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Yayınevinin notu

Partilerin program ve tüzükleri kuruluşlarıyla
birlikte o dönemin koşullarına göre oluşturulur. Bu
temelde bir mücadele ve örgütsel işleyiş esas alınır.
Şüphesiz bununla mevcut koşulların değiştirilmesi ve
gerçekleştirilmek istenen amacın başarılması
hedeflenir.

PKK, değişim yasalarına göre hareket eden bir
parti olduğunu mücadele pratiğinde kanıtlayan bir
güçtür. Bilimsel sosyalist özelliği bakımından onu
bağlayan, belli bir düzeyle sınırlandıran kalıplar
yoktur. Dogmatik değildir; sınırı olmayan, sürekli
ilerleyen bir gelişme perspektifine sahip olduğundan
değişen ve değiştiren bir harekettir. Sosyalizme kendi
gerçeğinde atılım yaptırması, onun doğru gelişme
yasasına amansız bağlılığından kaynaklanıyor.
PKK'yi bundan başka bir şey bağlamıyor. Onun
hiçbir gelişmeyle yetinmeme, sürekli daha ilerisini
hedefleme yaklaşımına sahip olması, aynı zamanda
başta şehitler ve halk olmak üzere savaş içinde
kazanılan bütün değerlere gerçek bağlılığını da ifade
ediyor.

PKK, 1995 yılının başında yaptığı 5.
Kongresi'nde, yürüttüğü savaşla toplumun her
sahasında başardığı değişimleri gözden geçirdi ve
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GİRİŞ

Par ti miz; As ya, Af ri ka ve La tin  Amerika'da
za fe re ula şan ulu sal kur tu luş ha re ket le ri nin et -
ki siy le dün ya da dev rim ci dal ga nın yük sek ol -
du ğu, ABD ve Sov yet blok la rı ara sın da ki tı -
kan ma nın git tik çe de rin leş me yi ya şa dı ğı, Tür -
ki ye dev rim ci genç lik ha re ke ti nin ra di kal bir
yük se liş gös ter di ği,  Kürdistan'da aşi ret çi-fe o dal
ya pı nın par ça lan ma sı ve ob jek tif ko şul la rın ge -
liş me si te me lin de ye ni ide o lo jik-si ya si akım la -
rın or ta ya çık tı ğı 1970'li yıl lar da dev rim ci-sos -
ya list ve ulu sal kur tu luş çu bir ha re ket ola rak
doğ du. Baş tan gü nü mü ze ka dar ruh ta, dü şün ce -
de ve pra tik te ta ma men Baş kan Ab dul lah
ÖCALAN yol da şın yük sek ön gö rü, ka rar lı lık,
ya ra tı cı lık ve mü ca de le ci li ği nin ese ri  olan par -
ti miz,  Türk sö mür ge ci li ği ta ra fın dan ta rih ten
si lin mek is te nen hal kı mı zı di ril tip, kur tu luş yo -
lu na so ka rak Kür dis tan ta ri hin de ke sin bir dö -
ne me ci oluş tur du.

1970 'lerin ba şın dan 1978 yı lı na ka dar ki dö -
nem, par ti ta ri hi miz de ide o lo jik  grup dö ne mi
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ol du. Dö ne min ba şın da  Türkiye'nin bü yük kent -
le rin de dar bir öğ ren ci çev re si ola rak do ğan par -
ti miz, dö ne min so nun da  Kürdistan'ın  kent ve
ka sa ba la rın da ör güt le nen bir ay dın-genç lik ha -
re ke ti dü ze yi ne ulaş tı. Dö ne min te mel ça lış ma
bi çi mi, araş tır ma ve in ce le me, dev rim ci dü şün -
ce yi ya rat ma ve yay gın bir pro pa gan da ile ay -
dın-genç lik ke si mi ni ha re ke te ka zan maktı.  Türk
sö mür ge ci li ği ne ve iş bir lik çi-re for mist  Kürt
akım la rı na yö nel ti len şid det li eleş ti ri ve ge liş ti -
ri len dev rim ci eği tim te me lin de dö ne min gö rev -
le ri  esas ola rak ba şa rıl dı. Bu dö ne min en ön de
ge len mi li ta nı ve Par ti  Önderliği'nin en sağ lam
iz le yi ci si olan la rın ba şın da Ha ki KA RER yol -
daş ge li yor du. Ge li şen ide o lo jik  grup ha re ke ti
git tik çe ör güt sel ve ey lem sel bir ya pı ka za na rak
po li tik bir ha re ket dü ze yi ne ulaş tı.

Par ti ta ri hi mi zin ikin ci dö ne mi, po li tik ge liş -
me dö ne mi 1978-80 yıl la rı ara sın da ya şan dı.
26-27 Ka sım 1978 ta ri hin de ya pı lan Ku ru luş
Kong re si ile par ti mi zin res men ku rul ma sı, bu
ge liş me dö ne mi nin en güç lü adım la rın dan bi ri si
ol du. Bu dö nem de Hil van-Si ve rek di re ni şi et ra -
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fın da ge li şen dev rim ci si lah lı mü ca de le, ulu sal
kur tu luş dev ri mi miz de  halk sa va şı nın baş lan gı -
cı nı oluş tur du. Baş ta Ha lil ÇAVGUN, Sa lih
KANDAL ve Cu ma TAK yol daş lar ol mak üze -
re on lar ca mi li ta nın kah ra man ca di re ni şiy le ge -
li şen bu mü ca de le, ge niş  halk kit le le ri ni uya rıp
dev ri me çe ke rek, ha re ke ti yay gın bir  halk ha re -
ke ti ha li ne ge tir di. Ve bu ge liş me,  Türk sö mür -
ge ci li ği ni çıl gı na dön dür me ye ve 12 Ey lül fa -
şist-as ke ri dar be si ni gün de me ge tir me ye yet ti.

Par ti miz, po li tik ge liş me adım la rı nı at tı ğı dö -
nem de bir yan dan dev rim ci si lah lı mü ca de le yi
ör güt le me ye ça lı şır ken, di ğer yan dan da bu mü -
ca de le yi güç len dir mek  için  yurt dı şı ola nak la rı -
nı araş tır ma ya yö nel di. Vah şi bir kar şı-dev rim
ha re ke ti ola rak ge li şen 12 Ey lül fa şist-as ke ri
dar be si kar şı sın da bu ola nak la rı da ha çok kul -
lan mak ve kıs mi ge ri çe kil me tak ti ği ne baş vur -
mak zo run da kal dı. Devrim ci ka ba rı şın vah şi
kar şı-dev rim le bas tı rıl dı ğı 1980-82 dö ne mi,
par ti ta ri hi mi zin en zor lu dö nem le rin den bi ri -
siy di. Bir yan dan zin dan la ra dol du ru lan yüz ler -
ce par ti kad ro su üze rin de her tür lü im ha cı bas kı
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bunu yeni değişimlerin başarılması yolunda
kararlara dönüştürdü. İktidarlaşma sürecini
yakalayan bu düzey, PKK'nin büyük bir siyasal ve
sosyal hareket olarak ulusal ve uluslararası sahada
yer edindiğinin kanıtlanmasıdır. Dolayısıyla bu
büyümeye, Kürdistan ve dünyadaki değişikliklere
cevap verebilen büyük bir hareketin program ve
tüzüğünü de buna göre yeniden düzenlemesinin bir
ihtiyaç olarak ortaya çıktığını görmek gerekir. Bu
PKK'nin mevcut dönemin gelişme koşullarında
kendini yenilemesidir; yine kendi eseri olan değişime
cevap vermesidir. Yoksa başka yerlerde örnekleri
görüldüğü gibi dış etkili bir değişim olayı değildir.
Burada yapılan ve anlaşılması gereken, PKK'nin
hem değişimin ve değiştirme ilkesinin amansız
takipçisi olduğu, hem de bu yaklaşımıyla ulusal
kurtuluş ve sosyalizm hareketine yeni bir miras
bıraktığıdır.

Elinizdeki bu broşür, PKK'nin 5. Kongresi'nde
kararlaştırılan ve yeni değişikliklerle düzenlenen
program ve tüzüğüdür. Dikkatle okunursa, geleceğe
yürüyüşte perspektif sunan, yolu net gösteren,
devrimci-militan yaşamın ilkelerini ortaya koyan
sonuçlar çıkarmak mümkündür.

Weşanên Serxwebûn 
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uy gu la nır ken, öte yan dan  yurt dı şın da top la nan
bir  avuç par ti kad ro su na da ya tı lan pro vo kas -
yon la par ti miz tüm den tas fi ye edil mek is ten di.
Bu im ha cı sal dı rı ya zin dan da Maz lum
DOĞAN, M. Hay ri DURMUŞ, Ke mal PİR
yol daş la rın eşi gö rül me miş di re ni şiy le kar şı du -
ran par ti miz,  Ortadoğu'nun sı cak sa va şım alan -
la rı nı bir to par lan ma ve si ya si-as ke ri eği tim sa -
ha la rı ha li ne ge ti re rek, ül ke ye ye ni den dö nü şü
ve ye ni bir di re niş dö ne mi ni ha zır la ma yı ba şar -
dı. Tem muz 1981 'deki Par ti 1. Kon fe ran sı ve
Ağus tos 1982 'deki Par ti 2. Kong re si gi bi ta ri hi
adım lar la ge li şen bu sü reç, Ab dül ka dir ÇU -
BUK ÇU ve İs met ÖZ KAN gi bi on lar ca yol da -
şın eş siz ça ba sı ve fe da kar lı ğıy la ba şa rıl dı.

Zin dan da ve  yurt dı şın da her tür lü bas kı ya ve
pro vo kas yo na kar şı kah ra man ca di re nen par ti -
miz, 1982 yı lı so nun dan iti ba ren 12 Ey lül fa şiz -
mi ne kar şı dev rim ci di re ni şi ör güt le mek üze re
ül ke ye ge ri dö nü şü ger çek leş tir di. Mer ke zin de
15 Ağus tos 1984 dev rim ci atı lı mı nın yer al dı ğı
bu di re niş dö ne min de in san bi lin ci nin, inan cı -
nın ve ira de si nin ne le re muk te dir ol du ğu her ke -
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se gös te ril di. Si lah lı pro pa gan da bir lik le ri nin
ça lış ma sı, ha re ke ti ve ey le miy le ka rak te ri ze edi -
len bu dö nem, 12 Ey lül fa şiz mi ne kar şı ge li şen
bir di re niş dö ne mi ola rak  halk kit le le ri üze rin de
ve ulus la ra ra sı alan da bü yük et ki bı rak tı. Baş ta
Şa hin KI LA VUZ, Meh met KA RA SUN GUR
ve Mah sum KORK MAZ yol daş lar ol mak üze -
re on lar ca şe hi di mi zin kah ra man lı ğıy la ka za nı -
lan bu sü reç te par ti çe kir dek le ri mi zin ül ke ye
ye ni den ser piş ti ril me si, par ti mi zin ye ni den ör -
güt le nip kit le ler le iliş ki ye geç me si, 12 Ey lül fa -
şiz mi ne vu ru lan dar be ler le vah şi fa şist bas kı la -
rın öcü nün alın ma sı ve ulu sal kur tu luş dev ri mi -
miz de sa vaş ve or du ger çe ği ne ilk adı mın atıl -
ma sı sağ lan dı.

Kürdistan'da mo dern sa vaş ve or du sü re ci ne
gir mek de mek, en zor işe  adım at mak de mek ti.
Ni te kim 15 Ağus tos  Atılımı'ndan kı sa bir sü re
son ra sa va şı sür dür mek ve ge liş tir mek cid di bir
so run ha li ne gel di. Her tür lü tu tu cu, bi rey ci,
yet mez ve tas fi ye ci yak la şım dev rim ci sa va şı -
mı zı ye nil giy le yüz yü ze ge tir di. Bü tün bu tas fi -
ye ci yak la şım la rın tas fi ye edil di ği ve par ti leş -
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me de ger çek dev adı mın atıl dı ğı sü reç Par ti 3.
Kong re si ol du. Par ti  Önderliği'nin, “Bu�ra�da�çö�-
züm�le�nen�ki�şi�de�ğil�sı�nıf,�bir�an�de�ğil�ta�rih�tir”

be lir le me siy le yü rüt tü ğü in san çö züm le me si ve
ki şi li ğin dev rim ci ye ni len me si ça lış ma sı, 15
Ağus tos  Atılımı'nın ke sin ti siz sür dü rül me si ni
ve ge liş ti ril me si ni sağ la dı. Bu te mel de ge li şen
1987-90 dö ne mi, Kür dis tan ça pın da ge ril la nın
yay gın laş tı rıl dı ğı ve otur tul du ğu bir dö nem ol -
du. Ta ri hi bü yük di re niş le rin ya şan dı ğı bu dö -
nem, baş ta Ah met KE SİP, Meh met SEV GAT,
Şeh mus Yİ ĞİT, Mus ta fa YÖN DEM, Mus ta -
fa ÖMÜR CAN, Hay dar KA RA SUN GUR ve
Ha san BİN DAL yol daş lar ol mak üze re yüz ler -
ce kah ra man şe hi din mü ca de le siy le ka za nıl dı.
Ava re-asi çe te ci li ğe ve fe o dal-komp lo cu lu ğa
kar şı yü rü tü len çiz gi mü ca de le siy le, dev rim ci
sa vaş çiz gi sin de par ti leş mek yo lun da sağ lam
adım lar atıl dı. Baş kan Ab dul lah ÖCALAN
yol da şın biz zat yü rüt tü ğü bu mü ca de le dir ki,
par ti mi zi  halk kit le le riy le bu luş ma ya ve ge li şen
ser hil dan la ra gö tür dü.

Kürdistan'da böy le ta ri hi ge liş me ler ya şa nır -
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ken, Sov yet ler  Birliği'nin da ğıl mak ta ol du ğu ve
dün ya nın ye ni bir de ği şim sü re ci ne gir di ği bir
dö nem de par ti mi zin 4. Kong re si ya pıl dı. Böy le
bir zir ve yi Kör fez Sa va şı ile bir leş ti ren par ti -
miz,  Kürdistan'da olu şan el ve riş li ko şul lar dan
da ya rar la na rak kap sam lı bir dev rim ci ge liş me -
yi ya şa dı ve düş ma nı top ye kün  özel sa vaş ila nı -
na gö tür dü.  Kürdistan'ın  dört bir ya nın da yay -
gın la şan ge ril la ve yük se len  halk ser hil dan la rı
mücadelemizi  halk ik ti da rı nın eşi ği ne ka dar ge -
tir di. Böy le bir dev rim ci ge liş me sü re ci, Gü ney
Savaşı'na va ran ge niş bir ulus la ra ra sı kar şı-dev -
rim cep he siy le ya vaş la tıl mak ve dur du rul mak
is ten di. Par ti miz, bir yan dan de rin le şen  halk sa -
va şı nı ve ser hil dan la rı yü rü te rek, di ğer yan dan
le gal ça lış ma nın ve ateş kes de ne me le ri nin ba şa -
rı lı tak tik uy gu la ma la rı için de ola rak fa şist  özel
sa vaş yö ne ti mi nin sal dı rı la rı nı bo şa çı kar ma yı
ba şar dı. Par ti leş me, si lah lı mü ca de le ve ge nel
ola rak dev rim de or ta ya çı kan ve mü ca de le yi
tas fi ye ye gö tü ren or ta sı nıf eği lim le ri ni et ki siz
kı la rak dev rim ci di re niş çiz gi si nin ge liş me si ni
sağ la dı. Baş ta Ah met GÜ LER, Meh met Sa lih
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ŞA HİN, Ay dın AD SAY, Ab dül ka dir BE Kİ R-
OĞ LU, Ka zım KU LU, Bi nevş  AGAL, Gül -
naz KA RA DAŞ, Bed ri ye TAŞ ve Nil gün
YIL DI RIM yol daş lar ol mak üze re yüz ler ce şe -
hi di mi zin kah ra man ca di re ni şi, dev rim ci ön der -
lik çiz gi si nin za fe ri ne sağ lam ka le ler oluş tur du.

Par ti miz, yir mi beş yıl lık mü ca de le ve özel -
lik le son  dört yı lın yo ğun sa va şı so nun da Par ti
5. Kong re si gi bi en bü yük ta rih sel zir ve ye ulaş -
tı. Şim di eli miz de yir mi beş yıl lık mü ca de le -
nin�zen gin te o rik ve tak tik bi ri ki mi, Kür dis tan
ta ri hin de ilk kez ger çek le şen mu az zam po li tik,
ör güt sel ve as ke ri ge liş me ler var. Bun dan on se -
kiz yıl ön ce Ey lül 1977'de Par ti Prog ra mı ha zır -
lan dı ğın da or ta da hiç bir mü ca de le yok tu, sa de ce
mü ca de le bi lin ci, az mi, is te mi var dı. Par ti Prog -
ra mı mız her han gi bir mü ca de le pra ti ği ne da yan -
mı yor du, sa de ce yü rü tül me si ta sar la nan mü ca -
de le yi ay dın lat ma yı içe ri yor du. Şim di eli miz de
dev gi bi te o rik-pra tik ge liş me ve mu az zam po li -
tik ka za nım lar var; dolayısıyla 1977'de amaç la -
nan bir çok gö rev ba şa rıl mış du rum da dır. Yi ne
dün ya da kök lü bir de ği şim ya şan mış tır. 1977 -
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'nin dün ya sı baş kay dı, şim di ki dün ya baş ka dır.
Sov yet ler Bir li ği yı kıl mış, Sov yet blo ku da ğıl -
mış ve sos ya lizm cep he sin de cid di ge liş me ler
or ta ya çık mış tır. Ar tık sos ya lizm de bir dö ne -
min, Sov yet ön der li ği dö ne mi nin, sos ya liz min
il kel ve vah şi dö ne mi nin so nu gel miş ve sos ya -
lizm de ye ni bir dö ne me, ol gun luk dö ne mi ne gi -
ril miş tir. Par ti miz, sos ya liz min bu ye ni dö ne mi -
nin ön de ge len bir sos ya list ha re ke ti du ru mun -
da dır ve bu id di ay la dev rim ci ça lış ma la rı nı yü -
rüt mek te dir.

Bü tün bu hu sus la rı de ğer len di ren Par ti 5.
Kong re miz,  Kürdistan'da ya şa nan mu az zam
dev rim ci ge liş me ler ve dün ya da ya şa nan önem li
si ya sal de ği şik lik ler te me lin de par ti prog ra mı -
mız da bel li bir de ği şik lik ve ye ni len me yap mış -
tır. Ye ni prog ram, önü müz de ki dö nem de par ti -
mi zin ya ra ta ca ğı ta rih sel ge liş me ve ka za nım la -
rın dü şün sel te me li ni oluş tu ra cak tır.
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Bi rin ci Bö lüm

DÜN YA DU RU MU

Sö mür ge ci lik ta ri hi sı nıf lı top lu ma ge çiş le
baş lar. Sı nıf lı top lu mun ge liş me siy le olu şan her
üre tim tar zı ken di ne has bir sö mür ge ci li ği ge liş -
ti rir. İç te sı nıf sö mü rü sü ve bu na bağ lı ola rak sı -
nıf bas kı sı ne ka dar ge li şir se, dış ta da baş ka
halk top lu luk la rı üze rin de ki sö mü rü ve baş kı o
oran da ar tar. Kö le ci iliş ki le rin do ğu şun dan baş -
la yıp gü nü mü ze ka dar in san top lum la rı üze rin -
de dış tan ge len bir bas kı ve sö mü rü de vam lı ge -
liş miş tir. Bu ge liş me ye bağ lı ola rak iç ten ve
dış tan ge len bas kı ve sö mü rü ye kar şı mü ca de le
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de sü rek li ol muş tur.
Zor, ta rih te her za man ge ri ci rol oy na ma mış -

tır. Es ki top lu mun de ğiş me sin de zo run uy gu lan -
ma sı ka çı nıl maz dır. Zor, üre tim güç le ri nin ge -
liş me si yö nün de kul la nıl dı ğın da ile ri ci, üre tim
güç le ri nin ge liş me si ni ön le yen es ki üre tim iliş -
ki le ri ni ayak ta tut ma ya ça lış tı ğın da ge ri ci dir.
Yi ne fet het me ye, ya ni aşi ret,  halk ve ulus lar
üze rin de ege men lik kur ma ya yö nel di ğin de de
ge ri ci dir. Fet het me, üze rin de uy gu la nan top lu -
luk la rın sö mür ge leş ti ril me si nin baş lan gıç aşa -
ma sı dır. Böy le ce sö mür ge ci li ğin te me lin de her
za man ge ri ci bir zor ya tar ve han gi üre tim bi çi -
min den kay nak la nır sa kay nak lan sın, üze rin de
uy gu lan dı ğı top lu mun üre tim güç le ri ni ta lan ve
tah rip  eder. Bu nun ter si ne, sö mür ge bo yun du ru -
ğu na kar şı var lı ğı nı ko ru ma ya ça lı şan top lum la -
rın uy gu la dı ğı zor her za man ile ri ci dir ve ge liş -
mek  için baş vu rul ma sı ge re ken en zo run lu araç -
tır.

Te mel de çe şit li bi çim ler de ki bir zor uy gu la -
ma sı  olan dev rim, top lum sal ge liş me nin en hız -
lı, en kök lü ve en ta yin edi ci sü re ci dir. Ezi len
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sı nıf ve halk la rın bas kı ve sö mü rü ye kar şı yü -
rüt tük le ri sos yal mü ca de le le rin bi ri ki mi uy gun
ko şul lar da dev rim sel ge liş me ye yol  açar. Her
dev rim sel ge liş me, baş lan gıç ta iç ten ve dış tan
ge len bas kı ve sö mü rü ye kar şı ol ma yı ifa de
eder ve da ha eşit lik çi ve öz gür lük çü bir ka rak ter
ta şır. Fe o dal dü ze ni ya ra tan İs la mi yet ve Hı ris ti -
yan lık da, bur ju va dev rim le ri ni ka rak te ri ze  eden
Fran sız Dev ri mi de böy le dir.

Fe o da liz me kar şı köy lü lü ğün ve ezi len halk -
la rın mü ca de le si ni ar dı na  alan bur ju va zi, iç te
fe o dal bö lün müş lü ğe ve dış ta ise ya ban cı bo -
yun du ru ğa kar şı ver di ği mü ca de ley le ulus la rın
ve ulu sal dev let le rin oluş ma sı nı sağ la mış tır. 19.
yüz yı lın or ta la rın da sa na yi dev ri mi nin ta mam -
lan ma sıy la bir dün ya pa za rı nın oluş ma sı na yol
aç mış tır. Olu şan bu pa zar da Ba tı  Avrupa'nın bir
avuç ulu su ha kim ro lü oy nar ken, dün ya halk la -
rı nın çok bü yük bir bö lü mü sö mür ge du ru mu na
dü şü rül müş tür. 19. yüz yı lın son çey re ğin de
dün ya ka pi ta list-em per ya list sis te mi nin oluş ma -
sıy la bir lik te yer yü zün de bu sis te min dı şın da
var lı ğı nı sür dü ren tek bir ül ke kal ma mış tır.
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Em per ya list ül ke ler ara sın da ki eşit siz ge liş -
me ve sis te min içi ne gir di ği bu na lım, dün ya nın
güç ora nın da ye ni den pay la şı mı nı gün de me ge -
tir miş tir. Ye ni den pay la şım  için sa vaş tan baş ka
araç kal ma yın ca dün ya bü yük bir sa va şın içi ne
sü rük len miş tir. İn san lı ğa bü yük acı lar ya şa tan
Bi rin ci Dün ya Pay la şım Sa va şı için de  Rusya'da
dev rim pat lak ver miş tir. 

Rusya'da ger çek le şen  Ekim Dev ri mi, sa de ce
Rusya'da ye ni bir sos yal ve si ya sal dü ze nin ku -
rul ma sı na yol aç mak la kal ma mış, dev rim dal ga -
sı nı sö mür ge ve ba ğım lı ül ke le re de ya ya rak,
20. yüz yıl da ki dev rim sel ge liş me ler  için sağ lam
bir te mel teş kil et miş tir. Sos yal mü ca de le ler ve
sos ya lizm ta ri hi nin en önem li du rak la rın dan bi ri
olan bu dev rim, ta rih bo yun ca in san lı ğın ya şa -
dı ğı en öz gür lük çü ve eşit lik çi bir dev rim ola -
rak, iş çi ve emek çi le rin ik ti dar ola bi le ce ği ni ve
sö mü rü süz bir dün ya ya doğ ru iler le ne bi le ce ği ni
gös ter miş tir. Her ne ka dar  Ekim  Devrimi'nin
Rusya'da yol aç tı ğı dü zen bu gün yı kıl mış ol sa
da, iş çi ve emek çi le rin sos ya lizm mü ca de le sin -
de ve in san lı ğın dev rim sel ge liş me sin de bu dev -
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ri min et ki si sü rek li ola cak tır.
İki dün ya sa va şı ara sın da,  Ekim Dev ri mi

üze rin de Rus ya ve çev re sin de Sov yet ler Bir li ği
sis te mi ku rul muş ve ge liş miş tir.  Avrupa'daki
dev rim gi ri şim le ri nin ye nil me si ne rağ men, bir
ide o lo jik-po li tik güç ola rak sos ya liz min dün ya
ça pın da ki ya yıl ma sı ilk kez ger çek leş miş tir. Ge -
li şen ob jek tif şart la ra bağ lı ola rak sö mür ge ül -
ke ler de ulu sal kur tu luş ha re ket le ri boy ver me ye
ve bu ha re ket ler Vi et nam ve Çin gi bi ül ke ler de
iş çi sı nı fı ön der li ğin de ge liş me ye baş la mış tır.
Özel lik le Bi rin ci Dün ya  Savaşı'nda ye ni len ül -
ke ler baş ta ol mak üze re em per ya list sis tem için -
de bur ju va zi nin ye ni bir dik ta tör lük bi çi mi ola -
rak fa şizm ge liş me gös ter miş tir. Bu ge liş me Al -
man ya, İtal ya, Ja pon ya gi bi ül ke ler de fa şist dik -
ta tör lük le rin ku rul ma sı na yol aç mış ve ye ni bir
em per ya list pay la şım sa va şı nı gün de me ge tir -
miş tir.

Sos ya liz min ge liş me sin den du yu lan kor ku ve
em per ya list ler ara sın da ki çe liş ki nin ge liş me si
dün ya yı ye ni bir sa va şa gö tür müş tür. 1939-45
yıl la rı ara sın da ya şa nan ve in san lı ğın ta nı dı ğı
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en bü yük sa vaş  olan İkin ci Dün ya Sa va şı, ba şı -
nı  Almanya'nın çek ti ği fa şist cep he nin ye nil gi si
ve ağır lı ğın Sov yet ler  Birliği'nde ol du ğu de -
mok ra si cep he si nin za fe riy le so nuç lan mış tır. Bu
so nuç dün ya ça pın da güç lü bir de mok ra si ve
sos ya lizm rüz ga rı nın es me si ne yol aç mış tır.

İkin ci Dün ya  Savaşı'nda ka zan dı ğı za fe re da -
ya nan ve sa vaş ta al dı ğı ya ra la rı hız la sar ma ya
ça lı şan Sov yet ler Bir li ği, ge li şen ulu sal kur tu luş
ha re ket le rin den de al dı ğı des tek le em per ya list
sis tem kar şı sın da bir den ge ye ulaş ma ya ça lış -
mış tır. Do ğu Av ru pa ül ke le rin de an ti-fa şist güç -
le re da ya nan ye ni yö ne tim le ri bi ra ra ya ge ti re -
rek, em per ya list blo ka kar şı ken di blo ku nu ge -
liş tir miş tir.

Dün ya da  esen güç lü sos ya lizm ve de mok ra si
rüz ga rın dan et ki le nen ve Sov yet ler  Birliği'nden
de des tek gö ren sö mür ge ül ke halk la rı hız la ulu -
sal kur tu lu şa yö nel miş ve dün ya nın her ta ra fı na
ya yı lan ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri dö ne mi ya -
şan mış tır. Bu dö nem de As ya, Af ri ka ve La tin
Amerika'nın her ta ra fın da mu zaf fer ulu sal kur -
tu luş ha re ket le ri ge liş miş tir. Bu ha re ket le rin bir
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kıs mı (Çin, Vi et nam, Ku zey Ko re, Kü ba ben ze -
ri ül ke ler de gö rül dü ğü gi bi) da ha ra di kal  olur ve
emek çi ön der lik li ge li şir ken, yurt se ver içe rik ta -
şı yan di ğer le ri de em per ya liz me kar şı mü ca de -
le de bel li bir ro lün sa hi bi ol muş tur. Hız lı ve
yay gın ola rak ge li şen bu ha re ket le rin si ya sal ba -
şa rı ka zan ma sı ve dev let le rin ku rul ma sı, ka pi ta -
list-em per ya liz min kla sik sö mür ge ci lik sis te mi -
ni tas fi ye et miş tir.

Sa vaş tan son ra dün ya jan dar ma lı ğı nı
İngiltere'den dev ra lan ABD, ar tık kla sik sö mür -
ge ci li ğin ya şa tı la ma ya ca ğı nı kav ra ya rak ye ni
sö mür ge ci li ğe yö nel miş, da yat tı ğı sah te si ya sal
çö züm ler ve  özel sa vaş re jim le riy le ulu sal kur -
tu luş ha re ket le ri nin dev rim ci de rin li ği ni ön le -
me ye ça lış mış tır. Em per ya list dev let le ri ken di
ön der li ğin de ki bir  blok için de bir leş ti re rek ve
her alan da blok laş ma yı de rin leş ti ren bir  özel sa -
vaş sis te mini ge liş ti re rek, bu te mel de Sov yet
blo ku na ve her alan da or ta ya çı kan dev rim ci ge -
liş me ye kar şı  özel sa va şı yo ğun laş tır mış tır.

ABD ve Sov yet blok la rı ara sın da sü ren ve
tüm dün ya yı et ki si al tı na  alan bu sa vaş,
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1990'ların ba şın da Sov yet blo ku nun da ğıl ma sı
ve Sov yet ler  Birliği'nin yı kıl ma sıy la so nuç lan -
mış tır.

Mer ke zin de Sov yet ler  Birliği'nin bu lun du ğu
dö nem, sos ya liz min il kel ve vah şi dö ne mi ola -
rak ifa de edi le bi lir. Sov yet dev ri mi, ide o lo jik
plan da dog ma tiz me, ka ba ma ter ya liz me ve bü -
yük Rus şo ve niz mi ne kay ma sıy la; po li tik alan -
da çok aşı rı mer ke zi leş me yi ya rat ma sı, de mok -
ra tik sı nıf mü ca de le si ni don dur ma sı ve dev let
çı kar la rı nı her  şe ye ege men kıl ma sıy la, sos yal
plan da top lu mun ve bi re yin öz gür ve de mok ra -
tik ya şa mı nı kı sıt la ma sıy la, eko no mik plan da
dev let çi li ği ege men kı lıp dı şa ba kan tü ke tim
top lu mu nu aşa ma ma sıy la; as ke ri plan da or du ve
si lah gü cü nü her  şe ye ka dir gör me siy le sos ya -
lizm de bir tür sap ma yı oluş tu rur. 1960 'larda iyi -
ce be lir gin lik ka za nan bu sap ma al tın da Sov yet
dü ze ni, içe ri de ken di ni ye ni le ye me ye rek ve ye -
ni den üre te me ye rek, dı şa rı da ise tüm dev rim ci,
ile ri ci ge liş me le ri ken di ne bağ la yıp çö züm süz -
lü ğe ite rek tam bir tı ka nık lı ğı ya şar ha le gel miş -
tir. Bu tı ka nık lık, sos ya liz me ya ra tı cı yak la şım -
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la mev cut sap ma yı dü zelt me ve doğ ru sos ya -
lizm uy gu la ma sı na yö nel me doğ rul tu sun da aşı -
la ma yın ca, yi ne iç ten ve dış tan ge len kar şı mü -
ca de le nin de et ki siy le Sov yet dü ze ni nin yı kıl -
ma sı na yol aç mış tır.

Sov yet dü ze ni nin sos ya lizm yo lun da ev ri le -
me ye rek bu bi çim de yı kıl ma sı ter cih edil me -
mek le bir lik te, dün ya da ki tı ka nık lı ğın böy le de
ol sa aşıl ma sı sos ya liz min ve dev rim le rin ge li şi -
mi açı sın dan ye ni ola nak lar or ta ya çı kar mak ta -
dır. Te o rik ve pra tik ba kım dan sos ya lizm Sov -
yet ler Bir li ği dev le ti nin ta sal lu tun dan kur tul -
muş, öz gür dü şün sel ve ey lem sel ge liş me dö ne -
mi ne gir miş tir. Bu dö nem sos ya liz min da ha ya -
ra tı cı ve bi lim sel ele alı nıp uy gu lan dı ğı bir ol -
gun luk dö ne mi ola cak tır. 

Sos ya lizm, kök le ri in san lık ta ri hin de ki tüm
ezi len ve sö mü rü len le rin, pleb le rin ve serf le rin
mü ca de le si ne ka dar da yan dı rı la bi le cek bir ide o -
lo ji dir. Her ça ğın ken di ne gö re bir sos yal mü ca -
de le si, ya ni sos ya liz mi var dır. He men her di nin,
ken di ne gö re sos ya li ze ol muş bi çim le ri bu lu nur.
Ka pi ta list çağ da ki bi lim sel ge liş me ye bağ lı ola -
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rak, sos ya lizm de de en bi lim sel dü ze ye ula şıl -
ma sı söz ko nu su dur. Böy le bir ide o lo ji nin, bir
dev le tin dar sı nır la rın dan ve ka tı he ge mon ya -
sın dan kur tul ma sı,  onun da ha ya ra tı cı ve bi lim -
sel ge liş me si ne yol aça cak tır. 

Sos ya liz min ya ra tı cı ve bi lim sel uy gu lan ma -
sı nı  esas  alan par ti miz, sos ya liz me ka zan dır dı ğı
ye ni yo rum lar la ol gun luk dö ne mi sos ya liz mi nin
ge liş me si ne kat kı sun mak ta dır. Par ti mi zin sos -
ya lizm an la yı şı ve par ti miz de ger çek le şen sos -
ya lizm, dün ya da ya şa nan sos ya lizm le ri aş mak -
ta dır. Sos ya lizm, in sa nın top lum la iliş ki le ri ni en
öz gür ce be lir le me si, top lum sal ger çek lik ten ko-
pan ve  onun üs tün de yer  alan, bas tı ran, sö mü ren
her  şe ye kar şı ol ma sı, bi lim de, si ya set te ve üre -
tim de top lu ma ve re bil di ği ka dar al ma sı du ru -
mu dur. Sos ya lizm bir ni te lik so ru nu dur ve bir
in sa nın ken di ni sos yal leş tir me si dir. İn sa nın den -
ge li sos yal ge li şi mi sos ya lizm de esas tır. Sos ya -
lizm, en çok in san la il gi le nen, dog ma lar dan
uzak ve in sa nın bü tün yön le riy le gö rül me si ne
ola nak sağ la yan bir ide o lo ji dir. Sos ya lizm ça lış -
mak de mek tir; te o ri de mek, tak tik de mek, in san
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ol mak de mek tir; in sa nın en bü yük id di a sı, çö zü -
mü ve ken di ni ye ni den ger çek leş tir me si de mek -
tir. 

Böy le doğ ru bir sos ya list an la yış la ön der lik
tem si li, par ti tem si li,  halk tem si li ve de mok ra si
tem si li mü kem mel ya pı lır. Bu nu  esas  alan par ti
ger çe ği miz de, iyi ce kör dü ğüm ol muş in san dan,
git tik çe yü ce len ve çö züm gü cü ha li ne ge len in -
sa na ula şıl mış tır; ken di ne bü yük ha ki mi ye ti
olan, ör nek le ri Or ta do ğu ta ri hin de gö rül dü ğü
gi bi bü yük bir ne fis mü ca de le si için de şe kil le -
nen ön der lik sel ge liş me le rin bir ben ze ri ni oluş -
tu ran, yük sek bir ön gö rü, di ra yet, ça ba, ka rar lı -
lık ve azim le her tür lü zor lu ğu alt  eden ve
olum suz lu ğu olum lu lu ğa dö nüş tü ren, sağ lam
bir mo ral güç le her ko şul da sü rük le yi ci lik ya -
pan, in san lı ğın ge li şim mü ca de le si ne ki şi sel
hiç bir şey is te me den ya şa mı nı ve ren ön der mi li -
tan ki şi lik ya ra tıl mış tır. Par ti mi zin ya rat tı ğı bu
ye ni sos ya list ki şi lik ve sos ya list ah lak, ol gun -
luk dö ne mi sos ya liz mi nin te mel öl çü sü ola cak -
tır. 

Sos ya lizm adı na yı kı lan ve tas fi ye  olan, onu
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bu ger çek özün den uzak laş tı ran ve ka pi ta liz me
ben zer bir bi rey sel li ğe ve  nefs düş kün lü ğü ne
var dı ran an la yış ve tu tum lar ol muş tur. Bu tür
an la yış la rın tem sil ci li ği ni ya pan ve Sov yet dü -
ze ni ni or ta ya çı ka ran kla sik ko mü nist par ti le rin
tas fi ye ol ma sı ve Sov yet ler  Birliği'nin yı kıl ma sı
so nu cun da ye ni bir dün ya du ru mu or ta ya çık -
mış tır. İki blok lu lu ğun or ta dan kalk tı ğı bu ye ni
dün ya du ru mu nun baş lı ca özel lik le ri şun lar dır:

a) Sov yet ler  Birliği'nin yı kıl ma sıy la olu şan
sos ya lizm den ka çış ya vaş la mak ta ve dün ya nın
bi lim sel sos ya list çö züm len me si ve sos ya liz min
ya ra tı cı kav ra nı şı tar tı şıl mak ta dır. Böy le ce sos -
ya lizm de ye ni bir can lı lık ve çok yön lü lük dö -
ne mi ge liş mek te dir. Ba zı ül ke yö ne tim le ri sos -
ya list doğ rul tu da ge liş me ye ça lış sa lar da, dün -
ya da sos ya lizm he nüz et kin bir po li tik güç de -
ğil dir. Sos ya liz min ye ni bir tar tış ma dö ne mi ya -
şa nır ken, dar mil li yet çi, dog ma tik-fa na tik, bü -
rok ra tik ve in san lı ğın so run la rı kar şı sın da so -
rum suz luk içe ren yak la şım lar ide o lo jik plan da -
ki sap kın lı ğı oluş tur mak ta dır. 

b) Sov yet blo ku nun yı kıl ma sı sı nıf sal ve ulu -
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sal kur tu luş ola yı nı, öz gür lük ve eşit li ğin ger çek
an la mı nı da ha iyi açı ğa çı kar mış tır. Bu te mel de,
sö mür ge sta tü yü ya şa yan ulus lar kur tu luş mü ca -
de le si ni yük sel tir ken, bas kı al tın da tu tu lan ulu -
sal top lu luk lar da da ha çok öz gür lük is te mi ne
yö nel miş ler dir. “Böl ge sel ve ya ye rel so run lar”
de ni len bu tür ge liş me ler dün ya nın her ta ra fın da
ya şan mak ta dır. Bu tür öz gür lük is tem le ri ve bu
te mel de ge li şen mü ca de le ler, em per ya list dev -
let le rin oyu nu na düş mez ve dar mil li yet çi li ğe
hap sol maz lar sa dev rim sel ge liş me de önem li bir
rol oy nar lar. 

Bu tür mü ca de le le rin din sel ide o lo ji ön der li -
ğin de ge liş me du rum la rı da ya şan mak ta dır.
Özel lik le  Ortadoğu'da son yıl lar da ye ni İs la mi
ha re ket le rin ge liş ti ği ve et kin lik ka zan dı ğı göz -
len mek te dir. Yet miş yıl dır sos ya liz min böl ge
ger çe ği ne yan lış uy gu lan ma sı nı da fır sat bi le rek
ge li şen bu akım la rın bel li bir ta rih sel ve sos yal
te me li ve si ya sal an la mı var dır. Bu tür akım lar,
di nin dev rim ci ve sos ya li ze ol muş özü nü  esas
alır ve em per ya lizm ile iş bir lik çi böl ge ge ri ci li -
ği ne kar şı sağ lam bir du ru şa ve mü ca de le ye sa -
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hip olur lar sa, dev rim sel ge liş me de bel li bir ro -
lün sa hi bi olur lar. 

c) Sov yet blo ku nu oluş tu ran dev let ler yı kıl -
mış ol ma sı na rağ men, Do ğu  Avrupa'da ve es ki
Sov yet top rak la rın da tam bir dü zen ve is tik rar
sağ la na ma mış tır. Kaf kas lar ve Bal kan lar sü rek li
bir ça tış ma ala nı ola rak em per ya list dev let ler
ara sın da ki çe liş ki yi ar tır mak ta dır. Em per ya list
blo kun yü rüt tü ğü psi ko lo jik sa va şa al da na rak
ka pi ta liz me sav ru lan kit le ler, ger çek le ri gö re rek
sos ya liz me yö nel mek te ve ön ce ki sos yal ka za -
nım la rı nı sa vun ma ya ça lış mak ta dır lar.  Rusya'da
ge liş me le rin na sıl ola ca ğı ha la be lir siz dir ve
Rus ya dün ya da et kin bir güç ol ma  ko nu mu nu
ko ru mak ta dır. 

d) Sov yet blo ku nun yı kıl ma sı, bu ül ke ler de
ya şa nan ve sos ya liz me ma l e di len so run la rı em -
per ya list sis te min üze ri ne yık mış tır. Bu du rum,
ka pi ta liz min çe liş ki le ri nin art ma sı na ve ger çek
yü zü nün da ha iyi gö rül me si ne yol aç mak ta dır.
Bir sü re dir “sos ya lizm öl dü, en doğ ru sis tem bi -
zim ki si dir” bi çi min de ya pı lan pro pa gan da nın
so nu na ge lin miş tir ve ar tık bun lar la kit le le ri al -
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dat mak zor laş mak ta dır. Kül tü rel alan da ge liş ti -
ri len yoz lu ğa da ya na rak, ka pi ta list dü ze ni sür -
dür me ça ba la rı gi de rek tam bir ka o sa yol aç -
mak ta dır.

Em per ya list dev let le rin sos ya lizm den duy -
duk la rı kor kuy la oluş tur duk la rı sı kı bir lik ar tık
za yıf la mış tır. Dün ya öl çü sün de çok baş lı lık ve
em per ya list ler ara sı çe liş ki ler git tik çe ge liş mek -
te dir.

Sov yet blo kun da ki sos yal uy gu la ma la rın zor -
la ma sıy la ka pi ta list ül ke ler de kit le le re ta nı nan
eko no mik ve de mok ra tik hak lar mev cut du rum -
da bir bir ge ri alın ma ya ça lı şıl mak ta dır. Eko no -
mik sö mü rüy le bir lik te po lis dev le ti nin bas kı sı
git tik çe art mak ta dır. Nük le er teh dit, çev re kir li -
li ği, top lu bu la şı cı has ta lık lar gi bi hu sus lar in -
san ve top lum ya şa mı nı teh li ke ye at mak ta dır.
Ka pi ta list-em per ya list sis tem ta ra fın dan do ğa -
nın tah rip edil me si ve top lu mun do ğal den ge si -
nin bo zul ma sı in san lık  için ye ni ve cid di bir
teh dit ha li ni al mak ta dır. Top lum la rın ve bir bü -
tün ola rak in san lı ğın ge le ce ği ni il gi len di ren bu
du rum, ka pi ta liz min in san lık  için na sıl tah rip
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edi ci bir sis tem ha li ne gel di ği ni ve ka pi ta list-
em per ya lizm ile in san lık ara sın da na sıl bü yük
bir çe liş ki nin oluş tu ğu nu or ta ya koy mak ta dır.

Ka pi ta list-em per ya liz min ya şa dı ğı bü tün bu
çe liş ki ler, ken di için de is tik rar sağ la ya ma ya ca -
ğı nı ve emek çi kit le le rin de mok ra tik mü ca de le -
si nin çe şit li bi çim ler de ge li şe ce ği ni gös ter mek -
te dir.

e) Sov yet blo ku nun yı kıl ma sı son ra sın da
ABD em per ya liz mi, “Ye ni Dün ya Dü ze ni” adı
al tın da dün ya nın her ta ra fın da ken di ege men li -
ği ni oluş tur ma ya ça lış mak ta dır. Bu he ge mon ya
ça ba sı, iki blo klu dün ya or ta mın da ge li şen ve
em per ya lizm den kıs mi ba ğım sız lı ğı ya şa yan
dev let ler le bir çe liş ki yi ifa de et mek te dir. Bu çe -
liş ki çe şit li bi çim ler de ya şa ya ca ğa ve em per ya -
liz mi bel li öl çü ler de uğ raş tı ra ca ğa ben ze mek te -
dir.

Em per ya list sis te min yu mu şak kar nı nı ye ni
sö mür ge ül ke ler oluş tur mak ta dır. Bu ül ke ler,
bas kı ve sö mü rü nün en çok yo ğun laş tı ğı, eko -
no mik, sos yal ve si ya sal bu na lı mın sü rek li ya -
şan dı ğı ül ke ler du ru mun da dır. Em per ya liz min
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ve iş bir lik çi bur ju va zi nin da yat tı ğı  ağır sö mü rü
ve ta lan or ta mın da, yi ne da ya tı lan  özel sa vaş re -
ji mi al tın da halk lar ya şa ya maz du ru ma gel miş -
tir. Em per ya lizm mev cut du ru muy la ye ni sö -
mür ge ci dü ze ni ni ra hat lık la sür dü re me mek te ve
her tür lü yön te mi de ne di ği  için ken di ne gö re bir
ça re de üre te me mek te dir. Ye ni sö mür ge ül ke ler -
de ya şa nan mev cut  kriz du ru mu dev rim  için ob -
jek tif ko şul la rın ge liş kin ol du ğu nu gös ter mek te -
dir. Bu du rum da sub jek tif ko şul la rın as ga ri
plan da oluş ma sı dev rim ha re ket le ri nin yük sel -
me si ne yol aç mak ta dır. Mev cut ko şul lar da dev -
rim sel ge liş me nin en çok ya şa na ca ğı ül ke ler
bun lar ol mak ta dır.

f) Gü nü müz dün ya sın da en güç lü top lum sal
dev rim di na mik le rin den bi ri ni ka dın ke si mi
oluş tur mak ta dır. Sı nıf lı top lu ma ge çiş le baş la -
yan ka dı nın kö le leş ti ril me si du ru mu, ka pi ta list
sis tem de gi de ril me di ği gi bi, da ha da in ce yön -
tem ler le, tah rip edi ci ni te li ğin den bir  şey kay -
bet mek si zin sür dü rül mek te dir. Ka pi ta list-em -
per ya list sis tem, ken di merkezlerinde ka dın
üze rin de  ağır sö mü rü uy gu la yıp onu me ta laş tı -
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ra rak, ba ğım lı ül ke ler de ise ka dın ke si mi ni en
ağır bas kı ve sö mü rü ye ta bi tu ta rak ka dın kö le -
li ği ni sür dü ren sis tem ol mak ta dır. Bu na rağ men
ge çen dö nem de sos ya liz min ka dın so ru nuy la
ye te rin ce il gi len di ği ni ve Sov yet sos ya liz mi nin
kü çük-bur ju va yak la şı mı aşa bil di ği ni söy le mek
müm kün de ğil dir.

Top lum sal eşit siz li ğin, bas kı ve sö mü rü nün
en kat mer lisi ka dın ke si mi üze rin de uy gu la nan -
dır. Gü nü müz dün ya sın da ka dın he men her yer -
de çif te bas kı ve sö mü rü al tın da tu tul mak ta dır.
Bu ne den le, eşit lik ve öz gür lü ğe en çok ih ti yaç
du yan bir top lum sal ke sim ol mak ta dır. Ay nı za -
man da top lum sal öz gür lük ve eşit li ğin ge li şi -
min de, ka dı nın kö le lik ten kur tu luş mü ca de le si
en te mel rol ler den bi ri ne sa hip bu lun mak ta dır.
Ka dı nın üze rin de ki bas kı ve sö mü rü kı rı lıp ka -
dın öz gür leş tik çe top lum sal eşit lik ve öz gür lük -
te ger çek an lam da ge li şim sağ la na cak tır. Ka dı -
nın ne den li dev rim ci di na mi ğe sa hip ol du ğu nu
ve ka dı nın öz gür lük mü ca de le si nin top lum sal
dev ri min de rin leş ti ril me sin de na sıl te mel rol ler -
den bi ri ni oy na dı ğı nı par ti miz pra tik te gös ter -
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miş tir. Bu ne den le ol gun luk dö ne mi sos ya liz mi -
nin en çok il gi le ne ce ği alan lar dan bi ri ka dın so -
ru nu dur. Nitekim sos ya liz me ya ra tı cı ve bi lim -
sel yak la şım ka dın ke si mi nin ge niş dev rim ci
po tan si ye li ni ha re ke te ge çi re bil me özel li ği ne
sa hip tir.

g) Ta rih bo yun ca ya şa nan bü yük dev rim sel
ge liş me le rin ya rat tı ğı te o rik ve tak tik te mel ve
gü nü müz dün ya sın da ya şa nan yo ğun çe liş ki ler,
dev rim sel ge liş me  için ko şul la rın uy gun ol du -
ğu nu gös ter mek te dir. Bu ko şul lar da ulu sal, sı -
nıf sal, cin sel, çev re sel ve ben ze ri çe liş ki ler ek -
se nin de dev rim sel ge liş me ya rat mak müm kün -
dür. Sos ya liz me bi lim sel ve ya ra tı cı yak la şım,
böy le dev rim ci ge liş me le ri ya ra ta cak ve ön cü -
lük ede cek güç te dir.
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İkin ci Bö lüm

KÜR DİS TAN TOP LU MU

Kür dis tan ta ri hi
Ül ke miz Kür dis tan, in san lık ta ri hin de yer le -

şik ha ya ta ilk de fa ge çiş le bir lik te ta rı mın ya pıl -
dı ğı, ev cil hay van la rın bes len di ği, yer yü zü nün
en ve rim li top rak par ça la rın dan bi ri ni teş kil et -
mek te dir. Bu yüz den, çok es ki den be ri çe şit li
ka vim le rin ya şan tı sı na ve bu ka vim ler den ar ta
ka lan bir kül tü rel bi ri ki me ta nık ol muş ve  uzun
sü re uy gar lı ğın be şi ği ro lü nü oy na mış tır. Zen -
gin ma den kay nak la rı na ve uy gar lık lar ara sı ge -
çiş yol la rı na sa hip tir. Bu el ve riş li du rum ken di
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zıd dı nı da be ra be rin de ge tir miş ve ül ke mi zin,
ta ri hin es ki çağ la rın dan be ri sü rek li bir bo ğuş -
ma ve is ti la ala nı ha li ne gel me si ne yol aç mış tır.
Bu sü reç bo yun ca bir çok ka vim ya yok ol muş
ya da sık sık is ti la al tın da ya şa mak zo run da kal -
mış tır.

Ül ke mi zin üze rin de hal kı mı zın yer leş me ça -
ba la rı, ata la rı  olan Med le rin M.Ö. 1000 yıl la rın -
da ta rih sah ne sin de be lir me si ile baş lar.  Hint-
Av ru pa gru bu nun Ar yen ko lun dan  olan Med ler,
bu ül ke ye ya yıl mak  için kom şu la rı Pers ler ve
Asur lar la yüz yıl lar ca sü ren bir mü ca de le ye gi -
riş miş ler dir.

Ön ce Pers le ri ve da ha son ra da M.Ö. 612 yıl -
la rın da Asur la rı ye nen Med ler, za man la rı nın en
bü yük im pa ra tor lu ğu nu kur muş lar dır. Bu im pa -
ra tor lu ğun sı nır la rı yak la şık ola rak bu gün kü
Kür dis tan sı nır la rı nı kap sa mak ta dır. Bu  uzun
mü ca de le yıl la rı bir yan dan on lar da ay rı bir mil -
li bi linç uyan dı rır ken, öte yan dan öz gür lük le ri -
ne düş kün bir ka rak ter edin me le ri ne yol aç mış -
tır. Ken di le rin den ön ce ya şa yan ka vim le rin kül -
tür le ri ne ken di kül tür le ri ni ka tıp ha kim kı la rak
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ulu sal de ğer le ri mi zin oluş ma sın da baş lan gıç ro -
lünü oy na mış lar dır.

Des po tik, kö le ci im pa ra tor lu ğun bir tas la ğı nı
oluş tu ran Med dev le ti nin M.Ö. 550 yıl la rın da
Pers ler ta ra fın dan yı kıl ma sıy la ta rih te hal kı mız
üze rin de sü rek li ta hak küm ve is ti la dö ne mi de
açıl mış tır. M.Ö. 6. yüz yıl dan M.S. 7. yüz yıl or -
ta la rın daki  Arap or du la rı nın iş ga li ne ka dar ge -
çen sü reç te hal kı mız çe şit li kö le ci im pa ra tor luk -
la rın is ti la sı al tın da kal mış tır. Sı ra sıy la Pers ler,
Yu nan-Ma ke don ya lı lar, Er me ni ler, Ro ma lı lar,
Bi zans lı lar ve Sa sa ni ler kur duk la rı im pa ra tor -
luk lar la  Kürdistan'ı ya ken di ara la rın da bo ğuş -
ma ala nı seç miş ler ya da bu bo ğuş ma da ha kim
çı kan, hal kı mı zı ken di ha ki mi ye ti al tı na al -
mıştır. Her iki du rum da çok kan lı so nuç la ra yol
aç tı ğın dan, hal kı mız var lı ğı nı sür dür mek  için
sü rek li dağ lık alan lar da ya şa mak zo run da kal -
mış tır. Bu şart lar ise içe ka pa nık ve par ça lan mış
aşi ret top lu luk la rı ha lin de kal ma mı za yol aç -
mış tır.

Fe o dal dö nem de de hal kı mız üze rin de ki is ti la
ve ta hak küm şid de ti ni bir kat da ha ar tı ra rak ara -
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lık sız de vam et miş tir. M.S. 7. yüz yıl or ta la rın da
baş la yan  Arap is ti la la rı çok kan lı geç miş tir. İs -
lam ide o lo ji si nin mil li ge liş mey le bir leş ti ril me -
me si, hal kı ken di öz ya şam de ğer le ri ne kar şı ya -
ban cı laş tı rıp mil li ge liş me si ni kös tek le ye rek,
hal kın ya ban cı fe o dal bo yun du ruk al tın da kal -
ma sı na hiz met et miş tir. 

10. yüz yı la ka dar bas kı sı nı sür dü ren  Arap
ege men li ği, bu yüz yıl dan iti ba ren za yıf la ma ya
baş la mış tır. O ta rih te baş ka güç lü bir is ti la cı gü -
cün ol ma yı şı, hal kı mı zın mil li ben li ği ni ge liş tir -
me si ne el ve riş li bir or tam ya rat mış tır. Baş ta
Mer va ni  Kürt Dev le ti ol mak üze re bu dö nem de
ku ru lan fe o dal  Kürt dev let le ri bu or ta mın ürün -
le ri dir.

11. yüz yıl da Kür dis tan üze rin de ye ni bir is ti -
la cı güç be lir miş tir. Bu güç, bar bar lı ğın yu ka rı
aşa ma sın da bu lu nan ve İs lam lı ğı ka bul len me -
siy le bir lik te fe tih çi bir ka rak ter ka za nan  Türk
Oğuz boy la rı dır. Türk ler kı sa za man da ken di le -
ri ni fe o dal top lu mun ege men le ri ola rak ye ni den
ör güt le miş ler dir. İş gal et tik le ri ül ke ler de ya şa -
yan halk la rın kül tür le ri da ha ge liş miş ol du ğun -
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dan,  Türk boy la rı nın bü yük bir kıs mı yer leş tik -
le ri top rak lar da asi mi le ol muş lar dır.

Kı sa ca ni te lik le ri ni be lir le di ği miz  Türk fe o -
dal le ri nin (Ata bey, Ha kan, Sul tan) Kür dis tan
üze rin de ki yö ne ti mi, 11. yüz yıl dan 20. yüz yı lın
baş la rı na ka dar, ba zen kat li am la ra va ra cak ka -
dar şid det li, ba zen de ha fif ol mak üze re sü rek li
ol muş tur. Bü yük Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu,  onun
par ça lan ma sı ile Ata bey ler, Ak ko yun lu lar, Ka -
ra ko yun lu lar, Ar tu ko ğul la rı, Ana do lu Sel çuk lu -
la rı gi bi tüm bu  Türk fe o dal bey le ri, dö nem le -
rin de tam ha kim ol ma mak la bir lik te, Kür dis tan
üze rin de yö ne tim le ri ni sür dür müş ler dir. Bun la rı
ar d ar da Mo ğol la rın ve  Timur'un bir ka sır ga gi -
bi hız la ge lip ge çen is ti la dö nem le ri iz le miş tir.
İran Sa fevi yö ne ti mi al tın da ki  Kürdistan'ın bü -
yük bir par ça sı da ha son ra Os man lı ege men li ği
al tı na gir miş ve Kür dis tan, Sa fe vi ler le Os man lı -
lar ara sın da pay la şıl mış tır.

Bü tün bu fe o dal yö ne tim ler zor ba ve ta lan cı
ni te lik te  olup, hal kı mı zın şid det li di re ni şi ile
kar şı laş mış tır.  Halk bun la rın yö ne ti mi ne hiç bir
za man tam ola rak bo yun eğ me di ği gi bi, fır sat
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dü şer düş mez is yan bay ra ğı nı kal dır mış tır.
Kürdistan'ın en gin dağ la rı, bu dö nem de de var -
lı ğı mı zın ve öz gür lü ğü mü zün ko run ma sın da bir
ka le ol muş tur.

Kürdistan'ın bu gün kü par ça lan mış lı ğın da ro -
lü bü yük  olan Os man lı  Türk fe o dal yö ne ti mi nin
Kürdistan'daki ge liş me si 16. yüz yıl da baş lar. Bu
yö ne ti min ge liş me sin de, iş bir lik çi  Kürt fe o dal
bey le ri nin tem sil ci si  Şeyh İd ris-i  Bitlisi'nin ça -
ba sı bü yük tür. Os man lı  Türk sul tan la rı nın
Kürdistan'daki gö nül lü ve göz de aja nı du ru -
mun da ki bu ki şi nin de ça ba sıy la Kür dis tan hal -
kı nın iki bü yük mez hep ha lin de par ça lan ma sı
bu dö nem de hız lan dı rıl mış tır. Os man lı sul tan la -
rı ile  İran şah la rı, si ya si amaç la rı doğ rul tu sun da
bu bö lün me den ya rar lan mış lar dır.  Kürdistan'ı
hem ken di ara la rın da bir sa vaş ala nı ola rak kul -
lan mış lar, hem de bu sa vaş lar da ay nı hal kı bir -
bi ri ne kır dır ta rak da ha ko lay yö ne tim al tın da
kal ma la rı nı sağ la mış lar dır. Gü nü müz de bi le,
Türk sö mür ge ci le ri bu bö lün me den ya rar la na -
bil mek te dir.

Baş lan gıç ta  Kürdistan'daki Os man lı  Türk

40

ege men li ği pek güç lü de ğil dir. Bu dö nem de
Kürt fe o dal bey le ri son de re ce ge niş bir oto no -
mi ye sa hip tir ler. Sul tan la ra bağ lı lık la rı, as ker
gön der mek ve he di ye yol la mak bi çi min de dir.
Ama 18. yüz yıl dan iti ba ren, Ba tı  Avrupa'da ye -
ni bir üre tim bi çi mi ola rak ha kim  olan ka pi ta -
lizm kar şı sın da ye nil gi le re uğ ra yıp fe tih ge lir le -
ri nin ka pı sı ka pa nın ca, Os man lı lar bas kı ve sö -
mü rü ta lep le ri ni ar tır mış lar dır. 19. yüz yıl da do -
zu nu da ha da ar tı ran bu bas kı ve ta lan kar şı sın -
da  Kürdistan'da boy dan bo ya is yan lar pat lak
ver miş tir. İs yan la rın kan lı bir şe kil de bas tı rıl -
ma sı, Os man lı yö ne ti mi nin da ha da güç len me -
si ne yol aç mış tır.

Bi rin ci Dün ya Pay la şım  Savaşı'nda Os man lı
İm pa ra tor lu ğu ye ni lin ce, Kür dis tan üze rin de ki
dış bas kı lar azal mış tır. He nüz em per ya list ül ke -
le rin tam iş ga li nin de ger çek leş me di ği bu yıl lar,
ba ğım sız lık  için dış şart la rın son de re ce el ve riş -
li ol du ğu yıl lar dır. Ama bir yan dan iç şart la rın
ye ter siz li ği (aşi ret çi-fe o dal ya pı, mo dern sı nıf -
la rın ol ma yı şı, ör güt süz lük) di ğer yan dan ye ni -
den ör güt le nen  Türk ha kim sı nıf la rı nın bas kı sı,
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bu el ve riş li şart lar dan ya rar lan ma yı ola nak sız
kıl mış tır.

Kür dis tan üze rin de yüz yıl lar ca sü ren ya ban cı
fe o dal ege men lik,  Kürt top lu mu nun ken di iç di -
na mik le ri ile ev rim leş me sü re ci ni zor laş tır mış -
tır. Ya ban cı fe o da liz min et ki si ile aşi ret ya pı sın -
da be li ren fe o dal leş me, ço ğun luk la iş bir lik çi ni -
te lik te ol muş tur. Olu şan  Kürt fe o dal ta ba ka la rı,
yer li bir yö ne tim den zi ya de ya ban cı güç le re
bağ lı ya şa ma yı çı kar la rı na da ha uy gun bul muş -
lar dır. İç te bir bir le ri ne üs tün lük sağ la mak  için
gi riş tik le ri mü ca de le, top lu mu için den çı kıl maz
bir nok ta ya ge tir miş tir.

Ka pi ta list sö mür ge ci lik dö ne mi

Ka pi ta list uy gar lık aşa ma sın da ül ke miz üze -
rin de ki bas kı ve sö mü rü, kö le ci ve fe o dal dö -
nem le rin is ti la ve ta lan la rı nı arat ma ya cak öl çü -
le re var mış tır. Ka pi ta list sö mür ge ci güç ler, ül -
ke mi zin adı nı ve hal kı mı zın var lı ğı nı ta rih ten
sil mek  için, el le rin de ki üs tün im ha araç la rı nı,
en in ce sin den en ka ba yön tem le re va ra na dek
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kul lan mak tan çe kin me miş ler dir.
Bi rin ci Dün ya Pay la şım  Savaşı'nın yol aç tı ğı

ge liş me le rin ül ke miz üze rin de ki et ki si çok bü -
yük ol muş tur. Da ha ön ce Os man lı sul tan la rı ile
İran şah la rı ara sın da iki par ça ya bö lü nen ül ke -
miz, bu se fer  Türk sö mür ge ci le ri ile Fran sız ve
İn gi liz em per ya list le ri ara sın da va rı lan ant laş -
ma lar so nu cu dör de bö lün müş tür.

Ka pi ta list aşa ma da  Kürdistan'ı sö mür ge leş ti -
ren güç le rin ba şın da Türk ler gel mek te dir. Sa vaş
son ra sın da Os man lı  İmparatorluğu'nun ka lın tı -
la rı üze rin de ku ru lan Tür ki ye  Cumhuriyeti'nin
Os man lı lar za ma nın dan be ri za ten iş gal al tın da
olan  Kürdistan'ı ye ni den ha ki mi ye ti al tı na al ma -
sı zor ol ma mış tır. Ay rı ca ka pi ta list sos yo-eko -
no mik te me li ge liş tik çe, fe o dal dö nem de ki  Türk
yö ne tim le ri ne na za ran Tür ki ye  Cumhuriyeti'nin
bu ha ki mi ye ti nin as ke ri, po li tik, eko no mik ve
kül tü rel alan lar da ki et ki le ri çok da ha yı kı cı ol -
muş tur.

Hu ku ki ola rak  Kürdistan'ın bü yük bir bö lü -
mü nün Tür ki ye  Cumhuriyeti'nin sı nır la rı içi ne
alın ma sı, 1921'de Fran sız lar la ya pı lan An ka ra
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Ant laş ma sı ve İn gi liz le rin baş ro lü oy na dı ğı
1923 Lo zan Ant laş ma sı ile müm kün ol muş tur.
TC'nin ku ru luş yıl la rın da Kür dis tan üze rin de ki
Türk yö ne ti mi çok za yıf tır. Bu na kar şı lık  Kürt
fe o dal ve aşi ret re is le ri nin de ne ti mi (iç oto no -
mi) da ha güç lü dür. Hat ta  TC'nin bi rin ci mec li -
sin de “iki hal kın hü kü me ti, iki hal kın mec li si”
gi bi söz le re çok rast la nır. Ama cum hu ri yet,
mer ke zi oto ri te si ni güç len dir di ği za man, do ğal
ola rak fe o dal ve aşi ret re is le ri nin sı nıf sal çı kar -
la rı nı ko ru ma ya yö ne lik ma hal li oto ri te le riy le
ça tış mış tır. “Mi sak-ı Mil li sı nır la rı için de tek bir
Türk ulu su ya rat ma”yı ken di ne te mel ga ye edi -
nen cum hu ri yet hü kü met le ri, bu ma hal li oto ri te -
ler le  olan ça tış ma dan çok iyi ya rar lan mış lar dır.

Sö mür ge ci uy gu la ma lar  için ge re ken as ke ri
iş gal te me li ni ger çek leş tir me de bu hü kü met le -
rin stra te ji le ri,  Kürdistan'ın bü tü nü nü bir den iş -
gal et mek o za man ki güç le ri ne gö re çok zor ol -
du ğun dan, par ça par ça iş gal et mek ol muş tur.
Bu nun  için kla sik bir  usül  olan mez hep ay rı lık -
la rın dan ya rar la nıl mış ve ay nı  halk bir bi ri ne kır -
dı rıl mış tır. Ül ke içi ve ül ke dı şı mu ha le fe ti ön -
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le mek  için “vah şi Kürt ler, yo baz lar ayak la nı -
yor” bi çi min de sü rek li aji tas yon ya pıl mış tır. Bu
stra te ji nin uy gu lan ma sı  için en el ve riş li an kol -
lan mış, ay rı ca va kit siz ve her za man bö lü nüp
par ça lan ma sı ko lay  olan fe o dal ön der lik li ayak -
lan ma la rın çı kı şı zor lan mış tır. Ve bu ayak lan -
ma lar ba ha ne edi le rek  halk kat li am dan ge çi ril -
miş, ma hal li oto ri te ler ezil miş, ül ke miz baş tan
so na en üc ra kö şe si ne ka dar mer ke zi iş gal al tı na
alın mış ve bir da ha hiç kim se nin baş kal dı ra ma -
ya ca ğı bir deh şet or ta mı ya ra tıl ma ya ça lı şıl mış -
tır.

TC hü kü met le ri ta ra fın dan 1925-38 yıl la rı
ara sın da har fi yen uy gu la nan bu stra te ji te me lin -
de ül ke miz tam bir as ke ri de ne tim al tı na alın -
mış tır. Bu te mel üze rin de sö mür ge ci li ğin si ya si,
kül tü rel ve eko no mik alan lar da ge liş ti ril me si
ko lay ol muş tur.

İkin ci Dün ya Pay la şım  Savaşı'ndan son ra sö -
mür ge ci lik ten kur tu luş  için son de re ce el ve riş li
ulus la ra ra sı şart lar bu lun ma sı na rağ men,
Türkiye'nin sa va şa gir me yi şi, ül ke miz de ki sı kı
as ke ri de ne tim ve ge ri sos yal ya pı nın ol du ğu gi -
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bi ko run ma sı yü zün den pek bir iler le me kay de -
dil me miş tir.

Dış ta  ABD'nin ve iç te de  Kürt top rak ağa la rı -
nın des te ği ile iş bir lik çi  Türk bur ju va zi si ik ti da -
rı nı güç len di rin ce, 1950 'lerden iti ba ren
Türkiye'nin eko no mik ya pı sın da bel li bir ge liş -
me ol muş tur. Ta rım da ka pi ta list leş menin geliş-
mesi ve mon taj sa na yi nin ku rul ma ya baş la ma sı,
Türkiye'nin Kür dis tan üze rin de ki tec rit çem be -
ri nin kı rıl ma sı  için bir eko no mik dür tü ya rat -
mış tır. Bu dö nem de em per ya liz min ya şa dı ğı bu -
na lı mın, ka pa lı eko no mik bi rim le rin par ça lan -
ma sı nı ve pa zar la rın de rin li ği ne açıl ma sı nı zo -
run lu kıl ma sı da bun da rol oy na mış tır.

Kı sa ca  Türk ka pi ta liz mi nin ge liş me si, em -
per ya liz min pa zar so ru nu ve  Kürt top rak ağa la -
rı nın ka pi ta list leş me eği lim le ri nin üst üs te ça -
kış ma sı, 1960 'lardan iti ba ren  Kürdistan'da sö -
mür ge ci ka pi ta liz min ge liş me si ne yol aç mış tır.
Ül ke kay nak la rı nın ta lan edi lir ce si ne sö mü rül -
me si ve fe o da liz min en ge ri ci tarz da bel li bir
ye re ka dar çö zül me si ile olu şan bu tip ka pi ta liz -
min et ki si çok yı kı cı ol muş tur. Ta rı ma ma ki na -
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nın gir me siy le top rak tan ko pan ve Tür ki ye sa -
na yi leş me si nin  ayak ta kı mı iş le rin de kul la nı lan
iş siz ler or du su nun sa yı sı mil yon la ra var mış tır.
Bu olum suz ge liş me le re kar şı do ğa cak tep ki le ri
ön le mek  için de, özel lik le Kür dis tan öğ ren ci
genç li ği üze rin de yoz bir kül tür po li ti ka sı ve
yo ğun bir asi mi las yon uy gu lan mış tır.

Kürdistan'ın di ğer par ça la rı nın sö mür ge leş ti -
ril me si de, bel li bir ge cik me ile Tür ki ye ör ne ği -
ni iz le mek te dir.

Gü ney  Kürdistan'ın ba tı da ki kü çük bir kıs mı
bel li bir dö nem Fran sız man da sı al tın da kal mış,
Fran sız la rın çe kil me siy le Arap la rın ege men li ği
al tı na gir miş tir. Ku zey-Ba tı  Kürdistan'ın sı nır
uzan tı sı bi çi min de  olan bu par ça da ki hal kın bü -
yük bir ke si mi Su ri ye ta ra fın dan va tan daş ola -
rak gö rül me mek te ve ya ban cı mu a me le si gör -
mek te dir. 1970 'lere ge lir ken bir sü re ve rim li
Kürt top rak la rı na Arap lar yer leş ti ril me ye ça lı -
şıl mış sa da, da ha son ra bu po li ti ka nın uy gu lan -
ma sın dan vaz ge çil miş tir.  Ağır ge le nek sel et ki ler
al tın da ya şa yan  Kürt top lu mu, son yıl lar da gi -
de rek de ği şi me uğ ra ma ya baş la mış tır.
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Gü ney  Kürdistan'ın bü yük kıs mı 1931'e ka -
dar İn gi liz man da sı al tın da kal mış tır. İn gi liz ler
ken di le ri ne kar şı çok güç lü  olan  Kürt di ren me -
si ni kır mak  için sü rek li Arap lar la be ra ber ha re -
ket et miş ler ve da ha son ra ken di le ri ne bağ lı bir
Irak  Arap dev le ti oluş tur muş lar dır. Bu dev let te
ik ti da rı 1958'de ta ma men ele ge çi ren  Arap bur -
ju va zi si,  Türkiye'deki M. Ke mal dö ne mi nin bir
ben ze ri ni ya şa mış tır. Ke ma list le rin 1925-38 dö -
ne min de Ku zey-Ba tı  Kürdistan'da yü rüt tük le ri
iş gal ey le mi nin ay nı sı nı Gü ney Kür dis tan üze -
rin de ger çek leş tir me ye ça lış mış tır. Bu par ça da
ya rı-fe o dal, ya rı-bur ju va  KDP'nin ön der lik et ti -
ği di re niş, 1974'te kıs men bas tı rı la bil miş tir. Bu
te mel de as ke ri iş gal sağ lam laş tı rıl mak ve sö -
mür ge ci lik di ğer alan lar da te sis edil mek is ten -
miş tir.

Do ğu Kür dis tan üze rin de şah la rın ege men li ği
yüz yıl lar ön ce si ne uzan mak ta dır. Şah lar, ge nel -
lik le  Fars mil li ye tin den ol ma la rı na rağ men ken -
di le ri ni hem Kürt le rin, hem de Fars la rın or tak
im pa ra tor la rı ola rak ka bul et tir me ye ça lış mış -
lar dır. Bu nu da her iki hal kın Ar yen asıl lı ol ma -
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la rı na bağ la mış lar dır. Özün de ise im pa ra tor luk
için de Fars lar ha kim mil li yet, di ğer halk lar da
ezi len mil li yet ko nu mun da ol muş tur.

20. yüz yılın ba şın da İn gi liz em per ya liz mi nin
ya rı-sö mür ge si du ru mun da  olan  İran İm pa ra tor -
lu ğu, Bi rin ci Dün ya  Savaşı'ndan son ra Rı za
Pehlevi'nin ba şa geç me siy le bi raz güç len me ye
baş la mış ve bu dö nem de te pe den in me ba zı bur -
ju va re form lar ya pıl ma ya gi ri şil miş tir. İkin ci
Dün ya  Savaşı'nda Sov yet Kı zıl Or du su ku ze yi
ve İn gi liz as ker le ri gü ne yi iş gal et miş, bu el ve -
riş li şart lar dan ya rar la nan Aze ri ler ve Kürt ler
Kı zıl  Ordu'nun des te ğiy le bi rer cum hu ri yet  ilan
et miş ler dir. Kı sa sü re son ra Kı zıl  Ordu'nun çe -
kil me siy le bir lik te her iki cum hu ri yet de Şah
kuv vet le ri ta ra fın dan yı kıl mış tır.

1950 'lerden son ra  ABD'nin bir ye ni sö mür ge -
si ha li ne ge len  İran'da Şah lık yö ne ti mi em per -
ya liz min  Ortadoğu'daki ja dar ma la rın dan bi ri ol -
muş tur. Pet ro lün bu lun ma sıy la eko no mik güç
ka za nan Şah lık, içe ri de de kit le le ri ko yu bir fa -
şizm le yö net miş tir. Em per ya lizm le iliş ki ler te -
me lin de  İran'da ka pi ta lizm ge liş me si ne rağ men,
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bu du rum o dö nem de  Kürdistan'a yan sı ma mış
ve fe o dal ya pı nın çö zül me si ne yol aç ma mış tır.
An cak bu sü re cin iler le me si ve  İran'da ka pi ta list
iliş ki le rin güç len me si te me lin de sö mür ge ci ka -
pi ta liz min Do ğu  Kürdistan'a gir me si ka çı nıl maz
ola cak tır.

Ulu sal kur tu luş dö ne mi

Ge le nek sel  Kürt is yan la rı nın bir de va mı ve
İkin ci Dün ya Sa va şı son ra sı ko şul la ra kıs men
uyar lan mış bi çi mi  olan KDP ha re ke ti, mo dern
bir ulu sal kur tu luş ha re ke ti ha li ne ge le me ye rek,
1970 'lerin or ta la rın da ye nil gi ye uğ ra mış tır.
Kürt lük adı na ha re ket et mek ve Kürt lü ğü can lı
tut mak gi bi bir olum lu luk ya nın da, Kür dis tan
ulu sal so ru nu nu çe şit li bi çim ler de çar pıt ma sı ve
ya ban cı ege men lik le rin ale ti ol ma sı ile de olum -
suz bir rol oy na mış tır. 

Kürdistan'da ya şa nan mo dern sos yo-eko no -
mik ge liş me nin bel li bir dü ze ye ulaş tı ğı ve  Kürt
ulu sal so ru nu nu çar pı tan  KDP'nin de ye nil di ği
1970'li yıl lar da  Kürdistan'da ye ni ide o lo jik po li -
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tik akım lar ge liş me ye baş la mış tır. Kü çük-bur ju -
va  akım  Kürdistan'ın Ku zey-Ba tı ve Gü ney par -
ça la rın da ken di ni de ği şik grup lar bi çi min de şe -
kil len di rir ken, iş çi ve emek çi le rin dev rim ci ulu -
sal kur tu luş akı mı ola rak da par ti miz PKK do -
ğup ge liş miş tir. 

Hem bir dev rim ci sos ya list ön cü lük ola rak ve
hem de mo dern bir ulu sal kur tu luş ha re ke ti ola -
rak par ti mi zin do ğu şu, Kür dis tan ta ri hin de ke -
sin bir dö ne me ci ifa de  eder. Ge li şen sö mür ge ci
ege men lik ve ulu sal im ha sü re ci nin so na er di ği -
nin, bu na kar şı di re niş için de ulu sal var ol uş ve
kur tu luş dö ne mi nin baş la dı ğı nın ila nı ol muş tur.
Ulu sal kur tu luş ta doğ ru dev rim ci çiz gi yi ege -
men kı la rak, Ku zey-Ba tı  Kürdistan'daki mo dern
ge liş me ye da ya na rak, iş çi sı nı fı nın ve bü yük
par ça nın ön der li ği ni ge liş ti re rek, ulu sal ha re ket -
te ki çar pıt ma la rı dü zelt miş ve bu te mel de yurt -
se ver kit le le ri bir lik ve ey lem li lik içi ne çek miş -
tir. 

Par ti mi zin, beş yıl lık ide o lo jik  grup dö ne mi
ar dın dan 1978'de res men ku rul ma sı ve ulu sal
kur tu luş  için po li tik ve as ke ri mü ca de le ye yö -
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nel me si, ül ke mi zin ve hal kı mı zın var lı ğı nı bi le
in kar  eden  TC'ye  ağır bir dar be vur muş ve onu
12 Ey lül 1980 fa şist-as ke ri dar be si ne gö tür müş -
tür. 1970-80 dö ne mi, ulu sal kur tu lu şun ide o lo -
jik-po li tik çiz gi si nin şe kil len di ği, bu te mel de
halk kit le le ri nin ilk dev rim ci ey le mi nin ger çek -
leş ti ği, dü şün sel plan da sö mür ge ci ege men li ğin
par ça lan dı ğı bir dö nem ol muş tur. 

12 Ey lül fa şist-sö mür ge ci re ji mi ne kar şı bü -
yük di re ni şi ifa de  eden ve 15 Ağus tos 1984 Atı -
lı mı te me lin de ge li şen 1980-90 dö ne mi ise,
Kürdistan'daki TC ege men li ği nin par ça lan dı ğı,
Kürt top lu mun da mu az zam bir dev rim ci ulu sal
bi linç len me nin ya şan ma ya baş lan dı ğı, ulu sal
kur tu luş ha re ke ti nin cep he sel ve or du sal bir güç
dü ze yi ne ulaş tı ğı bir dö nem dir. Par ti miz ön der -
li ğin de Ku zey-Ba tı  Kürdistan'da ya şa nan bu
ulu sal dev rim ci ge liş me, gi de rek  Kürdistan'ın
bü tü nü nü et ki si al tı na  alır ha le gel miş tir. 

Bu gün Ku zey-Ba tı  Kürdistan'da çok kök lü
bir ulu sal ve top lum sal dev rim ya şan mak ta dır.
TC'nin  özel sa va şı na kar şı ge li şen ulu sal kur tu -
luş sa va şı ül ke nin her ta ra fın da sür mek te dir.
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Par ti miz ön der li ğin de bi linç le nen ve bir le şen
hal kı mız, her tür lü acı ve zor lu ğu gö ğüs le ye rek
yü rüt tü ğü ka rar lı mü ca de le siy le,  Kürdistan'daki
sö mür ge ci ege men li ği ta ma men yık ma ve ulu -
sal de mok ra tik  halk ik ti da rı nı ya rat ma yo lun da
iler le mek te dir. Bu te mel de ge li şen ulu sal kur tu -
luş mü ca de le si  Kürdistan'ın di ğer par ça la rı na da
ya yı la rak  Kürdistan'ın bir li ği ni ya rat mak ta dır. 

Gü ney  Kürdistan'ın ba tı da ki kü çük par ça sı,
Ku zey-Ba tı  Kürdistan'da ge li şen bu mü ca de le -
nin de rin et ki si al tın da dır. Özel lik le 1980 'lerin
or ta la rın dan iti ba ren bu par ça nın hal kı ulu sal
kur tu luş mü ca de le si ne çok yay gın ve ak tif bir
bi çim de ka tıl mak ta dır. Bu par ça nın hal kı da
par ti miz ön der li ğin de ki ulu sal de mok ra tik dev -
ri mi çok kök lü bir bi çim de ya şa mak ta dır. Hal -
kın bu tarz da doğ ru bi linç len me ve ör güt len me -
si, ulu sal kur tu luş ha re ke ti miz ile  Arap ile ri ci li -
ği ara sın da ki iliş ki de önem li bir rol oy na mak ta -
dır. 

Gü ney  Kürdistan'ın bü yük par ça sın da 1974
ye nil gi sin den son ra  Irak  Arap yö ne ti mi nin ege -
men li ği ge liş miş tir. An cak Ey lül 1980'de baş la -
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yan  Irak- İran sa va şı ne de niy le  Irak yö ne ti mi
Kürdistan'daki gü cü nün önem li bir kıs mı nı çe -
kin ce, bu par ça da ye ni den bir si lah lı di re niş
baş la mış tır. Bu si lah lı di re niş es ki ni te li ği ni  aşıp
mo dern leş me ye ça lış mış sa da, bun da pek iler le -
me kay de de me miş ve 1988'de bir kez da ha ye -
nil mek ten kur tu la ma mış tır. 

Kürdistan'ın bu par ça sın da 1991 yı lı ba şın da -
ki Kör fez  Savaşı'nın et ki siy le ye ni bir baş kal dı rı
ya şan mış ve em per ya list dev let le rin mü da ha le -
siy le bu  alan de ği şik güç le rin ha re ket et ti ği bir
alan ha li ne gel miş tir. Bu gün bu par ça nın bir
kıs mı  Irak yö ne ti mi al tın day ken, bü yük kıs mın -
da ise em per ya list dev let ler ce ko ru nan bir “Fe -
de re  Kürt Yö ne ti mi” var dır. Gü ney
Kürdistan'daki bu du rum, Ku zey-Ba tı
Kürdistan'daki ulu sal kur tu luş mü ca de le si ile
dün ya da ya şa nan ge liş me le rin et ki si so nu cun da
or ta ya çık mış tır. Bu ge liş me ile  Kürdistan'ın
Ku zey ve Gü ney par ça la rı ara sın da ki iliş ki ler
sık laş mış ve iki par ça nın dev rim ci bir leş me si
gün de me gel miş tir.  Kürdistan'ın bu par ça sın da -
ki ka rar sız  olan mev cut du ru mu ken di le hi ne
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boz mak  için çok çe şit li güçler, mü ca de le ver -
mek te dir. 

Kürdistan'ın Do ğu par ça sı da 1970 'lerin so -
nun da yo ğun bir mü ca de le ye sah ne ol muş tur.
1979 yı lın da  İran'daki Şah lık re ji mi yı kı lın ca,
bir sü re Do ğu  Kürdistan'daki sö mür ge ci ege -
men lik kay bol muş tur. Da ha son ra Şah lık ye ri ne
ku ru lan  İran İs lam Cum hu ri ye ti, Do ğu Kür dis -
tan üze rin de de ege men li ği ni sağ la mış ve yü rüt -
tü ğü  sert mü ca de le ile ge le nek sel di re niş çi güç -
le ri bü yük öl çü de bas tır mış tır. Ku zey-Ba tı
Kürdistan'da ge li şen ulu sal kur tu luş mü ca de le -
si nin et ki si bu par ça da ya yıl mak ta ol sa da, bu -
ra sı di ğer par ça la ra gö re ulu sal kur tu luş ta ge ri
bir du ru mu ya şa mak ta dır. 

Çok ha re ket li bir or ta mın var ol du ğu
Kürdistan'da gün cel du rum şu te mel özel lik le ri
ar zet mek te dir: 

a)  Kürdistan'da es ki sö mür ge ci sta tü ko yu ko -
ru mak is te yen güç ler le dev rim ci ulu sal kur tu -
luş çu güç ler ara sın da çok şid det li bir sa vaş ya -
şan mak ta dır. Bu ko nu muy la Kür dis tan; dün ya -
nın en ça tış ma lı alan la rın dan bi ri du ru mun da dır. 
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b) Bugün  Kürdistan'da çok kök lü bir ulu sal
de mok ra tik dev rim sü re ci ya şan mak ta dır. Bu
ko nu muy la Kür dis tan böl ge yi ve dün ya yı et ki si
al tı na  alan bir dev rim mer ke zi du ru mun da dır.
Yi ne  Kürdistan'daki bü tün ya şam bu dev ri min
be lir le yi ci ve dö nüş tü rü cü et ki si al tın da dır. 

c) Kürdistan üze rin de geç miş te oluş tu ru lan
sta tü ko (dör de bö len sö mür ge ci sta tü ko) ge li -
şen ulu sal kur tu luş mü ca de le si ile par ça lan -
mış tır. Kür dis tan par ça la rı ara sın da git tik çe
da ha sı kı bir iliş ki ve bir lik ge liş mek te dir.
Em per ya list ler le sö mür ge ci dev let le rin po li ti -
ka la rı ara sın da geç miş te var  olan  uyum da ğıl -
mış tır. Bu gün Kür dis tan üze rin de em per ya list -
le rin ye ni sö mür ge ci po li ti ka sı, sö mür ge ci
dev let le rin kla sik po li ti ka sı, iş bir lik çi po li ti ka
ve ulu sal kur tu luş po li ti ka sı mü ca de le ha lin -
de dir. 

d) Kuzey-Ba tı  Kürdistan'daki ulu sal kur tu luş
mü ca de le si, Kür dis tan bü tün lü ğü açı sın dan be -
lir le yi ci ve yön len di ri ci bir ye re sa hip tir. Di ğer
par ça la rı bu te mel de de ğer len dir mek, ka lı cı so -
nuç al ma da tek doğ ru tu tum dur. 
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Ku zey-Ba tı  Kürdistan'daki
du ru mun özel lik le ri

Kürdistan'ın bu par ça sın da on yıl dan be ri git -
tik çe yo ğun la şan bir sa vaş du ru mu ya şan mak ta -
dır.  TC'nin sö mür ge ci  özel sa va şı na kar şı par ti -
mi zin yü rüt tü ğü dev rim ci ulu sal kur tu luş sa va şı
top lum sal dö nü şü mün mo to ru ol mak ta ve top -
lum sal ya şa mın her ala nı nı bu sa vaş du ru mu be -
lir le mek te dir.  TC'ye kar şı par ti mi zin yü rüt tü ğü
ulu sal kur tu luş mü ca de le si, Kür dis tan bü tün lü -
ğün de ki ulu sal ha re ket ve mü ca de le üze rin de de
be lir le yi ci et ki de bu lun mak ta ve onu yön len dir -
mek te dir. 

Türkiye'de ye ni sö mür ge ci ka pi ta lizm ge liş -
tik çe bu nun yan sı ma la rı Kür dis tan üze rin de de
ol muş, 1960 'lardan iti ba ren  Kürdistan'da sö mür -
ge ci  Türk ka pi ta liz mi ge liş me ye baş la mış tır. Ta -
ma men dev let iş let me le ri et ra fın da ve Tür ki ye
pa za rı na bağ lı ola rak şe kil len di ri len bu eko no -
mik ya pı ile Kür dis tan kay nak la rı üze rin de tam
bir sö mü rü ve ta lan dü ze ni ku rul muş tur. Kür dis -
tan de ğer le ri ni ta lan et me ve  Türk sö mür ge ci li -
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ği nin  Kürdistan'ı yut ma ama cı na gö re şe kil len -
di ri len bu eko no mik ya pı, on yıl lık sa vaş için de
bu ger çek liği da ha net or ta ya çı ka rarak tam bir
özel sa vaş eko no mi si ha li ne gel miş tir.

Ta ma men ya şa nan sa vaş ta ra fın dan be lir le -
nen  Kürdistan'daki eko no mik ya şa mın ba zı te -
mel ni te lik le ri ni şöy le sı ra la ya bi li riz: 

a) Daha ön ce şe kil len di ri len sö mür ge ci eko -
no mik dü zen es ki si gi bi iş le tile me mek te dir. Ge -
li şen ulu sal kur tu luş mü ca de le si bu nun ala nı nı
epey ce sı nır lan dır mış tır.

b) İşletilebildiği ka da rıy la sö mür ge ci eko no -
mik sis te min sö mü rü cü ve ta lan cı ka rak te ri
azal ma mış, ter si ne da ha da ar tı rıl mış tır. Bu du -
rum  Türk sö mür ge ci li ği nin es ki ya pı sı nın par -
ça lan mış ol ma sı ger çek li ğiy le çe liş me mek te dir.

c) TC,  Kürdistan'da tam bir sa vaş eko no mi si
te sis et miş, eko no mik ya şa mı ve ola nak la rı bü -
tü nüy le  özel sa va şın hiz me ti ne sok muş tur. Yü -
rüt tü ğü sa vaş eko no mi si  TC'ye çok  ağır bir yük
bin dir mek te ve  Türk eko no mi si ni if las la yüz
yü ze ge tir mek te dir.

d)  Halk, eko no mik güç ba kı mın dan ol duk ça
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za yıf la tıl mış tır. Sa vaş eko no mi si bi çi min de de
ol sa, ti ca ret gi bi alan lar da hal kın ulu sal kur tu -
luş çu eko no mik ya pı lan ma sı ve ya şa mı ge liş -
me ye baş la mış tır.

Kürdistan'da sö mür ge ci ege men lik al tın da ve
onun la sa vaş için de ge li şen eko no mik iliş ki ler,
ken di ne bağ lı bir sos yal ya pı lan ma yı ve de ği şi -
mi de be ra be rin de ge tir mek te dir. Geç miş te ge li -
şen sö mür ge ci ka pi ta lizm,  Kürdistan'daki fe o dal
sos yal ya pı yı ya rı ya rı ya çöz müş ve bu te mel de
ken di ne bağ lı bir sos yal ay rış ma ve şe kil len me
ya rat mış tı. Üst te fe o dal top rak ağa la rı fe o dal-
komp ra dor bir sı nıf ha li ne ge lir ken, köy lü lük
çö zül me ye baş la mış ve  kent kü çük-bur ju va zi si
ile bir lik te ge niş bir iş siz ler or du su ve ay dın-
genç lik ke simi or ta ya çık mış tı. İş çi sı nı fın dan
ay dın la ra ka dar bu sos yal ke sim le rin hep si sö -
mür ge ci ege men lik te me lin de şe kil le ni yor ve
yo ğun bir asi mi las yo nu ya şı yor du. Şim di bu du -
rum lar kök lü bir de ği şi me uğ ra mış tır.

Par ti mi zin yü rüt tü ğü dev rim ve özel lik le son
on yıl da ya şa nan sa vaş, Kür dis tan sos yal ya pı -
sın da çok hız lı ve kök lü bir de ği şimi ger çek leş -
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tir miş tir. Sö mür ge ci li ğin ayak ta tut ma ya ça lış tı -
ğı ge ri sos yal ve kül tü rel ya pı lan ma lar dev rim ci
mü ca de le ile par ça lan mış ve top lum dev rim ci
ya pı lan ma doğ rul tu sun da ge liş me gös ter miş tir.
Şim di her  şey ya şa nan dev rim ve sa vaş ger çe ği -
ne bağ lı dır. Bir yan dan sö mür ge ci li ğe ve  onun
özel sa vaş yö ne ti mi ne bağ lı bir  avuç iş bir lik çi-
ha in ke sim da ha net or ta ya çı kar ken, di ğer yan -
dan git tik çe yok sul la şan ve ara da ki ay rı mı aza -
lan yurt se ver bir  halk ger çe ği şe kil len mek te dir.

Mev cut du rum da ko ru cu luk bir sı nıf gi bi dir.
Ge ri ci fe o dal, aşi ret çi ve komp ra dor güç le ri, yi -
ne muh bir,  ajan, iş bir lik çi ve ser se ri ke sim le ri
için de top la yan ve ba zı bi linç siz aşi ret güç le ri ni
içi ne  alan bu ke sim, sö mür ge ci li ğin
Kürdistan'daki sos yal, si ya sal ve as ke ri da ya na -
ğı du ru mun da dır.  Türk sö mür ge ci li ği, bir yan -
dan dev rim kar şı sın da bu gü ce da ha çok da yan -
ma ya ça lı şır ken, di ğer yan dan da ya rat tı ğı ma li -
kül fet ve si ya sal teh dit ne de niy le on dan kork -
mak ta dır.

Ge li şen ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin ya rat -
tı ğı or ta ma da ya na rak bir mil li  Kürt ser ma ye si
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ge liş mek is te mek te dir. He nüz za yıf bir ko num -
da  olan bu  Kürt mil li bur ju va zi si, yurt se ver zen -
gin ke sim ler den, tüc car lar dan ve kü çük-bur ju -
va zi nin üst ke sim le rin den oluş mak ta dır.
Kürdistan'da ye ni  olan bu ke si min do ğu şu ve
ge li şi mi ta ma men ulu sal kur tu luş mü ca de le si ne
bağ lı dır. Yi ne bu mü ca de le te me lin de köy lü lük
git tik çe çö zül mek te, kü çük-bur ju va ke sim ler de
yurt se ver lik ge liş mek te dir. Ya şa nan sa vaş or ta -
mın da çok azı iş bu la bi len çok ge niş bir iş siz ler
or du su or ta ya çık mış tır.

Sö mür ge ci  özel sa va şın ya rat tı ğı göç,
Kürdistan'da bü yük bir sos yal  olay du ru mun da -
dır.  Özel sa vaş po li ti ka la rı ge re ği, eko no mik ve
as ke ri zor la  Kürdistan'ın yurt se ver mü ca de le ye
açık bü tün alan la rı in san dan bo şal tıl mış, baş ta
Tür ki ye met ro pol le ri ol mak üze re in san la rı mız
dün ya nın dört bir ya nı na sav rul muş tur. Sö mür -
ge ci li ğin ulu sal kur tu luş mü ca de le si ni za yıf lat -
mak ama cıy la ya rat tı ğı bu mül te ci ke sim ler,
yurt se ver ha re ke te bü yük des tek ve rir ha le ge ti -
ril miş tir.

Da ha ön ce ke ma list et ki al tın da ve top lum -
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dan ko puk ola rak ya ra tı lan ay dın ke si mi, bü tün
di ren ci ne ve ver di ği za ra ra rağ men, ge li şen dev -
rim ci mü ca de le kar şı sın da du ru la ma ya ca ğı nı ar -
tık an la mış ve bü yük öl çü de yurt se ver saf lar da
top lan ma ya yö nel miş tir. Ay rı ca ge li şen dev rim -
ci ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin de ay dın la tı cı
ve eği ti ci gü cüy le önem li bir  Kürt ay dın ha re ke -
ti ge liş me ye baş la mış tır.

Türk sö mür ge ci li ği nin Kürt le ri ulu sal yo k et -
me po li ti ka sı, par ti mi zin yü rüt tü ğü ulu sal kur tu -
luş mü ca de le si ile ye nil gi ye uğ ra tıl mış tır.
TC'nin eği tim sis te mi dü zen li ça lış ma mak ta ve
asi mi las yon po li ti ka sı yü rü me mek te dir.  Kürt
top lu mu çok yay gın, kök lü ve dev rim ci ni te lik li
bir ulu sal bi linç len me yi ya şa mak ta ve ge li şen
mü ca de ley le bir lik te dev rim ci bir  ulus oluş mak -
ta dır. Bu te mel de, geç miş te var  olan aşi ret ve
ka bi le de ğer le ri ne güç lü bağ lı lık ve bu nun yol
aç tı ğı ça tış ma ve bö lün me ler or ta dan kalk mak -
ta, bu nun ye ri ni güç lü bir ulu sal bi linç, bir lik ve
da ya nış ma al mak ta dır.

Par ti mi zin yü rüt tü ğü dev rim ci mü ca de le,
Kürdistan'da ya şa yan ve ço ğun luk la da dün ya -
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nın dört bir ya nı na sav rul muş  olan azın lık mil li -
yet ve din sel grup la rı da ken di ne ge tir mek te dir.
Par ti mi zin doğ ru po li ti ka sı,  Türk sö mür ge ci le ri -
nin ta rih ten ge len halk la rı bir bi ri ne kır dırt ma
po li ti ka la rı nı bo şa çı kar mış ve ter si ne çe vir miş -
tir. Ta rih sel bir in ti kam ey le mi ola rak ge li şen
ulu sal kur tu luş mü ca de le miz,  Türk sö mür ge ci li -
ğin den za rar gö ren bü tün azın lık grup la rın top -
lan dı ğı ve ken di ger çekliklerini bul du kları en
te mel  alan ol mak ta dır. Par ti miz, dar mil li yet çi li -
ğe düş me mek kay dıy la  Kürdistan'daki bü tün
azın lık kül tür le rin ge liş me si ni bir zen gin lik ola -
rak ele al mak ta, ge liş ti ril me si  için her kül tü re
öz gür lük ve des tek sağ la mak ta dır.  Kürdistan'ın
ge niş kül tü rel ze mi ni nin ka pi ta list mil li yet çi
yak la şım lar la kir le til me si ne kar şı çık mak ta ve
kül tür le rin ge niş hoş gö rü ve öz gür lük için de ge -
liş me si nin or ta mı nı ya rat mak ta dır.

Yüz yıl lar dan be ri ya ban cı ege men lik le ri
ayak ta tu tan ge ri ci de ğer ler gü nü müz
Kürdistan'ında ya şa nan kök lü dev rim le bir bir
yı kıl mak ta, ta ri hi nin en bü yük ye ni len me si ni
ya şa yan Kür dis tan top lu mu dev rim ci-yurt se ver
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de ğer ler te me lin de ye ni den şe kil len mek te dir.
TC,  Kürdistan'da ya şa nan bu kök lü dev ri mi

boğ mak  için, hiç bir ku ra la ve öl çü ye bağ lı ol -
ma yan bir  özel sa vaşı yü rüt mek te dir. Da ha ön ce
sö mür ge ci ege men li ği güç len dir mek  için oluş -
tur du ğu si ya sal ku rum la rı da ar tık bir ya na at -
mış ve  Kürdistan'ın her ta ra fın da  dört dört lük
bir  özel sa vaş yö ne ti mini ör güt le miş tir.
Kürdistan'da  TC'ye ait bu yö ne tim  özel sa vaş
çer çe ve sin de ic ra edil mek te dir. 

Türk or du su, sa va şa bi len bü tün ak tif güç le ri -
ni  Kürdistan'daki sa va şa gö re eğit mek te, dü zen -
le mek te ve bu sa vaş ta kul lan mak ta dır. Es ki or -
du gü cü ne ek ola rak, yü rüt tü ğü  özel sa vaş çer -
çe ve sin de  özel ko lor du,  özel or du,  özel tim, köy
ko ru cu lu ğu gi bi  özel kuv vet ler de ör güt lemiş ve
kont rge ril la nın ye ral tı teş ki la tı nı ge liş tir miş tir.
Bu güç le re da ya na rak, hiç bir ku ral ta nı mak sı zın
Kürdistan'da bü tün sa vaş tak tik le ri ni ve araç la -
rı nı vah şet uy gu la ma la rı dü ze yin de kul lan mak -
ta dır. Tüm bun la ra rağ men,  Türk or du su Kür -
dis tan üze rin de ki es ki ege men li ği ni ar tık kay -
bet miş tir ve sa vaş ta ba şa rı sız ka lan bir or du du -
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ru mu na düş müş tür.
TC'nin  Kürdistan'daki si ya si ve as ke ri ege -

men li ği ne kar şı mü ca de le için de par ti mi zin de
si ya si ve as ke ri ege men li ği do ğup ge liş miş tir.
Son on yıl da  Kürdistan'da ya şa nan sa vaş ve
özel lik le 1990 son ra sı or ta ya çı kan ge liş me ler
bu ege men li ği açık ça va r et miş tir. Ar tık
Kürdistan'da bir tür iki li ik ti dar ya şan mak ta dır.
Kürt hal kı nın duy gu ve dü şün ce si dev rim ci leş -
miş tir. Kit le ör güt len me le ri ve ulu sal kur tu luş
cep he si, çe şit li le gal ve il le gal ku rum la rıy la
yay gın bir yö ne tim gü cü du ru mun da dır ve  Kürt
hal kı çok bü yük oran da bu güç ta ra fın dan yö ne -
til mek te dir. Par ti mi zin sa vaş için de ör güt le di ği
Halk Kur tu luş Or du su, kah ra man ca sa va şa rak
on bin le re ulaş mış ve  Kürdistan'ın bü tün stra te -
jik coğ ra fi alan la rın da üs le ne rek  Türk or du su nu
bu ra lar da ha re ket ede mez ha le ge tir miş tir.

Kürdistan'da her  şe yi be lir le yen, bu iki güç
ara sın da ki sa vaş du ru mu dur. Sa va şan güç ler
ken di çı ka rı na gör dük çe ve bu sa vaş du ru mu
im kan ver dik çe, di ğer si ya si sa va şım tür le ri de
uy gu la na bil mek te dir.
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Par ti mi zin  Türk sö mür ge ci li ği ne kar şı yü rüt -
tü ğü dev rim ci ulu sal kur tu luş sa va şı, şim di ye
ka dar ki uy gu lan ma dü ze yi ile önem li si ya sal ve
sos yal ge liş me ler or ta ya çı kar mış tır. Ve ha ta ya -
pıl maz, par ti mi zin po li tik-as ke ri çiz gi si pra tik te
doğ ru uy gu la nır sa, son de re ce ge ri ci, hak sız ve
kat li am cı  olan  Türk sö mür ge ci  özel sa vaş re ji -
mi nin ye ni le bi le ce ği ka nıt lan mış tır.
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Üçüncü Bö lüm

KÜR DİS TAN DEV Rİ Mİ

Kür dis tan dev ri mi nin özel lik le ri

Kürdistan'da par ti mi zin yü rüt tü ğü dev rim bir
ulu sal de mok ra tik dev rim  olup, baş lı ca özel lik -
le ri şun lar dır:

a) Devrimimizin iki te mel ya nı var dır; mil li
ve de mok ra tik ya nı. Mil li ya nı, sö mür ge ci li ğin
si ya si, as ke ri, eko no mik ve kül tü rel alan da ki
ha ki mi ye ti ni he def al mak ta dır. Dev ri mi miz ilk
aşa ma da bu ya nı ön pla na ala rak ge liş miş tir.
Mil li çe liş ki baş çe liş ki du ru mun da  olup, di ğer
top lum sal çe liş ki le rin çö zül me sin de ta yin edi ci -

67



dir. Mil li çe liş ki çö zül me dik çe, di ğer hiç bir top -
lum sal çe liş ki yal nız ba şı na çö zül me im ka nı na
sa hip de ğil dir. Dev rim adı na atı lan ilk adım lar
mil li ka rak ter de ol muş ve  Kürdistan'ı kök lü bir
dev rim ci ge liş me sü re ci ne sok muş tur.

Dev ri mi mi zin ikin ci ya nı, de mok ra tik ya nı -
dır. De mok ra tik dev rim, top lum da ki or ta çağ dan
kal ma çe liş ki le ri te miz le me yi he def al mak ta dır.
Bun lar fe o dal-komp ra dor sö mü rü sü, aşi ret çi lik,
mez hep çi lik, ka dı nın kö le ce ba ğım lı lı ğı gi bi çe -
liş ki ler dir. Bu çe liş ki ler çö zül dük çe top lum de -
mok ra tik bir ni te lik ka zan mak ta dır.

Dev ri mi mi zin bu iki ya nı ara sın da çok sı kı
bir iliş ki var dır. Bu iki yan ade ta iç içe geç miş -
tir. De mok ra tik dev rim, ha kim yan  olan mil li
dev ri me bağ lı ola rak ge liş mek te dir. Mil li dev ri -
min ge liş me si de, top lum da ki de mok ra si nin ge -
liş me si ne çok ya kın dan bağ lı ol mak ta dır. 

b) Kürdistan dev ri mi nin di ğer bir özel li ği de
ön der lik so ru nu na iliş kin dir. Ulu sal de mok ra tik
dev rim de ön der lik iki bi çim de or ta ya çık mak ta -
dır: Bi rin ci si sı nıf ön der li ği, ikin ci si par ça ön -
der li ği. Sı nıf ön der li ği çer çe ve sin de fe o dal-
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komp ra dor sı nıf, kü çük-bur ju va zi ve iş çi sı nı fı
ara sın da sü ren yo ğun mü ca de le de önem li so -
nuç la ra ula şıl mış tır. Ulu sal kur tu luş mü ca de le si
pra ti ği, dev rim de za fe ri ya ra ta cak te mel gü cün
iş çi-köy lü it ti fa kı, za fe ri ya ra ta cak ön der li ğin
ise iş çi sı nı fı nın ide o lo jik, po li tik ve ör güt sel
ön der li ği ol du ğu nu gös ter miş tir. Di ğer sı nıf ön -
der lik le ri sü rek li ge ri ler ve sö mür ge ci lik kar şı -
sın da cid di bir güç ol mak tan çı kar ken, par ti miz
şah sın da şe kil le nen iş çi sı nıf ön der li ği nin sağ la -
dı ğı sü rek li ge liş me bu nu ka nıt la mış tır. 

Kürdistan'ın bö lün müş lü ğün den kay nak la nan
par ça ön der li ği de önem li dir. Ge ri bir sos yal ya -
pı da ve kü çük bir par ça ol ma sı na rağ men Gü -
ney  Kürdistan'ın geç miş te ken di ni ön der ola rak
da yat ma sı ve tüm  Kürdistan'ın ola nak la rı nı ken -
din de top la ma sı, ulu sal kur tu luş ta bir so nuç or -
ta ya çı kar ma dı ğı gi bi, ona cid di za rar lar da ver -
miş tir. Bu çar pık du rum, bü yük ve ge liş miş par -
ça  olan Ku zey-Ba tı  Kürdistan'daki ulu sal kur tu -
luş çu ge liş mey le dü zel til miş ve  TC'ye kar şı Ku -
zey-Ba tı  Kürdistan'daki mü ca de le nin ön der li ği,
sağ la dı ğı ka lı cı ge liş me ler le ka nıt lan mış tır. 
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Hem sı nıf ve hem de par ça ön der li ği ni doğ ru
bir bi çim de ele  alıp şah sın da çö zü me ka vuş tu -
ran par ti miz, bur ju va mil li yet çi, ulu sal in kar cı
ve tes li mi yet çi yak la şım la ra kar şı ba şa rı lı bir
mü ca de le ve re rek, ulu sal kur tu luş ta doğ ru dev -
rim ci çiz gi yi ege men kıl mış tır. Par ti miz şah sın -
da ger çek le şen dev rim ci sos ya list ön der lik, ulu -
sal de mok ra tik dev rim de emek çi çiz gi si nin ve
sos ya lizm yo lun da ke sin ti siz ola rak iler le ne ce -
ği nin ga ran ti si ol muş tur. 

c) Devrimimizin üçün cü özel li ği, hal kın ge -
niş güç le ri nin se fer ber edil di ği  uzun va de li bir
mü ca de le çiz gi si ne sa hip ol ma sı dır. Bu çiz gi
ken di ni pra tik te  uzun sü re li  halk sa va şı bi çi min -
de şe kil len di rir.  Uzun sü re li  halk sa va şı te me -
lin de bü tün mü ca de le bi çim le ri nin kul la nıl ma sı -
nı içe rir. Çok güç lü  olan sö mür ge ci ör güt len me
an cak böy le bir mü ca de le çiz gi siy le ge ri le ti lip
ye nil gi ye uğ ra tı la bi lir. Bu çiz gi nin uy gu lan ma sı
ola rak yü rü tü len mü ca de le, ya rat tı ğı bü yük dev -
rim ci ge liş me ler le çiz gi nin doğ ru lu ğu nu ka nıt -
la mış tır.

d) Devrimimizin dör dün cü te mel özel li ği,
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onun sa de ce  Kürdistan'la sı nır lı ol ma yıp çev re -
si ni de de rin et ki si al tı na al ma sı ve böl ge sel
çap ta ge liş me si dir. Bu, dev ri mi mi zin ev ren sel
ni te li ği ni gös ter mek te dir. Hem de rin bir top -
lum sal dev rim ol ma sı, hem dün ya da ki aleyh te
ge liş me ler or ta mın da ken di ni güç len dir me si,
hem de  Kürdistan'ın par ça lan mış ol ma sı ne de -
niy le böl ge nin tüm ulus la rı nı doğ ru dan il gi len -
dir me si, dev ri mi mi zin bu özel li ği ni or ta ya çı -
kar mak ta dır. Da ha şim di den dev ri mi mi zin bu
özel li ği pra tik te ha yat bul ma ya baş la ya rak böl -
ge yi et ki si al tı na al mış tır ve bu çer çe ve de ge li -
şi mi ni sür dür dük çe dün ya üze rin de bü yük et ki -
de bu lu na cak tır.

Kür dis tan dev ri mi nin  gö rev le ri

Özel lik le ri ni be lir le di ği miz dev ri mi miz, en
yü ce ama cı mız  olan sı nıf sız top lu ma doğ ru iler -
le mek ve bu top lu mun ilk ev re si  olan sos ya liz -
me var mak  için zo run lu bir aşa ma  olup,  esas
ola rak şu gö rev le ri ger çek leş ti re cek tir:

A)  Türk sö mür ge ci li ği nin ve ge ri sin de ki em -
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per ya liz min Kür dis tan üze rin de ki her tür lü ha -
ki mi ye ti ne son ver mek. Bu nun  için:

1- İşçi, köy lü, ay dın ve di ğer sı nıf ve ta ba ka -
lar dan tüm yurt se ver le ri bir leş ti ren ulu sal bir le -
şik cep he yi da ha da ge niş le tip ge liş tir mek.

2- Halkın top ye kün ör güt len me si ni sağ la mak
için oluş tu ru lan iş çi, köy lü, genç lik, ka dın ve
ben ze ri kit le sel bir lik le ri da ha da ge liş ti rip güç -
len dir mek.

3- Sömürgeciliğe kar şı te mel mü ca de le bi çi -
mi  olan  halk sa va şı nı za fer çiz gi sin de yü rüt mek
ve bu nun te mel ör gü tü  olan  Halk Kur tu luş
Ordusu'nu ge liş tir mek.

4- Sömürgecilerin ve yer li ajan la rı nın sü rek li
kış kırt ma ya ça lış tı ğı  halk ara sın da ki ça tış ma la ra
son ver mek, böl ge ci ve dar mil li yet çi an la yış
ka lın tı la rı nı tas fi ye et mek.

5-  TC'nin sö mür ge ci bo yun du ru ğu nu par ça la -
ma yı he def le me yen “böl ge sel özerk lik”, “oto no -
mi” vs. gi bi özün de sö mür ge ci lik le uz laş ma yı ge -
ti ren tes li mi yet çi an la yış la rı teş hir et mek ve bun -
la ra kar şı ve ri len ka rar lı mü ca de le yi sür dür mek.

6- Savaş için de sö mür ge ci ler le iş bir li ği ya pan
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ve hal ka düş man lık eden le rin mal la rı na el koy -
mak ve yok sul hal ka da ğıt mak.

7- Sömürgeciliğin do ğa ve  halk üze rin de ki
her tür lü tah ri ba tı na ve bu la şı cı has ta lık la ra kar -
şı mü ca de le et mek  için eko no mik, kül tü rel, eği -
tim ve sağ lık hiz met le ri ni biz zat üst len mek.

B) Demokratik  halk yö ne ti min de ulu sal ba -
ğım sız ve de mok ra tik bir top lum ya rat mak. Bu -
nun  için:

8- Sömürgecilerin iş let ti ği bü tün ye ral tı ve
ye rüs tü kay nak la rı nı, fab ri ka, çift lik ve di ğer
bü tün iş let me le ri ka mu mül ki ye ti ne ge çir mek.

9- Sömürgeciliğin ma li ve kre di sis te mi ni da -
ğı ta rak ye ri ne ba ğım sız bir ma li ve kre di sis te -
mini ge liş tir mek.

10- Ülke üze rin de hiç bir ya ban cı dev le te as -
ke ri üs ve im ti yaz ta nı ma mak.

11- Emekçi ke sim ler çı ka rı na  adil bir top rak
re for mu yap mak.

12- Yoksul köy lü le rin te fe ci ye ve ban ka la ra
olan bü tün borç la rı nı ip tal et mek. 

13- Toplumun de mok ra tik leş ti ril me si nin bir
par ça sı ola rak, emek çi hal kın eko no mik, si ya si
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ve kül tü rel alan lar da ör güt len me si nin önün de ki
en gel le ri kal dır mak ve bu ko nu lar da ya sal sta tü
ge liş tir mek.

14- İş çi le re ye ni iş alan la rını ya rat mak, iş çi -
le rin be de nen ve fik ren ge liş me si ne  önem ver -
mek ve se kiz sa at lik iş gü nü nün uy gu lan ma sı na
ça lış mak.

15- Sömürgeciliğin ad li sis te mi ni da ğıt mak
ve ye ri ne de mok ra tik bir ad li sis temi ge liş tir -
mek.

16- Kadın üze rin de ki her tür lü kö le ci bas kı ya
son ver mek, top lum sal ve si ya sal ya şa mın her
ala nın da ka dın-er kek eşit li ği ni sağ la mak, bü yük
top lum sal dev rim di na mi ği ha lin de  olan ka dın
ke si mi nin bu ger çe ği ni doğ ru ele  alıp ey le me
dök mek.

17- Azınlık, mil li yet ve din sel grup lar üze rin -
de ki her tür lü bas kı ya son ver mek, mil li yet çi li -
ğe düş me den her kül tü re öz gür lük ve des tek
sağ la mak ve on la rı bir zen gin lik ola rak gö rüp
ge liş tir mek.

C) Bağımsız bir eko no mik ya pı in şa et mek.
Bu nun  için:
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18- Ekonomiyi mer ke zi bir plan la ma ile yön -
len dir mek.

19- Kamu mül ki ye ti ile dev let ka pi ta liz mi ni
bir bi rin den ayır mak ve dev let ka pi ta liz mi bi çi -
mi ne kar şı çık mak. Bi lim de,  si ya set te ve üre -
tim de top lu ma ver di ği ka dar al mak il ke si ni ha -
ya ta ge çi rip ege men kıl mak. 

20- Kamu mül ki ye tin de  ağır sa na yi nin ge liş -
ti ril me si ne ön ce lik ta nı mak.

21- Yeraltı ve ye rüs tü zen gin lik kay nak la rı nı,
ula şım, ti ca ret, ban ka cı lık, kit le ha ber leş me
araç la rı ve ben zer le ri ni ka mu mül ki ye tin de iş -
let mek.

22- Köylülüğü ko o pe ra tif leş tir me ye teş vik
et mek ve des tek le mek.

23- Toplumun ge liş me sin de ya rar lı ola bi le -
cek  özel gi ri şim ci li ği ser best bı ra kıp, yar dım ve
des tek ver mek.

D) Sömürgeci eği tim ve kül tür ku rum la rı nın
ye ri ne ulu sal eği tim ve kül tür ku rum la rı nı oluş -
tur mak. Kürt çe 'nin bü tün leh çe le ri nin ge liş me -
si ne fır sat ve im kan ta nı mak ve bi ri nin ulu sal
dil ha li ne gel me si ni teş vik et mek.  Kürt di li,
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ede bi ya tı ve ta ri hi alan la rın da yo ğun bir araş tır -
ma ve ör güt len dir me ça ba sı na gi riş mek. Bü tün
hal ka  okur-ya zar ol ma im ka nını ta nı mak.

E) Kürdistan dev ri mi ve bir li ği  için:
24- Her par ça da ki dev ri mi  esas ola rak o par -

ça da ya şa yan hal kın ese ri ola rak gör mek.
25- Her par ça da ya şa yan hal kı, sö mür ge ci

dev let ay gı tıy la “özerk lik” ve ya “oto no mi” adı
al tın da birta kım re form lar la uz laş tır ma ça ba la rı -
na kar şı mü ca de le et mek.

26- Her par ça da mü ca de le ve ren dev rim ci
güç ler ara sın da en sı kı des tek ve da ya nış ma nın
sağ lan ma sı na ça lış mak.

27- Her par ça da dev rim ci çiz gi nin ba şa rı sı
için ça ba har ca mak.

28- Birlik  için her par ça da ki hal kın öz ira de -
si ni  esas al mak.

29- Dünyanın çe şit li yer le ri ne sav ru lan Kürt -
le rin de mok ra tik halk la rı nı sa vu nan, on la rı ile ri -
ci in san lık la ve  Kürdistan'daki mü ca de ley le bir -
leş ti ren ve  Kürdistan'a ye ni den dö nü şün ko şul -
la rı nı ha zır la yan bir yak la şım için de ol mak.

F) Komşu halk lar la  olan iliş ki ler de ve ulus -
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lara ra sı so run lar da pro le ter en ter nas yo na liz mi ni
uy gu la mak. Bu nun  için:

30- Komşu halk la rın dev rim ci güç le ri ile  olan
iliş ki ler de, ül ke ay rı mı te me li üze rin de her dev -
rim ci ha re ke tin ken di ül ke sin de ki dev rim den so -
rum lu ola ca ğı il ke si ni ha kim kıl mak ve bu te mel -
de çe şit li dü zey ler de or tak mü ca de le le re gi riş mek. 

31- Komşu halk lar la bir lik, her hal kın ba ğım -
sız ve öz gür ol ma sın dan ge çer. Bu te mel il ke
üze rin de ger çek leş me yen bü tün zo ra ki bir lik le -
rin par ça lan ma sı  için aman sız bir mü ca de le ver -
mek. Baş ta Tür ki ye hal kı ol mak üze re kom şu
halk lar la iliş ki le ri “Or ta do ğu Fe de ras yo nu” an -
la yı şı çer çe ve sin de ge liş tir mek.

32- Bağımsız ül ke ler ve ulu sal kur tu luş ha re -
ket le riy le iliş ki, dün ya nın her ta ra fın da ki iş çi sı -
nı fı ha re ket le ri ve dev rim ci güç ler le it ti fak, her
alan da ki de mok ra tik, an ti-fa şist, çev re ci ve hü -
ma nist çev re ler le da ya nış ma için de ol mak.

24  Ocak 1995

PKK 5. KONG RE Sİ
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PKK

(Par ti ya Kar ke rên Kur dis tan)

TÜZÜK
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PKK TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm: GE NEL HÜ KÜM LER 

1- Ör gü tün adı Par ti ya Kar ke rên Kur dis tan
(Kür dis tan İş çi Par ti si) 'dir. Kı sa adı “PKK”dir. 

2- Ör gü tün amb le mi, kı zıl yıl dız için de sa rı
me şa le dir. Bu amb le min sa rı şe rit ile ay rı la rak
kır mı zı ze min üze ri ne otur tul ma sıy la ör güt bay -
ra ğı olu şur.

3- Ör gü tün ama cı, Kür dis tan üze rin de ki sö -
mür ge ci ege men li ğe ve ge ri sin de ki em per ya liz -
min et ki le ri ne son ver mek,  Kürdistan'daki çağ dı şı
ka lın tı la rı tas fi ye et mek, ba ğım sız ve bir le şik bir
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Kürdistan'da de mok ra tik bir  halk yö ne ti mini kur -
mak, ile ri ci in san lı ğın bir par ça sı ola rak sı nıf sız
top lu ma doğ ru iler le mek tir. Bu  amaç, da ha kap -
sam lı ve ay rın tı lı ola rak prog ram la be lir len miş tir.

İkinci Bölüm: ÖR GUT ÜYE LİĞİ

4- Par ti üye si, par ti prog ra mı nı ka bul  eden ve
onu ha ya ta ge çir mek ten so rum lu  olan, par ti ira -
de si ni  esas  alıp ken di ni gi de rek bu ira dey le bü -
tün leş ti ren, par ti ya şa mı na ve tak tik uy gu la ma -
ya bir par ti or ga nın da tüm gün ka tı lan, ken di ni
çö züp par ti nin  tarz, tem po ve üs lu bu na ka vuş tu -
ra rak te mel par ti amaç la rı  için ödün süz, çı kar -
sız, de rin coş ku ve son suz fe da kar lık la ça lı şan
ve ya şa mı nı par ti da va sı na ada yan ki şi dir.

Par ti ye sem pa ti du yan ve ulu sal kur tu luş çiz -
gi si ni des tek le yen ki şi yurt se ver dir. Ak tif leş miş
yurt se ver  olan, yü rür lük te ki par ti po li ti ka la rı nı
ve mü ca de le si ni ka bul  eden, bu mü ca de le ye gü -
cü ora nın da ve sis tem siz ka tı lan, par ti yi mad di
ve ma ne vi ola rak des tek le yen ki şi ta raf tar dır.
Ak tif leş miş ve ör güt len miş ta raf tar  olan, gü cü
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ora nın da par ti ça lış ma la rı na dü zen li ve sü rek li
ka tı lan, par ti ye dü zen li ve sü rek li ai dat ve ren
ki şi par ti sem pa ti za nı dır.

Üye li ğe alın ma ve çı ka rıl ma:
Par ti ye üye ol mak is te yen ki şi, iki par ti üye -

si nin öne ri si ve baş vu ru lan par ti ko mi te si nin
ka ra rı ve bir üst ör gü tün ona yı ile  aday üye  olur.
Aday üye lik sü re si al tı ay dır. Aday lık sü re si ni
ba şa rıy la ta mam la yan ki şi nin üye li ği, bağ lı ol -
du ğu ko mi te nin üç te iki ço ğun luk ka ra rı, bir üst
ko mi te nin öne ri si ve Mer kez  Komite'nin ona yı
ile ikin ci al tı ay da ke sin le şir.

Üye lik ten çı ka rıl ma da da ay nı yol iz le nir.
Üye lik ten çı ka rıl ma nın ke sin leş me si, Mer kez
Ko mi te ile bir lik te Ge nel Baş kan lı ğın ona yı nı
da ge rek ti rir.

6- Par ti üye si nin gö rev le ri:
a) Prog ram la be lir len miş  olan par ti çiz gi si ni

ve amaç la rı nı ha ya ta ge çir mek  için son suz fe da -
kar lık, coş ku,  azim ve ka rar lı lık la ça lış mak.

b) Ge nel Baş kan lık ve Mer kez Ko mi te ta ra -
fın dan be lir le nen par ti po li ti ka ve tak tik le ri ni
ha ya ta ge çir mek.
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c) Her tür lü par ti  emir ve ta li ma tı nı ye ri ne
ge tir mek.

d) Par ti tü zü ğü ne ve öl çü le ri ne gö re ya şa mak
ve ça lış mak. Par ti tü zü ğü nü ha ya ta ge çir mek.

e) Ge nel Baş kan lık ta ra fın dan ge liş ti ri len
ide o lo jik-po li tik çiz gi yi öğ ren mek, özüm se mek,
pra ti ğe ak tar mak ve ko ru mak.

f) Par ti di sip li ni ne ek sik siz uy mak ve uy gu la -
mak.

g) Üye lik ta nı mı nın ge rek le ri ne uy gun ola rak
ya şa mak. Par ti nin ver di ği yet ki yi ye rin de ve za -
ma nın da doğ ru kul lan mak.

h) Par ti nin mad di ve ma ne vi de ğer le ri ni ve
emek çi hal kın çı kar la rı nı ko ru mak.

i) Ken di şah sın da ve par ti için de yan lış ve
par ti dı şı an la yış, ya şam, tu tum ve dav ra nış la ra
kar şı ödün süz mü ca de le et mek. 

7- Par ti üye si nin hak la rı:
a) Her dü zey de seç me ve se çil me hak kı var -

dır. 
b) Her dü zey de eleş ti ri yap ma ve her ko nu da

öne ri sun ma hak kı var dır.
c) Bağ la yı cı par ti ka rar la rı na kar şı ol ma mak

82

kay dıy la her ko nu da dü şün ce si ni açık la ma, par -
ti tar tış ma la rı na ka tı la rak par ti ka rar la rı nın oluş -
ma sı na et ki de bu lun ma hak kı var dır.

d) Eleş ti ri ve suç la ma la ra kar şı par ti ku ral la rı
çer çe ve sin de ken di ni sa vun ma hak kı var dır.

e) Par ti ola nak la rı da hi lin de eği tim gör me
hak kı var dır.

f) Par ti ye, hal ka ve dev ri me hiz met et mek
her par ti üye si  için en te mel ya şam fel se fe si dir.
Her üye nin is te di ği ka dar hiz met et me hak kı
var dır.

8- Par ti üye si nin özel lik le ri:
Her par ti üye si şu özel lik le re  sa hip tir:
a) Yur du na ve in sa nı na kar şı bü yük bir sev -

giy le do lu dur.
b) De mok ra tik bir dü zen den ya na dır.
c) De rin bir ta rih bi lin ci ne ve in san lık sev gi -

si ne sa hip tir.
d) Sos ya lizm  için sa va şır ve en ter nas yo na -

list tir.
e) Yol daş la rı na ve hal ka kar şı say gı ve sev -

giy le do lu dur.
f) Ye ni sos ya list ah la kın tem sil ci si dir. Halk -
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tan bi ri gi bi ya şar, sa de, dü rüst ve al çak gö nül lü -
dür.

g) Ce sur, fe da kar ve atak tır. 
h) Es nek lik  ile ka tı lı ğı iyi kul la nır.
i) Dik kat li, du yar lı ve öl çü lü dür.
j) Öğ ren me de araş tı rı cı ve in ce le yi ci dir.
k) Plan lı iş ya par, ya ra tı cı ve yü cel ti ci dir.
l) Her dö ne me gö re sü rek li ken di ni eği tir ve

ye ni ler.
m) Par ti de ğer le ri ne bağ lı, ka rar lı, inanç lı ve

coş ku lu dur.

Üçüncü Bölüm: ÖR GÜT YA PI SI

9- Par ti nin en yük sek ka rar or ga nı kong re dir.
Par ti Kong re si, be lir len miş de le ge le rin üç te iki -
si nin ka tı lı mıy la  dört yıl da bir top la nır. Ge nel
Baş kan lı ğın is te mi ve Mer kez  Komite'nin üç te
iki ka ra rıy la ve ya par ti üye sa yı sı nın üç te bi ri -
nin is te miy le kong re za ma nın dan ön ce de top la -
na bi lir. Yi ne Ge nel Baş kan lı ğın is te mi ve Mer -
kez  Komite'nin üç te iki ka ra rıy la ve bir de fa ya
mah sus ol mak üze re kong re ola ğa nüs tü ko şul -
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lar da bir yıl er te le ne bi lir.
Kong re ye bü tün par ti ör güt le rin den se çil miş

de le ge ler ka tı lır lar. Bü tün par ti ör güt le ri, ko mi te
ve tem sil ci lik le ri güç le ri ora nın da kong re de
tem sil edi lir ler. Bu tem sil ora nı, söz ko nu su ör -
gü tün üye sa yı sı ve mü ca de le nin ge li şim dü ze -
yi ne gö re Mer kez Ko mi te ta ra fın dan be lir le nir
ve Ge nel  Başkanlıkça onay la nır. Ge nel Baş kan,
Mer kez Ko mi te ve Mer kez Di sip lin Ku ru lu
üye le ri kong re ye do ğal üye ola rak ka tı lır lar.

Par ti Kong re si, par ti prog ra mı nı ve tü zü ğü nü
ka bul  eder ve ya de ğiş ti rir. Par ti nin dö nem sel
po li ti ka la rı nı çi zer. Par ti pra ti ği ni de ğer len di rir.
Par ti Ge nel  Başkanı'nı, Mer kez Ko mi te ve Mer -
kez Di sip lin Ku ru lu üye le ri ni se çer. Ge nel Baş -
kan lık, Mer kez Ko mi te ve Mer kez Di sip lin Ku -
ru lu fa a li yet le ri ni de net ler.

Önem li po li tik de ğer len dir me ve ka rar la rın
ge rek ti ği, an cak kong re nin top la na ma dı ğı ve ya
top lan ma sı na ge rek gö rül me di ği du rum lar da
par ti kon fe rans la rı top la na bi lir. Kon fe rans lar,
Ge nel Baş kan lı ğın ka ra rı ile ve ya Mer kez Ko -
mi te ka ra rı ve Ge nel Baş kan lı ğın ona yı ile top -
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la nır. Po li tik du rum de ğer len dir me si ya par ve
ka rar lar  alır. An cak par ti prog ra mı ve tü zü ğü nü
de ğiş ti re mez ve gö rev len dir me ya pa maz. 

10- İki kong re ara sın da par ti nin en yük sek
ide o lo jik ve po li tik or ga nı Par ti Ge nel Baş kan lı -
ğı dır. Par ti Ge nel Baş kan lı ğı, par ti nin ve dev ri -
min ön der li ği dir. Par ti nin ide o lo jik-po li tik doğ -
rul tu su nu be lir ler ve gö zet ler. Par ti nin tüm fa a -
li yet le ri ni en üst dü zey de yü rüt mek ve de net le -
mek le gö rev li, yet ki li ve so rum lu dur. Mer kez
Ko mi te ile bir lik te par ti po li ti ka ve tak tik le ri ni
be lir ler ve uy gu la ma yı de net ler. Par ti nin bü tün
ör güt le rin den ra por lar  alır ve on la ra yön ve rir.
Mer kez Ko mi te ve Mer kez Di sip lin  Kurulu'nu
ça lış tı rır, de net ler ve sun duk la rı ka rar ve öne ri -
le ri onay lar.

Ge nel Baş kan, par ti kong re si ta ra fın dan üç te
iki ço ğun luk la se çi lir. Bir ön der lik ku ru mu bi çi -
min de ken di ni ör güt ler ve do na tır. Bü tün par ti -
nin baş ka nı dır ve her alan da par ti yi en üst dü -
zey de tem sil  eder. Par ti kong re si ne kar şı so rum -
lu dur ve fa a li yet le ri hak kın da kong re ye ra por
su nar.
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Ge nel Baş kan lık, yar dım cı lar ku ru lu da di ye -
bi le ce ği miz bir Ge nel Baş kan lık Kon se yi ile
bir lik te ça lı şır. Ay rı ca ken di ça lış ma la rı  için bi -
lim, sa nat ve ben ze ri ku rul lar da oluş tu ra bi lir.

11- Ge nel Baş kan lık Kon se yi, Mer kez Ko mi -
te ta ra fın dan ve ken di üye le ri için den üç te iki
ço ğun luk la se çi lir ve Ge nel Baş kan lık ta ra fın -
dan onay la nır. Ge nel Baş kan lı ğın onay la ma dı ğı
ki şi ler ye ri ne Mer kez Ko mi te ye ni le ri ni se çer.

Ge nel Baş kan lık Kon se yi, Ge nel Baş kan lı ğın
ka rar ve yü rüt me de bir lik te ça lış tı ğı bir yar dım -
cı lar ku ru lu dur. Ça lış ma la rı ve top lan tı la rı Ge -
nel Baş kan ta ra fın dan dü zen le nir ve yö ne ti lir.
Yi ne Ge nel Baş kan ta ra fın dan ide o lo jik, po li tik,
ör güt sel, as ke ri ve cep he sel gö rev ler üze rin de
iş bö lü mü ne ta bi tu tu lur.

Ge nel Baş kan lık Kon se yi üye le ri, bu gö rev -
ler te me lin de oluş tu ru la cak mer ke zi bü ro la rı ör -
güt ler ve yö ne tir ler. Ge nel  Başkanlık'la sü rek li
iliş ki için de ve Ge nel  Başkan'ın yö ne ti min de
ça lı şır lar. Ge nel Baş kan lı ğa sü rek li ve dü zen li
bil gi ve ra por ve rir ler.

Ge nel Baş kan lık  Konseyi'nin ve tek tek üye -
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le ri nin ça lış ma la rı Mer kez Ko mi te ta ra fın dan da
de net le nir. Mer kez Ko mi te top lan tı sın da Ge nel
Baş kan lık Kon se yi ça lış ma la rı de ğer len di ri lir
ve Kon sey se çi mi ya pı lır.

12- İki kong re ara sın da Ge nel  Baş kan lık ve
Ge nel Baş kan lık Kon se yi ile bir lik te en yük sek
par ti ka rar ve yü rüt me or ga nı Mer kez
Komite'dir.  Par ti Mer kez Ko mi te si kong re ta ra -
fın dan se çi lir ve fa a li yet le ri hak kın da kong re ye
ra por su nar ve he sap ve rir. İki top lan tı ara sın da
üst yü rüt me or ga nı ola rak ça lı şa cak Ge nel Baş -
kan lık  Konseyi'ni se çer. Mer kez  Komite'ye Ge -
nel Baş kan baş kan lık  eder ve ça lış ma la rı Ge nel
Baş kan lık ve Ge nel Baş kan lık Kon se yi ta ra fın -
dan dü zen le nip yö ne ti lir.

Mer kez Ko mi te, Ge nel  Başkanlık'la bir lik te
gün cel ve  uzun va de li par ti po li ti ka la rı nı oluş -
tur mak, bun la rı ve par ti nin prog ram la be lir le nen
po li tik amaç la rı nı, kong re ka rar la rı nı ve çi zi len
po li ti ka la rı ha ya ta ge çir mek, par ti nin pra tik fa a -
li yet le ri ni ör güt le mek ve yü rüt mek le gö rev li dir.
Par ti nin en üst dü zey de ki tak tik ön der lik ku ru -
mu dur. Par ti nin bü tün alt ör güt le ri ni oluş tur -
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mak, yö net mek ve bü tün par ti fa a li yet le ri ni de -
net le mek le so rum lu dur.

Mer kez Ko mi te  salt ço ğun luk la ça lı şır ve en
az yıl da bir kez top la nır. Ge nel Baş kan lı ğın is -
te mi üze ri ne ve ya üye sa yı sı nın üç te iki ka ra rı
ve Ge nel Baş kan lı ğın ona yı ile da ha er ken de
top la na bi lir ve ya top lan tı sı nı er te le ye bi lir. Gö -
rev ya pa maz du ru ma ge len Mer kez Ko mi te
üye le ri nin ye ri ne sı ra sıy la ye dek ler ge çer. Mer -
kez Ko mi te, üye sa yı sı nın üç te bir azal ma sı ve -
ya ih ti yaç doğ ma sı du ru mun da Ge nel Baş kan lı -
ğın is te mi ve  salt ço ğun luk ka ra rı ile ken di ni
üç te bir ora nın da ço ğal ta bi lir.

Mer kez Ko mi te, ken di ni ide o lo jik, po li tik,
ör güt sel, as ke ri ve cep he sel gö rev le re gö re iş bö -
lü mü ne ta bi tu ta rak bü tün par ti fa a li yet le ri ni
yü rü tür. Ken di ne bağ lı alt par ti ör güt le ri ni oluş -
tu rur ve yö ne tir. İş çi, köy lü, genç lik ve ka dın
bir lik le rini oluş tu ra rak top lu mun tü mü nü ör güt -
le me ye ve yö net me ye ça lı şır. Ulu sal kur tu lu şun
te mel mü ca de le bi çi mi  olan si lah lı mü ca de le yi
ör güt ler ve yü rü tür; bu nun  için  Halk Kur tu luş
Ordusu'nu ör güt ler ve yö ne tir; ulu sal kur tu luş

sa va şı nı ge liş ti rir. Ay rı ca, ge rek ti ğin de ken di ne
bağ lı  özel ör güt ler ku rar.

13- İki kong re ara sın da par ti di sip li ni ni gö -
zet mek ve di sip lin siz lik olay la rı nı so ruş tur mak
üze re Mer kez Di sip lin Ku ru lu gö rev len di ri lir.
Mer kez Di sip lin Ku ru lu, kong re ta ra fın dan se -
çi lir ve fa a li yet le ri hak kın da kong re ye he sap ve -
rir. Bir mer ke zi or gan ola rak Mer kez Ko mi te ile
iliş ki için de ve Ge nel Baş kan lı ğa bağ lı ola rak
ça lı şır.

Par ti için de ki bü tün di sip lin siz lik olay la rı nı
so ruş tur mak ve ka ra ra bağ la mak la Mer kez Di -
sip lin Ku ru lu gö rev li ve yet ki li dir. Her han gi bir
üye nin ve ya ör gü tün di sip li ni bo zu cu dav ran -
ma sı du ru mun da, bu  olay,  açık id di a la rı ve suç -
la ma la rı içe ren ya zı lı bir ra por ve di ğer dö kü -
man lar la bir lik te Mer kez Di sip lin  Kurulu'na in -
ti kal et ti ri lir. Bu nu, yü rüt me den so rum lu or gan
ola rak Mer kez Ko mi te ya par. Ge nel Baş kan lık
da ge rek li gör dü ğü olay la rı Mer kez Di sip lin
Kurulu'na ve re bi lir. Mer kez Di sip lin Ku ru lu,
ken di si ne ve ri len olay la rı çe şit li bi çim ler de in -
ce ler, so ruş tu rur, ge re ken bil gi yi top la ya rak de -

ğer len di rir ve bu te mel de ka ra ra va rır. Par ti tü -
zü ğü ne gö re suç teş kil  eden hal le re, yi ne par ti
tü zü ğü ne gö re ge re ken ce za la rı ve rir. Mer kez
Di sip lin  Kurulu'nun par ti üye le ri hak kın da ve re -
ce ği gö rev den al ma, üye li ği  don dur ma, ge çi ci
ih raç ve par ti den at ma ce za la rı nın uy gu lan ma sı
Ge nel Baş kan lı ğın ona yı ile ya pı lır. Di ğer ce za -
lar Mer kez Di sip lin  Kurulu'nun ka ra rı te me lin -
de uy gu la nır. 

Par ti üye le ri hak kın da di sip lin so ruş tur ma sı
ve ka rar laş tı rıl ma sı baş ka bir or gan ta ra fın dan
ya pı la maz.

14- Ül ke nin coğ ra fi, et nik ve nü fus ba kım la -
rı na gö re oluş tu ru lan te mel ida ri alan la rı  olan
eya let ler de ki bü tün par ti ör güt le ri nin, ko mi te ve
tem sil ci lik le ri nin top la mı Par ti Eya let  Örgütü'nü
oluş tu rur. Par ti Eya let  Örgütü'nün en üst or ga nı
Eya let  Kongresi'dir. Eya let Kong re si iki yıl da
bir top la nır. Top lan tı za ma nı, Ge nel Baş kan lı ğın
öne ri si ile Mer kez Ko mi te ta ra fın dan be lir le nir.
Kong re de eya let te ki bü tün par ti ör güt le ri güç le -
ri ora nın da tem sil edi lir. Bu tür ko nu lar da, Par ti
Kongresi'nin ger çek leş me esas la rı uy gu la nır.
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Eya let Kong re si, eya let te ki tüm par ti fa a li -
yet le ri ni de ğer len di rir. Ge nel Baş kan lı ğın ta li -
mat ve de ğer len dir me le ri te me lin de eya le te iliş -
kin po li ti ka ve tak tik ler be lir ler ve plan la ma ya -
par. Par ti Eya let  Komitesi'ni se çer ve de net ler. 

Eya let  Kongresi'nin al dı ğı bü tün ka rar lar,
Mer kez Ko mi te ve Ge nel Baş kan lık ta ra fın dan
onay la na rak ke sin le şir. So nuç la rı Ge nel Baş -
kan lık ve Mer kez Ko mi te ta ra fın dan onay lan -
ma yan Eya let Kong re si,  onay gü cü ta ra fın dan
ya pı la cak gö rev len dir me te me lin de al tı ay için -
de ye ni den ya pı lır. Ge nel  Baş kan lık ve Mer kez
Ko mi te ka ra rıy la eya let kong re le ri nin ya pıl ma sı
öne alı na bi lir ve ola ğa nüs tü ko şul lar da bir de fa -
ya mah sus ol mak üze re bir yıl er te le ne bi lir.

İki kong re ara sın da eya let ör gü tü nün en üst
yö ne tim gü cü Par ti Eya let Ko mi te si, Eya let
Kong re si ta ra fın dan se çi lir; bir baş kan ve yar -
dım cı la rı ta ra fın dan yö ne ti lir. Bu se çim, par ti
mer kez yö ne ti mi nin se çil me si esas la rı na uy gun
ola rak ya pı lır.

Par ti Eya let Ko mi te si, eya let te ki bü tün par ti
fa a li yet le ri ni ör güt le mek, yü rüt mek, yö net mek

ve de net le mek le en üst dü zey de gö rev li dir.
Ken di ni Mer kez  Komitesi'ne ben zer bir tarz da
iş bö lü mü ne uğ ra ta rak bu gö rev le ri ye ri ne ge ti -
rir. Eya let Ko mi te si  dört ay da bir top la nır ve fa -
a li yet le ri hak kın da Mer kez Ko mi te ve Ge nel
Baş kan lı ğa ya zı lı ra por ve rir.

Eya let Kong re si ta ra fın dan Eya let Di sip lin
Ku ru lu da se çi lir ve de net le nir. Eya let Di sip lin
Ku rul la rı, Mer kez Di sip lin Ku ru lu ile iliş ki
için de ve  onun yö ne ti min de ça lı şır. Ka rar la rı,
Mer kez Di sip lin Ku ru lu ta ra fın dan onay la nır.

Ay rı ca ih ti yaç ol du ğun da eya let kon fe rans la rı
da top la na bi lir. Kon fe rans lar, Ge nel Baş kan lık
ve Mer kez  Komite'nin is te mi üze ri ne ve ya
onay la rı da hi lin de ya pı la bi lir ve ulu sal kon fe -
ran sın sta tü sü ne sa hip tir.

15- Bir eya let te ki coğ ra fi, ida ri ve eko no mik
ola rak bü tün lük oluş tu ran alan lar da ki bü tün par ti
ko mi te ve tem sil ci lik le ri nin top la mı Par ti Böl ge
Ör gü tü nü oluş tu rur. Par ti Böl ge Ör gü tü, Böl ge
Ko mi te si ta ra fın dan ör güt le ndirilip yö ne ti lir.
Böl ge Ko mi te si, üst par ti ör güt le rin de ol du ğu gi -
bi, dü zen le nen Par ti Böl ge Kong re le ri ta ra fın dan

de fa top la nır ve fa a li yet le ri hak kın da üst ör güt -
le re ya zı lı ra por ve rir.

17- Par ti nin kit le ler için de ki te mel ör güt le ri
par ti hüc re le ri dir. Bu par ti te mel ör güt le ri en az
üç ki şi den olu şur ve  halk kit le le ri nin ya şa dı ğı
ve ça lış tı ğı her alan da ör güt le nir. Bun lar ye rel
ko mi te ta ra fın dan ör güt le nir, yö ne ti lir ve de net -
le nir ler. Te mel par ti ör güt le ri on beş gün de bir
top lan tı ya par ve Par ti Ye rel  Komitesi'ne fa a li -
yet le ri hak kın da ya zı lı ra por ve rir ler.

Te mel par ti ör güt le ri nin gö rev le ri şun lar dır:
a) Gö rev ala nın da par ti po li ti ka ve tak tik le ri -

ni ha ya ta ge çir mek. 
b) Hal ka ön cü lük yap mak, eğit mek ve ko ru -

mak. 
c) Par ti ye  aday üye ka zan dır mak. 
d) Kit le için de par ti ça lış ma sı nı yap mak ve

mü ca de le yü rüt mek. 

Dördüncü Bö lüm: ÖR GUT SEL İŞ LE YİŞ

18- Par ti de ör güt sel iş le yiş de mok ra tik mer -
ke zi yet çi lik esas la rı na gö re dü zen le nir. Üye ör -

se çi lir ve Eya let Ko mi te si ile Mer kez Ko mi te ta -
ra fın dan onay la na rak ke sin le şir. Kong re ya pı la -
ma yan yer ler de ve du rum lar da ise Mer kez
Komite'nin ona yı da hi lin de Eya let Ko mi te si ta ra -
fın dan ör güt le ndirilip gö rev len di ri lir. 

Böl ge Ko mi te si, ken di ala nın da ki bü tün par ti fa a -
li yet le ri ni ör güt le mek, yü rüt mek, yö net mek ve de -
net le mek le gö rev li dir. Ken di ni Mer kez  Komite'nin
esas la rı na uy gun ola rak iş bö lü mü ne ta bi tu ta rak bu
gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir. İki ay da bir ola ğan top lan -
tı sı nı ya par ve bir üst ör gü te ya zı lı ra por ve rir. Eya -
let Ko mi te si ve da ha üst par ti or gan la rı nın ta li mat la -
rı nı ye ri ne ge tir mek le yü küm lü dür.

16- Par ti nin şe hir ve ka sa ba gi bi ye rel alan -
lar da ki fa a li yet le ri Par ti Ye rel Ko mi te le ri ta ra -
fın dan ör güt le nir ve yü rü tü lür. Ye rel ko mi te ler,
par ti ça lış ma la rı nın ge liş ti ği alan lar da ye rel par -
ti ör gü tü nün kong re si ta ra fın dan se çi lir ve Mer -
kez Ko mi te ta ra fın dan onay la nır. Ak si du rum da
ise Mer kez  Komite'nin ona yı ile Böl ge Ko mi te -
si ta ra fın dan ör güt le nir. Ken di si ni, üst par ti ko -
mi te le ri nin yap tı ğı gi bi iş bö lü mü ne ta bi tu ta rak
gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir. Ye rel ko mi te ay da bir
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ver me yen, ra po ru dü zen li ve ye ter li ha zır la ma -
yan ve ge re ken ye re ulaş tı ra ma yan bir alt ör güt
de te mel bir gö re vi ye ri ne ge tir me miş sa yı lır. 

Her ko mi te, yap tı ğı top lan tı son ra sın da ça lış -
ma la rı nı bir üst ör gü te ra por  eder. Eya let ve böl -
ge ko mi te le ri, ça lış ma la rı hak kın da her üç ay da
bir Ge nel Baş kan lı ğa ra por ve rir. Mer kez Ko mi -
te, eya let ve böl ge ko mi te le ri üye le ri  dört ay da
bir Ge nel Baş kan lı ğa bi rey sel ra por ve rir ler. Di -
ğer par ti üye le ri yıl da bir Ge nel Baş kan lı ğa bi -
rey sel ra por su nar lar.

20- Ör güt lü ko lek tif ça lış ma nın en et ki li yön -
te mi, sağ lık lı top lan tı dü ze ni nin iş le til me si dir.
Bü tün par ti ko mi te le ri, tü zük le ve ya ta li mat lar la
be lir ti len za man lar da ve bi çim de top lan tı la rı nı
res mi ve cid di bir tarz da yap mak zo run da dırlar.
Her top lan tı nın ken di ne öz gü bir yön te mi ve iş -
le yi şi  olur ve ko nuş ma lar kay da ge çi ri lir. Par ti
ko mi te le ri  salt ço ğun luk la top la nır ve tü zük le
be lir len me yen hal ler de  salt ço ğun luk la ka rar
alır. Ge çer li bir ma ze ret ol ma dan top lan tı ya ka -
tıl ma mak suç tur. Bu tarz da üst üs te iki de fa top -
lan tı ya ka tıl ma yan bir ki şi nin ko mi te üye li ği

ma lı ve ge liş me ye yol aç mak  için eleş ti rel dav -
ran ma lı dır. 

Ken di ni ye ni le me nin, dü zelt me nin ve ge liş -
tir me nin en et ki li yön te mi, za ma nın da ve doğ ru
öze leş ti ri ya pa bil mek tir. Bü tün par ti üye le ri
ken di eği tim le rin de öze leş ti ri yi et kin bir si lah
ola rak kul lan ma yı bil me li dir. 

Par ti de so run la rı eleş ti ri ve öze leş ti ri si la hı
ile çöz mek esas tır. Par ti nin ken di ni ge liş tir me -
sin de de bu si la hın doğ ru kul la nıl ma sı  esas alı -
nır. 
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gü te, alt ko mi te ve tem sil ci lik ler üst ko mi te ve
tem sil ci lik le re, tüm ko mi te ve tem sil ci lik ler
Mer kez  Komite'ye ve bü tün par ti Ge nel Baş -
kan lı ğa ve  Kongre'ye bağ lı dır. Bü tün ör güt ler,
üst ten aşa ğı ya ta li mat, alt tan yu ka rı ya ra por
ver mek le yü küm lü dür. Üst ör güt ler den ge len
par ti ta li mat la rı, eleş ti ri hak kı sak lı kal mak kay -
dıy la, za ma nın da mut la ka uy gu la nır. Bun lar
par ti nin mer ke zi ya nı nı içe rir. Ola ğa nüs tü ko -
şul lar dı şın da bü tün par ti yö ne tim ko mi te le ri se -
çim le gö re ve ge lir ve se çim le uzak laş tı rı lır lar.
Bu da par ti nin de mok ra tik yö nü nü içe rir. Par ti -
de ki bü tün se çim ve uy gu la ma lar da azın lık ço -
ğun lu ğa ta bi dir. 

19- Ra por-ta li mat sis te mi, yü rüt me ve de net -
le me nin en et kin ara cı dır. Ta li mat, ye ri ne ge ti -
ril me si ge re ken gö rev le ri be lir ler ken, ra por da,
yü rü tü len fa a li yet hak kın da sis tem li bil gi yi ve
öne ri yi içe rir. Müm kün ol duk ça ra por lar ve ta li -
mat lar ha ya ta ge çi ri lir ve an la şı lır bir şe kil de
ifa de edi lir. Or ta ya çı kan ye ni gö rev ler üze ri ne
za ma nın da ta li mat ver me yen bir üst ör güt bun -
dan so rum lu tu tu lur. Be lir le nen za man da ra por

dü şer. Top lan tı ya ka tı la ma ya cak bir ko mi te üye -
si, ka tı la ma ma ge rek çe si ni ve ken di ra po ru nu
ya zı lı ola rak za ma nın da top lan tı ya ulaş tır mak
zo run da dır. 

21- Par ti di sip li ni ni ih lal et mek, tü zük hü -
küm le ri ne uy ma mak ve uy gu la ma mak, par ti
çiz gi si ne ay kı rı ko nuş mak ve ya pro pa gan da
yap mak, par ti ka rar ve ta li mat la rı nı uy gu la ma -
mak ve ya meş ru i ye ti ne göl ge dü şür mek, par ti
ya şa mı nı ve res mi ye ti ni ih lal et mek, par ti sır la -
rı nı if şa et mek, par ti de ğer ve im kan la rı nı ko ru -
ma mak ve ben ze ri hal ler par ti su çu dur. Bu tür
suç lar iş le yen ler Mer kez Ko mi te ve ya Ge nel
Baş kan lık ta ra fın dan Mer kez Di sip lin  Kurulu'na
ve ri lir ve bu ku rul ta ra fın dan so ruş tu ru la rak ce -
za lan dı rı lır lar. 

Par ti su çu iş le yen ki şi le re, iş le nen su çun du -
ru mu na gö re uya rı, gö re vi ni sı nır la ma, gö rev -
den al ma, üye li ği ni don dur ma, ge çi ci ih raç ve
par ti den at ma ce za la rı ve ri lir. 

22- Eleş ti ri en gel le ne mez ve bi rey sel çı kar
için kö tü ye kul la nı la maz. Par ti üye le ri, par ti fa -
a li yet le ri ne ve ge nel du ru ma kar şı eleş ti rel ol -
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