belirlenen örgütlenme

politikas› do¤ruydu.
1.Kongremizin yap›lmas›na iliflkin yap›lan planlama do¤ruydu.
Merkezi Konferans›m›z›n Partimizin programatik görüfllerini, genel siyasi

çizgisini, örgütsel ilkelerini ve temel taktiklerini sahiplenmesi  o günkü tasfiyecilik
koflullar›nda olumluydu.

Sonuç:
Merkezi Konferans›m›z Partinin önüne koydu¤u politik-taktik yönelimde sol

subjektivizme düfltü.  Dolay›s›yla ald›¤› do¤ru kararlar da ka¤›t üzerinde kald›.
Merkezi Konferans›m›z baz› olumlu yönelimlerine karfl›n esasta KHK çizgisinden
kopamam›fl KHK’n›n soruflturma ve sorgulamadaki karfl›-devrimden ödünç al›nm›fl
yöntemi dahi mahkum edememifl Merkezi Konferans›m›z  sonras› da ayn› yöntemi
yer yer uygulam›flt›r. KHK sonras› örgütte zirveye vuran kuflkuculuk Merkezi
Konferansta iflbafl›na getirilen Merkez Komitemizin faaliyeti boyunca giderile-
memifl, Merkez Komitemiz de bu noktadaki sol sekter politikay› sürdürmüfltür.

Merkezi Konferans sonras› üç y›ll›k dönem boyunca sol oportünist tasfiyeci
çizgi bütün alanlarda partiye tasfiye süreci yaflatm›fl, Merkez Komitesi karar
ç›karamaz hale getirilmifl ve iç didiflmeler alabildi¤ine üst boyuta ç›km›flt›r.
Sekterizm ve liberalizm atbafl› gitmifl, Kongrenin siyasi gündemleri zaman›nda
dolafl›ma sokulmam›fl, y›llar önce haz›rlanm›fl kongrenin kimi siyasi  teorik yaz›lar›
bile bölgelere ulatflt›r›lmam›fl, yeterince tart›flt›r›lmam›fl ve kongrenin teknik
haz›rl›¤›na bile önderlik yap›lamam›flt›r. Merkez Komitesinin kendi içerisindeki
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uyumsuzlu¤u bölge örgütlerine yans›m›fl ve adeta bölgelerde (yurtd›fl› baflta olmak
üzere) iki bafll› yönetim ortaya ç›km›flt›r. Bunun sonucu Parti kitlesinde Partiye
karfl› derin bir güvensizlik geliflmifl, birçok alanda Parti örgütlülükleri alanlar›n
yönetici organlar›yla iliflkilerini keserek anarflizan tutumlar içerisine girmifllerdir.
Yine bu süreçte gerek Parti örgütü gerekse Parti kitlesinde önemli oranda bir
daralma yaflanm›fl, genel tasfiyeci dalgan›n da etkisiyle kadrolar baflta olmak üzere
demoralizasyon üst boyuta ç›km›flt›r.

Sonuç olarak Merkezi Konferans sonras› iflbafl›na getirilen Merkez Komitesin
güncel siyasal geliflmelere tav›r tak›nmam›fl ve geliflmelerin arkas›nda sürüklen-
mifltir. Faaliyetleri esasta olumsuz ve sol oportünist tasfiyeci niteliktedir. Siyasal
çizgide oldu¤u gibi  örgütsel, askeri çizgide de sol oportünist bir hat izlenmifltir.

TKP/ML’N‹N ‹ZLED‹⁄‹ Ç‹ZG‹N‹N
GENEL HATLARIYLA

DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
TKP/ML’nin 1994 ayr›l›¤›ndan bugüne kadar siyasi, örgütsel, askeri ve

ideolojik bak›mdan izledi¤i çizgi ana hatlar›yla ortaya konulacak ve  içinden geçilen
tart›flma (birlik) sürecine yan›t olunmaya çal›fl›lacakt›r. Bu de¤erlendirme ayn›
zamanda bir yandan TKP(ML)’nin TKP/ML’den uzakl›¤›n› ya da yak›nl›¤›n›
bilimsel bir flekilde ortaya ç›karaca¤› gibi di¤er yandan ise mevcut her iki yap›
aras›nda örgütsel birli¤in zemininin varl›¤›n› yada yoklu¤unu da ortaya ç›karm›fl
olacakt›r.

Muhasebede 1994 y›l›na kadar yap›lan de¤erlendirmeler TKP/ML’yi de
kapsamaktayd›. Buradaki de¤erlendirme TKP/ML’nin ayr›l›k sonras› sürecini
kapsayacakt›r.

Siyasal Aç›dan ‹zledi¤i Çizgi:
1994 ayr›l›¤›nda Parti üyelerinin ço¤unlu¤u TKP(ML) saflar›nda kalm›flt›.

Taban kitlenin de ço¤unlu¤u yine TKP(ML) yan›nda saf tutmufltu. Buna
savaflç›lar›n ço¤unlu¤u da dahildi. Bu saflaflmada grupçuluk temel unsurdu. Her
iki tarafta da geçmiflte DABK ve KONFERANS kökenli olan kadrolardan,
üyelerden kalanlar oldu. Ayr›l›ktan k›sa bir süre sonras›nda ise kendisini
„Oluflumcular“ olarak lanse eden bir grup TKP/ML kanad›ndan ayr›ld›. Fakat bu
grup faaliyetlerini uzun sürdürmeden kendisini feshetti. Ayr›l›¤›n bafl›n› çeken
HH unsuru ise bu süre içerisinde aktif mücadeleyi terketti. Bu grupla giden
kadrolar›n ezici ço¤unlu¤u geçmifl gençlik önderleriydi.

Ayr›l›k an›nda TKP/ML kadrolar› grup ruhuyla hareket etmifl, geçici olarak
birlik olmufllard›r. Ayr›l›ktan sonra kendi içlerinde klik savafllar› bafllam›flt›r. Bu
kliklerden yukar›da belirtti¤imiz gibi Oluflumcular ad› alt›nda kendisini ifade eden
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klik k›sa süre sonra ayr›lm›flt›r. Belirgin olarak geride kalan iki klik ise
II.OPK’lar›nda hakimiyet sa¤lamak için k›yas›ya bir mücadele içerisine girmifl
ve bu mücadele içerisinde örgütsel ilkeler ayaklar alt›na al›nm›flt›r. Bir yandan
bütün kötülüklerin anas› olarak Partimiz gösterilip teflhir edilmifl, bir yandan da
kötülük olarak de¤erlendirip teflhir ettikleri yöntemleri daha uç boyutta prati¤e
geçirmifl, ideolojik mücadele ad› alt›nda fliddet ögesini öne ç›kar›p teorilefltirmifltir.
Partinin  fliddet yöntemiyle ar›naca¤› hayaline kap›lm›flt›r. Geçmiflte ç›kan bütün
hiziplerin ideolojik siyasi nedenlerini kavramak ve amans›z bir ideolojik müca-
deleyle yanl›fl fikirlerin altedilmesi gerekti¤ini bilince ç›karmak yerine o farkl›
fikirlere örgütsel tedbiri ve örgütsel tasfiyeyi gündeme getirerek Hocac› yöntemi
meflru k›lmakta ve bununla TKP/ML tarihinde yeni bir ç›¤›r açt›¤›yla övün-
mektedir. Bu teorik k›l›f alt›nda sa¤ tasfiyeciler dedikleri TKP(ML)-GÖK grubuna
yönelik fliddet ögesini reva görmekte ve bu kli¤i bu yöntemlerle altedip kendi
kli¤ini rakipsiz bir flekilde iktidara tafl›maktan bafl› dönmüfltür. Bir y›l önce yaflanan
ayr›l›kta hakl› olarak karfl-devrimci yöntemleri teflhir ederken ve bu karfl›-devrimci
yöntemlerin sahiplerini sol sekter darbeci klik olarak de¤erlendirirken bir y›l sonra
ayn› karfl›-devrimci yöntemleri teorize etmifl TKP(ML)-GÖK kanad›ndan dev-
rimciler ölesiye dövülmüfl, ellerindeki silahlar› al›nm›fl, kimi yerlerde pusular
at›lm›fl ve en önemlisi de TKP(ML)-GÖK kadrolar›ndan üç devrimci hakk›nda
ölüm karar› ç›karm›flt›r.

Bu karfl› devrimci yöntem ve politikalar›n özelefltirisini vermek yerine bu
teorize edilmifl, en önemlisi de bu TKP/ML tarihinde bütün oportünist ve ilkesiz
çizgilerden kopufl olarak dünyaya lanse edilmifltir. Çokça Maoizmin teorisinin
yap›ld›¤› ve TKP/ML’nin  25.Kurulufl Y›ldönümü  vesilesiyle kaleme al›nan bir
bildiride saflar› terketmek isteyenlere iliflkin flunlar söylenmektedir:

„ ‚‹ki çizgi mücadelesi‘ mi? Bu da diyalektik materyalizmin sahipleri olarak
MLM’ler ile, kaba ve dogmatikk materyalistler olan küçük burjuvalar aras›ndaki
diyalektik  zorunluluk olarak kalacak elbette. Zira Partimiz geliflmesini parti içi
ideolojik çat›flmalara borçlu olarak, hala fikir ayr›l›¤›ndan dolay›  ellerini kana
bulaflt›rmam›fl olmaktan hoflnuttur ve bundan asla sapmayacakt›r. Ne ki bu yasay›
yads›man›n karfl›t kenar› olarak ayn› görevi gören ve parti içi demokrasiyi
kendisine, gönüllü birli¤i de kafas› bozuldu¤u zaman ç›k›p giderek KP’yi ah›ra
çevirme e¤ilimlerini benimsemifl unsur ve gruplara karfl› flimdiye dek gösterilmifl
liberalizm ve ilkesizli¤e evrilmifl tutumun özelefltirisi de bundan böyle yine partimiz
taraf›ndan pratikle cevaplanacakt›r.“(112)

TKP/ML Merkez Komitesi ayr›l›k sorununu öylesine tutars›z ve sekter bir
tarzla ele almaktad›r ki TKP(ML) tarihinde görülmemifl bir siyasetin alt›na imza
atmakta ve geçmifli tümden inkar etmektedir.

TKP/ML „fikir ayr›l›¤›ndan dolay› elini kana bulaflt›rmam›fl olmaktan
hoflnuttur“ belirlemesini yapmakla iyi bir noktaya dikkatleri çekmektedir. Ancak
kendisine b›rakal›m MLM diyen bir örgütte fikir ayr›l›¤›ndan dolay› kiflilerin
öldürülmesini bir kenara, kendisine Marksizm’i maske edinen sol söylemli
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örgütlerin ve partilerin hiçbirisi de fikir ayr›l›¤›ndan dolay› hiç kimseyi bugüne
kadar öldürmemifltir.TKP/ML-MK bu gerçekli¤i atl›yor veya görmezlikten geliyor.
Bugüne kadar hiçbir küçük burjuva veya ulusal burjuva parti fikir ayr›l›¤›ndan
dolay› elimi kana bulad›m dememifltir. Elini kana bulayanlar›n bu durumu hizipçi,
bölücü, komplocu, tasfiyeci vb. nitelemeler yaparak gerekçelendirmifltir. Burada
tart›fl›lmas› gereken sorun örgüt içerisindeki fikir ayr›l›klar›na karfl› (ki bu her
zaman vard›r ve olur) zor yönteminin uygulan›p uygulanmamas› de¤il. Herhangi
bir örgütsel ayr›l›k, hizipsel faaliyet karfl›s›nda MLM’lerin izleyece¤i siyaset zor
yöntemine baflvurmak m› yoksa yine ideolojik mücadele yürütmeyi esas almak
m›d›r? Ayr›l›klarda zora baflvuran bütün küçük burjuva örgütlerin siyaseti TKP/
ML MK’s›n›n izledi¤i siyasetle ayn›d›r. Yoksa hiçbir yap› biz fikir ayr›l›¤›ndan
dolay› kiflileri ölümle cezaland›r›r›z diye bir siyaset savunmamaktad›r. Ki bizler
de bu konuda bir kan›t gösteremeyiz. Öyleyse bilince ç›kart›lmas› gereken ana
husus örgütsel kopufl, ayr›l›k ve hizipçi tutumlar karfl›s›nda hangi siyaseti izlemeli
ve prati¤e geçirmeliyiz noktas›ndaki farkl› yöntemlerde küçük burjuvazi ile aram›za
kesin bir s›n›r çizebilmektir. Parti tarihinde bu konuda zaman zaman kaba ve
sekter uygulamalara gidilmifl olsa da bugüne kadar ayr›lan hiçbir gruba veya
üyesine  karfl› zor yöntemi (burada kastedilen ölümdür) uygulanmam›flt›r. Kaba
ve sekter yöntemlerin özelefltirisi yap›larak sahip ç›k›lmas› ve savunulmas› gereken
temel siyaset ve çizginin de bu olmas› gerekir. Ama görünen o ki TKP/ML-MK’s›
bu konudaki siyaseti liberal de¤erlendirmekte, bunun yerine bundan böyle örgütten
ayr›lan gruplara karfl› zor kullan›laca¤› yöntemini siyaseti haline getirmeyi uygun
bulmaktad›r. Bu siyasetin TKP(ML) ile uzaktan yak›ndan iliflkisi yoktur ve olamaz.

Bu siyaset tarz› devrimci ve halk saflar›nda görülen grup ve örgütlere karfl›
uygulanan siyaset tarz› de¤il, sekter ve gerici bir siyaset tarz›d›r. Bu siyaset tarz›n›n
alt›nda kendinden güçsüz olanlara karfl› zor uygulayan ama kendisinden güçlü
olanlara karfl› buna cesaret edemeyen küçük burjuvazinin siyaset tarz›d›r.
Ayr›l›klarda zor yöntemini esas alan bir siyaset tarz› do¤al olarak geliflip
güçlendi¤inde  kendi d›fl›ndaki örgüt ve partilere de yaflam hakk› tan›maz. Onlar›
fliddet zoruyla meneder. Ülkemizde bunun birçok örne¤i oldu¤u gibi TKP/ML de
TKP(ML)-GÖK’ü fliddet yoluyla politik faaliyetten menetmeyi ›srarl› bir flekilde
sürdürmüfltür. 1994 ayr›l›¤›nda Partimizle sert polemiklere girmesine karfl›n TKP/
ML fliddet ögesini savunmam›fl ve bu yönlü ciddi bir pratik içerisine de girmemiflti.
Tam tersine bu konuda Partimizi sekterlikle elefltirdi.

Partimiz TKP(ML) daha ayr›l›¤›n s›cak günlerinde yapt›¤› Merkez Komitesi
toplant›s›nda ayr›lan güçlerden silah almay› yasaklam›fl ve ayr›lan güçlere karfl›
herhangi bir zor yöntemine baflvurmam›fl ve baflvurulmamas› için kararlar
ç›karm›flt›r.Ajan Nihat önderli¤inde saflar›m›zda örgütlenen karfl›-devrimci
hücrenin tüm provokasyonlar›na karfl›n partimiz esasta bu karfl›-devrimci
yöntemleri engellemifl ve mahkum etmifltir. Yer yer içine düfltü¤ü sekter tutumlar›n
da fark›na var›r varmaz özelefltirisini vermifltir.
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TKP/ML bu siyasetini her ne kadar bir bütün olarak prati¤e yans›tmam›fl olsa
da ancak bu konuda ciddi gerici pratiklere girmifltir. TKP(ML)-Birlik savaflç›lar›n›n
silahlar›na el koymak, bir kadronun ‹stanbul’un göbe¤inde silahla tehdit edilip
tutuklanmaya çal›fl›lmas›, yurtd›fl›nda partimizin düzenledi¤i bir gece etkinli¤inden
sonra yine ayn› örgütten bir kadronun öldüresiye dövülmesi, bu örgütün tutuklan›p
hapishanelere konulan kadro ve militanlar›n› ko¤ufllara sokmama vb. pratikler
Konferansta belirlenen bu sol sekter siyasetin sonuçlar›d›r.

‹stanbul’un göbe¤inde söz konusu kadroyu tutuklamaya çal›flan unsurun TKP/
ML tarafindan daha sonra ajan oldu¤u aç›klanan Hülya Sar›p›nar olmas› dikkat
çekicidir. Ajan Hülya Sar›p›nar’› bu hareketi TKP/ML’nin bu gruba karfl› izledi¤i
yanl›fl siyasetin bir uygulamas›d›r. Ajan Hülya Sar›p›nar bu prati¤i sergiliyorsa
örgütün çizgisinden cesaret alarak kendi amac›n› daha da serbestçe sergiliyordur.
Örgütün bu yönlü (ölüm) karar› olmam›fl olsayd› ajan Hülya bu kadar serbest
hareket edemezdi. Veya böyle bir prati¤e kalk›flm›fl olsayd› düflman yüzü daha
kolayca aç›¤a ç›kard›. Görüldü¤ü gibi bu yönlü siyasetler ajan-iflbirlikçi unsurlar›n
misyonlar›n› oynamalar› için bulunmaz f›rsatlard›r. TKP/ML bu gerçe¤i görmeli,
bu anlay›fl ve siyaset tarz›ndan vazgeçmelidir. ‹zledi¤i bu gerici siyasete iliflkin
halka özelefltiri vermelidir

Partimizle TKP/ML aras›ndaki 1994 ayr›l›¤›nda yaflanan polemiklerde
Partimizin dili daha sekter ve apolitikken, TKP/ML ve GÖK ayr›l›¤›nda yaflanan
polemiklerde TKP/ML’nin dili sekter ve apolitiktir.

TKP/ML  II.OPK Sonras› Siyasal Yönelim
Çizgisi de Sol Opotünistti

II. OPK sonras› Merkez Komitesi üyelerinin ve kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤unu
flehirlere y›¤d› ve burada çok k›sa bir zaman dilimi içerisinde flehirlerdeki tüm
MK üyeleri düflman taraf›ndan ele geçirildi. Konferansla bu örgütsel darbe aras›nda
daha 6 (alt›) ay bile geçmeden mevcut MK üyeleri ve kadrolar›n›n hemen hemen
hepsi düflman›n eline geçerken,  bu kadrolar içerisinde önemli bir kesim poliste
çözüldü. Öyle ki bu operasyonlar sonucu mevcut MK üyelerinin (yedeklerle
birlikte) toplam  say›s›n›n üçte biri bile  d›flar›da kalmam›flt›. Dolay›s›yla MK çok
k›sa bir süre içerisinde iradeyi yitirmifl duruma geldi.

Bu dönem itibariyle TKP/ML mevcut siyasal geliflmelerin yönünü ve toplumsal
dinamikleri belirlerken de hatal› bir tespitte bulundu. Devrimci dinamikler
içerisinde köylülü¤ü saym›yor, örgütlenmede temel hedef olarak flehirlerdeki alevi
kesim ve varofllar› gösteriyordu. Gazi  direnifli TKP/ML’nin siyasal yöneliminde
önemli bir sapmay› da beraberinde getirmiflti. Zaten devrimci dinamikler diye
s›ralanan üç dinamik de (alevi kesim, ulusal hareket ve flehir varofllar›) tam da bu
geliflmeler sonucu teorilefltirilmeye çal›fl›ld›. Daha sonra özelefltiri olarak ortaya
koyduklar› tav›r tam da bir oportünizm örne¤iydi.. Asl›nda özelefltiri de de¤ildi.
Bu belirlemeyi flehirler için yapt›klar›n› söyleyip geçifltirdiler.
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TKP/ML bu sol oportünist yönelimi görüp düzeltmek yerine ›srarla sürdürdü.
Bu süreçte „Karadeniz ve enternasyonal iliflkiler oturdu“ diyerek sol oportünist
çizgisiyle övündü. „Oturdu“ dedikleri Karadeniz Bölgesinde Parti Genel Sekreteri
Mehmet Demirda¤ yoldafl› koruyamad›. Oturmufl bir bölgede önderlik de pekala
darbe alabilir ve bu savafl›n do¤as›nda vard›r. Ancak sorun burada TKP/ML’nin
oldukça abart›l› bir flekilde Karadeniz’i ve enternasyonal iliflkileri propaganda
etmesiydi. Çokça övündükleri enternasyonal iliflkilerde ise tam oportünist bir hat
izlemifl, uluslararas› alanda Maoist partiler yerine ideolojik olarak anti-Maoist
parti ve gruplarla birleflerek Devrimci Enternasyonalist Hareket’e alternatif bir
oluflum yaratmaya çal›flt›lar. Ad›na ne denirse denilsin bu Partinn uluslararas›
alandaki çizgisinden sapmayd›. TKP/ML niteli¤e önem vermiyor, niceli¤in
teorisini yap›yordu.

Kadrolar›n büyük bölümü flehirlerde konumland›r›lmas›na karfl›n flehirlerde
a¤›r darbeler al›n›yor ve flehir faaliyeti olumsuzlan›yordu. fiehir faaliyetlerinin
olumsuzlu¤un kayna¤›ndaki siyasal örgütsel çizgi sorgulanm›yor, ders ç›kar›lm›-
yordu. Bu çizgilerin sahibi kadrolar kendi pratiklerini sorgulamak yerine sorunlar›n
tüm kayna¤›n› d›flta ar›yor ve bunu teorilefltiriyordu. Esas olarak da bütün
baflar›s›zl›klar›n› Partimize ba¤l›yor ve böylece kitlesini elde tutmaya çal›fl›yordu.
Bu kadrolar›n önemli bir bölümünde Halk Savafl› Stratejisi kavray›fl› zay›ft›.
Birço¤u ise bu noktada sallant›l›yd›. Karadeniz’deki ›srar devrimci bir yönelimdi.
Ancak bu stratejik bir plan dahilinde de¤il biraz da koflullar›n dayatmas› sonucuydu.
Di¤er bir etmen ise Partimizin Köylü Gerilla Savafl›ndaki ›srarc›l›¤›n›n yaratt›¤›
bask›lanmayd›. TKP/ML’nin sol subjektif de¤erlendirmeleri, düflünce yöntemi
ve yönelimleri oldukça eskiye dayanmaktad›r. Köylü Gerilla Savafl›n›n fokocu
tarzda ele al›n›fl› bu düflünce yönteminin en belirgin özellikleriydi.

TKP/ML, geçmifli de¤erlendirmede bilimsel bir bak›fl aç›s›na sahip de¤ildir.
Geçmiflin örgüt içi olumsuzluklar›n›n esas kayna¤›n› DABK’a ba¤lamakta,  1994
ayr›l›¤› sonras› Partimiz TKP(ML)’ye ba¤lamakta, daha sonralar› ise içinden ç›kan
gruplara ba¤lamaktad›r. Bunun da ötesinde bütün baflar›s›zl›k ve darbe al›fllar›n›n
esas nedenini kendi yanl›fl siyasetinde aramak yerine d›flar›da, yani d›fl faktörlerde
aramakla idealizmden kurtulmamaktad›r. Örgütsel darbe al›r, burada izledi¤i
siyaseti sorgulamak yerine, „bizim politikam›z do¤ruydu, d›flar›dan flu flu
faktörlerden dolay› darbe ald›k veya geliflemedik“ diye tespit yap›p kendi hatalar›n›
gizleme yoluna gitmektedir.

Örne¤in Mehmet Demirda¤ yoldafl›n flehit düflüflünün esas nedenini Partimizin
Karadeniz birli¤ine ve onun askeri eylemlerine ba¤layarak kendisini kurtarmaya
çal›flm›flt›r. DABK dönemi (birlik öncesi) flehit düflen kadro, üye ve sempatizanlar›
Parti flehidi olarak savunmamas› hem birlik sonras› flehitlere sahip ç›kmak
bak›m›ndan tutars›zl›k tafl›maktad›r, hem de gerçekte DABK ile Konferans kanad›
aras›nda kendilerini „Konferansç›“ olarak nitelendirmekle grupçu anlay›fl› ve
siyasetlerini ele vermektedirler. Buradaki temel mant›klar› kendilerince
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olumluluklar› kendi hanelerine, olumsuzluklar› ise DABK kanad›n›n hanesine
yazarak temize ç›kmaya çal›flmakt›r. Bu konuda da ben-merkezci küçük burjuva
tutumlar›n› aç›kça sergilemektedirler. Bu yaklafl›mlar› 3.Konferans önderli¤inin
izledi¤i siyasi çizgiyi Marksist Leninist Maoist olarak de¤erlendirmekle de ne
kadar samimi ve dürüst davrand›klar›n›n göstergesidir. Amaç geçmifli sorgulamak
de¤il, Konferans kanad›n›, dolay›s›yla devam› olarak gördükleri kendilerini temize
ç›karmak ve bu süreçlerdeki bütün olumsuzluklar› da karfl› taraf olarak nitelen-
dirdikleri Partinin di¤er kanatlar›na yüklemektir. Bu tutumun tarihe nesnel ve
devrimci bir yaklafl›m de¤il, benmerkezci, grupçu ve inkarc› bir yaklafl›m oldu¤u
aç›kt›r. Yani ideoloji siyasete feda edilmifltir.

TKP/ML’nin Ayr›l›k Sonras›ndan Bugüne Kadar Partimize Karfl› ‹zledi¤i Çizgi
Sol Sekter Bir Çizgidir.

TKP/ML’nin 1994 ayr›l›¤› sonras›nda Partimize karfl› izledi¤i siyaset sekter
ve y›k›c›d›r. Özellikle de KHK sonras› süreç içerisinde oldukça sekter ve y›k›c›
davranm›flt›r. Savafltan ganimet kaç›r›rcas›na Karfl› Devrimci Hücre’yi kendilerinin
ayr›l›klar›n› meflrulaflt›rmak için kullanmaktan geri durmam›fl; ideolojik elefltiriler
ad› alt›nda sald›rgan bir tarz sergilemifltir. Bu saldr›ganl›¤›n› Partimizi „örgüt dahi
de¤erlendirmeme“ gibi saptamalara kadar vard›rm›flt›r. Oysa yapt›klar› II.OPK’da
Partimizi „sol-sekter küçük burjuva bir örgüt“ olarak de¤erlendirmifllerdi.
Partimizin KDH’yi aç›¤a ç›kar›p yarg›lay›p cezaland›rmas›ndan sonra Partimizi
bir „güruh“ olarak de¤erlendirecek kadar f›rsatç› davranm›flt›r. TKP/ML bu noktada
dizginlerinden o kadar boflanm›flt›r ki II.OPK’lar›n›n iradesini ayaklar alt›na almay›
göze alm›fl ve darbeci davranabilmifltir.

Ayr›l›k sonras› Partimiz de sekter bir hat izlemifl, t›pk› TKP/ML’nin yapt›¤›
gibi dizginlerinden boflan›rcas›na TKP/ML’ye ayn› biçimde sald›rm›flt›. Ancak
Partimiz bu sekter ve kaba yaklafl›mlar›n› KHK’da esasta düzeltmifl ve giderek
olumlu bir çizgi tutturmufltur. Haks›z ve a¤›r sald›r›lara karfl›n ideolojik mücadele
s›n›rlar› içerisinde kalarak yan›t vermifl ve dostça uyarma görevini yerine
getirmifltir. 1996 sonras› Partimiz esasta olumlu çizgide kalm›fl ve bugüne kadar
da bu çizgisini daha üst bir seviyeye tafl›yarak sürdürmüfltür.

TKP/ML KDH süreci boyunca küçük burjuva devrimci örgütlerden çok daha
geri bir pozisyona düflerek Partimize her vesileyle sald›rm›flt›r. Kimi küçük burjuv
örgütler aç›ktan bir sald›r›ya geçmemifl, kimleri ise Partimize yard›mc› olmak
noktas›nda önerilerde bulunmufltur. Ancak genel ideolojik-siyasi çizgide Partimize
daha yak›n olan TKP/ML tam tersi bir tav›r  izlemifl, dostça davranmay› dahi
becerememifltir.

TKP/ML,  „Yeniden infla“ ad› alt›nda kendi gerçekli¤ini abartm›fl, siyaset tarz›n›
abart›l› ve öznelci bir flekilde kitlelere lanse etmeye çal›flm›flt›r. Ben-merkezci ve
hotzotçu bir flekilde sorunlara yaklaflarak hatalar›na karfl› özelefltirel davranma-
m›flt›r.  Her geçen gün ideolojik  mücadele tarz›n› giderek daha sekter bir boyuta
tafl›m›flt›r. II.OPK sonras›ndan bugüne kadar (7-8 y›l) konferans vb. platformlara
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ihtiyaç bile duymam›fl, örgütsel ilkelerini ve tüzü¤ünü çi¤nemekten rahats›zl›k
duymam›flt›r. Befl y›l aradan sonra bir gerilla birli¤ini Dersim’e göndermifl, bunu
da „Gerilla Anavatan›nda“ bafll›¤›yla kamuoyuna duyurmufl, oldukça abart›l› bir
flekilde propaganda yapm›flt›r. Stratejik bir plan dahilinde soruna yaklafl›lmad›¤›
için birlik k›sa sürede imha olmufltur.

Devrimci örgütlerle dayan›flma kültürü zay›flam›fl, özellikle de silahl› mücadele
veren devrimci örgütlerle aras›na mesafe koymufl, daha çok AEP’çi oportünist
örgütlere yak›n durmufl, onlar›n siyaset yapma ve çal›flma tarzlar›ndan fazlas›yla
etkilenmifltir. Karadeniz’de 1997-98 k›fl›nda Partimizin ve PKK gerillalar›n›n
üslerinin aç›¤a ç›kmas› üzerine verdi¤i deste¤i propaganda malzemesi olarak
kullanm›flt›r.

Güncel siyasal geliflmelere karfl› zaman›nda somut polilikalar üretme
bak›m›ndan ya kendili¤indenci davranm›fl ya da sürecin gerisinde kalm›flt›r. Siyasal
anlamda genellikle sol taktik politika izlemifl, bu politikadan kaynakl› olarak önemli
örgütsel darbeler alm›flt›r. Güçlerini korumak, toparlamak ve merkezilefltirmek
amac›yla örgütsel geri çekilme, vb. taktikleri hayata geçirme ustal›¤›n› göstereme-
mifltir. Partimizde oldu¤u gibi TKP/ML’de de önderlik sorunu çözülememifl ve
önemi de kavranmam›flt›r. Politik taktik önderlik ad›na legal yay›n organlar›nda
ortaya konulan politik tespitler bürokratik bir ça¤r› ve kuru bir ajitasyondan öteye
gidememifltir.

TKP/ML DEH ile iliflkiler noktas›nda sekler ve bölücü bir hat izlemifl ve bu
çizgisinden vazgeçmemifltir. Mevcut DEH örgütlülü¤ü içerisine daha aklif bir
flekilde girip ideolojik mücadele yöntemini kendisine esas almak yerine bu
örgütlülü¤e alternatif bir örgütlülük yaratma çabas› içerisindedir. Hem de genel
ideolojik-siyasi çizgileri Maoizm’den uzak olan örgüt ve partilerle bunu yapmaya
çal›flmaktad›r. Buna karfl›l›k uluslararas›  devrimci hareket içinde ideolojik-siyasi
bak›mdan önderlik edecek ne birikimi ne kapasitesi söz konusu de¤ildir.

TKP/ML’nin „Belgelerle TKP/ML“ adl› kitapç›kta ortaya koydu¤u düflünce-
lerde de önemli sapmalar vard›r. Bu sapmalar esasen siyasi-teorik olarak gerilikten
kaynakl› oldu¤undan Kongremiz flimdilik bunlar› ilkesel düzeyde görüfl ayr›l›klar›
olarak ele al›p de¤erlendirmedi.

TKP/ML’nin milli burjuvaziye karfl› siyaseti de sol sekterdir. ‹flçi Partisi’ni
milli burjuvazinin reformist kanad› olarak de¤erlendirmesine karfl›n fiili olarak
yönelmifl bir il binas›na bomba atacak kadar ileri gitmifltir. Yine bu politikaya
paralel olarak vergilendirme ad› alt›nda halk s›n›f ve tabakalar›ndan insanlara
karfl› sekter bir politika izlemifltir.
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Askeri Aç›dan
TKP/ML’nin askeri aç›dan izledi¤i çizgi gerek k›r boyutuyla gerekse flehir

boyutuyla daha çok sansasyonel eylemlere yöneliktir. Kendi subjektif gücünü ve
dönemin özgüllü¤ünü gözönünde bulundurmadan bireysel eylemlere girerek
macerac› bir hat izlemifltir. Bu çizginin ürünü olarak Köylü Gerilla Savafl›n›
yürütme bak›m›ndan baflar›s›zd›r. Bu konuda ›srarc› olmas›na karfl›n geçmifl
deneyimlerden ö¤renmemektedir. fiehirlerde bireysel eylemlere oldukça önem
vermekte, „sesini“ böyle duyurmaktad›r. Bu çizgisinde salt askeri bakfl aç›s›n›n
önemli bir pay› vard›r. Gerilla bölgelerinde köylüleri örgütleme, milis
örgütlenmesine gitme noktas›nda bir yönelimi olsa da bunu bir maddi güce
dönüfltürememifltir. Karadeniz’de Partimize oranla bu noktada daha ileri bir
düzeydedir.

Salt askeri bak›fl aç›s›ndan kaynakl› olarak teorinin önemi küçümsenmektedir.
Köylü Gerilla Savafl›nda yo¤unlaflarak yayg›nlaflma perspektifinden uzak dört

tarafa yumruk sallayan bir hat izlemektedi. Fokoculu¤u da önemli oranda ba¤r›nda
bar›nd›rmaktad›r. Silahlanma politikas› Partimizden pek de farkl› de¤ildir.
Ellerindeki bütün silahlar› vb. askeri malzemelerin neredeyse hepsini parayla sat›n
alma yoluna gitmifltir. Bu noktada tam bir ekonomist bak›fl aç›s›na sahiptir.

Örgütsel Aç›dan:
TKP/ML’nin örgütsel alandaki çizgisi Partimiz TKP(ML)’nin örgütsel alandaki

çizgisinden farkl› de¤ildir. Örgütsel iliflkilere damgas›n› vuran anlay›fl ve tarz
sekterizmdir. Örgüt içerisinde klikleflme varl›¤›n› tehlikeli bir flekilde sürdür-
mektedir.

Parti içi iki çizgi mücadelesi konusunda gerek teorik gerekse pratik olarak
Maoizm’den önemli oranda sapm›flt›r.

TKP(ML)-Birlik’e tak›nd›klar› tav›rda ifadesini bulan sol sekter anlay›fl onun
di¤er devrimci örgütlerle iliflkilerine de yans›maktad›r.

TKP/ML önderli¤i Parti içi kitleye yabanc›d›r. Bürokratik bir çal›flma tarz›
izlemektedir. Parti içi zaaflar› ortaya ç›kartmaktan uzak ve bu konuda Maoist bir
tutuma sahip de¤ildir. Kadro politikas› esasta Partimizin kadro politikas›ndan farkl›
de¤ildir. O da Partimiz gibi Marksist Leninist Maoist bir kadro siyasetine sahip
de¤ildir.

Özellikle de 1995 OPK’s›nda iflbafl›na getirilen ve hala da MK’ya hakim olan
çizgi geçmifli inkardan gelmekte; her fleyi OPK ile bafllat›p bitiren ben-merkezci
anlay›fltad›r

Ajitasyon ve propagandada Kastrocu küçük burjuva örgütlere öykünmesi
kendisini önemli derecede hissettirmektedir. Hem sol hem de kuru ajitasyon gerek
politik tespitlerde gerekse teorik saptamalarda 1995 sonras›nda belirgin bir hal
alm›flt›r.



Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri �

501

‹deolojik aç›dan:
Yukar›da TKP/ML’nin siyasal, askeri ve örgütsel çizgisini genel hatlar›yla

ortaya koyduk Her üç alandaki çizgisinin MLM de¤il sol-sekter ve macerac›
oldu¤unu belirttik. Bu olumsuz çizginin yaratt›¤› baflar›s›zl›klar›n ard›ndaki as›l
gerçeklik gerek geçmifli gerekse somut durumu diyalektik ve tarihsel materyalist
bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmemesidir. Devrimin nesnel gerçekli¤i ve ülke halk›n›n
somut ihtiyaçlar› ›fl›¤›nda hareket edilerek siyaset izlenmemifltir. Öznelci
dogmatizm ve dar deneyci ideoloji ›fl›¤›nda hareket edilmifltir Sorunlara dar ve
k›sa vadeli yaklafl›larak gün kurtar›lmaya çal›fl›lm›flt›r Amaçtan çok araç öne
ç›kart›larak hareket tarz› izlenmifltir. Örne¤in bir dönem „her fley parti için“ slogan›
atarak temel stratejik amaç gözden kaç›r›lm›flt›r. Ki TKP/ML’de kendi grup yap›s›n›
öne ç›kartarak politika yapmak önemli derecede ideolojik zaaf olarak kendisini
sürdürmektedir.

TKP/ML mevcut haliyle do¤ru bir elefltiri ve özelefltiriden korkmaktad›r.
Kadrolar› devrim sorunlar›na oldukça s›¤ bir flekilde yaklaflmaktad›rlar. Kibirli
ve ben merkezcidirler. Siyasi ve teorik olarak gerilikleri mevcut olumsuz çizgi-
nin önemli nedenlerinden birisini olufltururken, ama esas nedeni kadrolar›n›n küçük
burjuva s›n›f dokular›ndan dolay› (ideolojik olarak yeterince proleterleflmedikleri
için) geçmifl hatalar›na karfl› özelefltirisel yaklaflmamalar›d›r. Hatalar›n› aç›¤a
ç›karmak yerine onlara sar›lmay› tercih etmektedirler. Stratejik düflünmemek-
tedirler.  Uzun vadeli de¤il  k›sa  vadeli  düflünmektedirler. Bir k›s›m kadrolar›n
siyaset tarz›na pragmatizm hükmetmektedir.

TKP/ML’nin gelinen aflamada en ciddi olumsuzluklar›n›n bafl›nda kendi
hatalar›na karfl›  samimi ve bilimsel  yaklaflmamalar›, tutucu tarzlar› gelmektedir.
Bu noktada Partimizle TKP/ML aras›nda önemli oranda bir farkl›l›k oluflmufl
durumdad›r. TKP/ML e¤er bu olumlu halkay› yakalayamazsa ne Partimizle birlik
sorununa yanafl›r ne de geçmifl olumsuzluklar›ndan ar›n›p gelece¤i MLM bir
temelde bina edebilir. Çünkü her iki yap› aras›ndaki örgütsel birli¤in ilkeli bir
flekilde gerçekleflmesinin anahtar› her iki yap›n›n kendi geçmifl süreçlerine ne
kadar bilimsel bir görüfl aç›fl› ile yaklafl›p-yaklaflmamalar› olacakt›r. Aks› anlay›fl
ve tutumlarla ilkeli bir birli¤e gidilemez.

Maoist Komünist Partisi
Merkez Komitesi - Siyasi Büro

15 Eylül 2002
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BAfiVURULAN  KAYNAKLAR

1-Ali TAfiYAPAN, An›larla Geçmifle Yolculuk / KAYPAKKAYA ‹LE B‹R-
L‹KTE( Ayn› eserden uzun aktar›mlar s›k s›k yap›ld›¤›  ve  aktar›mlar›n konunun
ak›fl› içerisinde yazara ait oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan ayr›ca belirtilmedi )

2-Muzaffer ORUÇO⁄LU,  Tohum
3-‹.KAYPAKKAYA, Seçme  sf: 283
4-MAO ZEDUNG, Seçme  Eserler  Cilt 3 sf: 245
5-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3 sf: 245
6-ETHEM D‹REfiHAN,  F›rt›nal› Y›llarda ‹BRAH‹M

KAYPAKKAYA Bilinmeyen yaz›lar sf: 21
7-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3 sf: 247
8-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3 sf: 251-252-253
9-AGE, sf: 127-128
10-‹.KAYPAKKAYA, Seçme Yaz›lar  sf: 107(Cihan Yay›nlar›)
11- V.‹ LEN‹N,  Ne Yapmal›  sf: 34
12- TKP(ML) Özelefltirisi ve Tüzü¤ü (l.Konferansta kabul edilen)
13- MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3  sf: 25
14- LEN‹N, Sa¤ ve Sol Sapmalar Üzerine  sf: 63
15- ‹. KAYPAKKAYA, Seçme Yaz›lar  sf: 361-362
16-V.LEN‹N, Sa¤ ve Sol Sapmalar Üzerine  sf: 64
 17-TKP(ML)  1. Konferans Raporundan
 18-TKP(ML)  Özelefltirisi ve Tüzü¤ü
19-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 5  sf: 427
20- J. STAL1N,  Bolflevik  Parti  Tarihi  sf: 58-59
21-TKP(ML)  Özelefltirisi ve Tüzü¤ü
22-TKP(ML)  II. Konferans Raporu
23-Ad› Geçen Belge
24-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3 sf: 230
25-Proleter Devrimin Stratejisi ve Takti¤i  sf: 25-26 (7. defterden al›nm›flt›r)
26-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3  sf: 230-231
27-MAO ZEDUNG, Seçme Sözler  sf: 128
28-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler Cilt 3  sf: 242
29 TKP(ML) 1.Konferans Tüzü¤ü
30-TKP(ML)  2.Konferans Raporundan
31-TKP(M-L)  Özelefltirisi ve Tüzü¤ü
32-J. STAL‹N, Bolflevik Parti Tarihi sf:60
33-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3 sf: 245
34-TKP(ML)  2.Konferans Raporundan
35-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 2  sf: 224-25-26
36-LEN‹N, Sa¤  Ve  Sol Sapmalar Üzerine  sf:  65-66
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37- LEN‹N, Proleter  Devrim  Ve Dönek  Kautsky  sf: 157-58
38-MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 2  sf: 224
39-AGE  sf: 226
40- MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 3  sf:  237
41-AGE  sf:  240-41
42-MAO ZEDUNG, Seçme  Sözler sf: 13
43-J.STAL‹N,  Leninizm Sorunlar›  sf: 79
44- AGE  sf: 78
45- MAO ZEDUNG, Seçme  Eserler  Cilt 2  sf: 232
46- J.STAL‹N,  Leninzm Sorunlar›  sf: 584-85
47- MAO ZEDUNG, Seçme  Eserler  Cilt 4  sf: 230
48- MAO ZEDUNG, Seçme  Eserler  Cilt 4: sf: 241-42-43
49- V.‹.LEN‹N,  Bir Ad›m ‹leri ‹ki Ad›m Geri  sf: 220
50- J.STAL‹N,  Bolflevik Partisi Tarihi
51-J. STAL‹N,  Örgüt Üzerine  sf: 11-12
52- LEN‹N, Do¤uda Ulusal Kurtulufl Hareketleri  sf: 383-84
53- LEN‹N,  AGE  sf: 385-86
54- MAO ZEDUNG,  Seçme Sözler  sf: 114
55- Pravda 12 fiubat 1924,  Aktaran Yeni Demokrasi Dergisi (1987-88 Aral›k-

Ocak Say›s›) sf: 64
56- Yeni Demokrasi Dergisi say› 12
57- V.‹.LEN‹N,  Seçme Eserler  Cilt 9  sf: 91-92
58- J.STAL‹N,  Bolflevik Partisi Tarihisf: 91-92
59- Marks-Engels-Lenin,  ‹flçi S›n›fi Partisi Üzerine  sf: 95
60- TKP(M-L) DABK Kanad›n›n „Sözde TKP/ML „3. Konferans›“ Özünde

YDB (Yurt D›fl› Bürosu)
Ekim Toplant›s› üzerine“ adl› belge
61-TKP(ML) 3.Konferans Kararlar›
62- AGB
63- Proleter Devrimin Stratejisi  ve  Takti¤i  (7.Defler) sf:  21-29
64- ‹. KAYPAKKAYA , Seçme Yaz›lar  Cilt 2 sf: 359
65- Sözde TKP/ML „3.Konferans› Özünde YDB  Ekim 1987 Toplant›s›

Üzerine“  Bafll›kl› DABK Belgesinden Al›nm›flt›r
66- Çin Komünist Partisi K›sa Tarihi sf:  39-40
67-TKP/ML  3.Konferans Belgeleri
68- Yeni Demokrasi Adl› Dergi  say›: 7 sf :64
69- Çin Komünist Partisi K›sa Tarihi  sf: 59
70- ‹. KAYPAKKAYA, Seçme Yaz›lar  sf: 305  (Ocak Yay›nlar›)
71- ‹flçi Köylü Kurtuluflu Konferans Özel Say›s› 2 ve 3. Say›lardan Al›nm›flt›r

(Konferans Kanad›n›n Ç›kard›¤› ‹KK Özel Say›s›d›r)
72- AGB
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73- AGB
74- AGB
75- Marks-Engels-Lenin:‹flçi S›n›fi Partisi Üzerine sf.279
76- MAO ZEDUNG, Seçme Eserler  Cilt 5 sf:  565
77- MAO ZEDUNG, Seçme Sözler  sf: 118
78- MAO ZEDUNG, Seçme Eserler Cilt:3 sf. 242
79- MAO ZEDUNG, Seçme Eserler Eserler Cilt:3 sf. 123-128
80- ‹ KAYPAKKAYA Seçme Yaz›lar  Cilt: 2 sf. 16
81- AGE  Sf. 319-20-21-22
82- Konferans Kanad› 4. Konferans Sonuçlar›ndan (‹KK Özel Say›s›ndan

Al›nm›flt›r)
83- MAO ZEDUNG,  Seçme Eserler  Cilt 2  sf: 224
84- MAO ZEDUNG, Seçme  Eserler Cilt 2  sf:  225-26
85- ‹. KAYPARKAYA,  Seçme Yaz›lar  sf:  347-48-49
86- MAO ZEDUNG ,  Seçme Eserler Cilt 3 sf: 239
87- ‹. KAYPAKKAYA, Seçme  Yaz›lar sf: 324-25
88- MAO ZEDUNG,  Seçme Eserler  Cilt 3  sf: 240
89- ‹. KAYPAKKAYA,  Seçme Yaz›lar  sf: 332-33
90- ‹.KAYPAKKAYA,  Seçme Yaz›lar  sf: 17-18
91- MAO ZEDUNG,  Seçme  Eserler  Cilt 2 sf: 157-58
92- DABK „Ola¤anüstü Parti Bölge Konferans Raporu“ sf: l
93- MAO ZEDUNG,  Seçme  Eserler  Cilt 3  sf: 223
94- J.STAL‹N,  Bolflevik Partisi Tarihi sf: 59
95- MAO ZEDUNG,  Seçme Sözler  sf: 147
96- MAO ZEDUNG,  Seçme Eserler  Cilt l  sf: 137-138
97- GEORGE THOMSON,  Markstan Mao Zedunga  sf: 26
98- MAO ZEDUNG,  Seçme Eserler  Cilt  4  sf: 176
99- DABK’›n Ç›kard›¤› ‹KK say›: 87  sf: 26-27
100- CLAUSEW‹TZ,  Savafl Üzerine sf: 74-75-76
101- Halk Demokrasisi Dergisi say›:15
102- LEN‹N,  Ne Yapmal›  sf: 31-32-33
103 -KARL MARKS,  Grundruse  sf: 65
104- GBMK (Geçici Birleflik Merkez Komitesi) Ola¤anüstü  1.Toplant› Raporu
105- MAO ZEDUNG,  Seçme Sözler  sf: 140
106- OPK (Ola¤an Üstü Parti Konferans›) K›sa kararlan
107- J. STAL‹N: Örgüt üzerine sf. 11-12
108- ‹. KAYPAKKAYA,  Seçme Yaz›lar  sf: 372-373
109- MAO ZEDUNG,  Seçme Eserler Cilt  2  sf: 157-158
110- V.‹.LEN‹N,  Partileflme Süreci  sf: 132-133
111- Proleter Devrimin Stratejisi Ve Takti¤i 7. Defter  sf. 43-45
112- Belgelerle TKP/ML  Adl› Belge  sf:196


