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Rupel 2 ROJA WELA T 

Yeniden yayın hayatına baş
layan Roja Welat'ın 13-14. 
sayısı elinize geçiyor. Bilin
diği gibi Roja Welat, ilk kez, 
15 günlük siyasi ve kültürel 
bir gazete olarak, Eylül 
1977'de - ülke içinde -
yayma başlamıştı. Sömürge
ci burjuvazinin belirleyici 
olan baskı, saldırılan ve o 
günkü örgütlülük düzeyi
mizin sözkonusu zorbalıkla
rı gögüsleyememsi sonucu 
Roja Welat, yayın yaşamını 
12. sayısıyla durdurmak zo
runda kalmıstı. Fakat buna 
rağmen O, halkımızın kur
tuluşu yolunda belirli bir 
işlevi yerine getirmişti. 

Günümüzde, Kürdistan 
ve Türkiye'de ciddi, karma
şık bir süreç yaşanıyor Bu 
süreç, yurtsever, devrimci 
güçlerle karşı devrimci güç
ler arasındaki mücadelenin 
nesnel gerçekliği açısından 
öğreteci, eğitici ama acıklı 
derslerle doludur. 6 Kasım 
·'seçimleri" bu gerçeği, bir 
kez daha ve çok açık bir 
biçimde gözler önüne sergi
lemistir. 

Tekelci burjuvazi, halkla
rımıza dayattığı faşist dikta
törlüğü, "ülke" içinde ve 
dışında yükselen kamuoyu 
muhalefetine, bölgenin ko
şullarına uygun bir biçimde 
faşizmi kururolaştırma ça
balarını sürdürüyor. Burju~ 
vazinin değişik kesimlerinde 
görülen, hatta solun bir 
bölümünde "paçaları sıva
ma"ya malzeme edilen bazı 
çatlak seslere, tekelci serma7 
yenin asker-sivil uşaklarının 
sürtüşmelerine-ki, ideolojik, 
siyasal .. bir temeli olmayan 
Evren-Ozal sürtüsmesinin 
düzenlenen planın bir gereği 
olarak salınelendİğİ olasılığı 
da uzak bir ihtimal değildir
rağmen burjavazi, "demok
rasiye dönüş" senaryosunun 
"seçimler" raundunu da ka
zandı; işçi sınıfının ve emek
çi halk yığınlarının yükselen 
muhalefetini çıkarlan doğ
rultusunda yönlendirmeyi 
başardı. Fakat tekelci ser
maye açısından bu sonuç 
bile, hiç de iç açıcı değildir. 
Çünkü, bu gün Evren ve 
şurekasına, tüm tehditlere 
rağmen hayır demesini bilen 
emekçi yığınlar, yarın güve
nilir alternativler gördüğün
de Uzal ve benzerlerine daha 

Yeniden çıkarken 
ağır darbeler indirerek par
lamenter faşizmi de yerle bir 
edecektir. Ancak bu da, 
sanıldığı kadar kolay olma
yacaktır. Zira Kürdistan ve 
Türkiye halklarına gerçek 
kurtuluş yolunu gösterecek, 
onlara güven verecek sol 
güçler de, seçim öncesi 
bizans oyunlan ve seçmen 
kitlesinin budanınası gerçe
ği göz önünde bulundumlsa 
bile, 6 Kasım "seçimleri"yle 
boylarının ölçüsünü aldılar. 
Ve zaten "ülke" özgülünde 
tekelci burjuvaziyi girdiği 
çözülme süresine karşın ge
çici de olsa-ki geçicidir
güçlü kılan en önemli neden 
de, yaşanan kaos içinde 
geçmişin kör döğüşüne, de
rinleşen bir yozlaşmayla de
vam eden solun giderek 
kitlelerden soyutlanması ve 
onlara alternatif sunama
masıdır. 

Demek ki, sol yelpazede 
yer alan devrimci siyasal 
örgütler, gruplar ve hatta 
tek tek kadrolar açısından 
yaşanan sürecin dayattığı 
sorunlar ciddidir. Sorunla
rın üstesinden gelmek ise, 
öncelikle bu sorunları yara
tan, geliştiren objektif-sub
jektif koşulları doğru bir 
biçimde kavramayı, yenilgi
nin nedenlerini kadrolar, 
kitleler önünde yüreklice 
açıklağa kavuşturmayı ve 
buna uygun perspektivler 
geliştirmeyi gerektirir. Bu 
da, herşeyden önce kuru 
ajitasyonlarla, içi boş birlik 
teraneleriyle, hedef şaşırtma
larla ortalığı bulandırmayı 
dışlar; hayatın canlı pratiği
nin dayattığı sınavı geçerne
miş ideolojik, politik ve 
örgütsel yapıtarla devrimci 
sürece ivme kazandırma ha
yallerini yadsır. Ve statüko
larını korumak için sorunla
rın üstünden atlayan, yaşa
nan sorunlara kaynaklık 
eden nedenleri kendi dışında 
aniyan ve çıkar temeline 
dayalı kof "birlikler"le dev
rimci sürece ket vu.ran eği
limiere karşı geçmişin dene
yimleri ·ve mirası temelinde 
toplumsal gelişmelere mü
dahale edebilecek devrimci 
alternatifler geliştirmeyi ge
rektirir. 

İşte Roja WELA T, böy
lesi bir dönemde, karşı kar
şıya bulunduğu maddi, tek-

nik sorunların bilincinde, 
yaşanan sürecin ve Parti 
yaşamımızın dayattığı ağır, 
karmaşık ve fakat onurlu bir 
görevi omuzlayarak yayın 
hayatına kaldığı yerden de
vam etmek kararındadır. O, 
üstlendiği bu zorlu, onurlu 
işlevi gereği geçmişin acı ve 
öğretici deneyimleri teme
linde yeni bir öz, yeni bir 
mücadele ruhuyla halkımı
zın ulusal, toplumsal kurtu
luş savaşında kad.roların, 
kitlelerin yolunu aydınlata
cak, onlara savaş perspek
tivleri sunacak bir mesale 
olmaya çalışacaktır. · 

Daha işin başındayken 
bunun kolay olmayacağının 
bilincindedir, Roja WE
LAT. Ancak O, sömürgeci
faşist güçlere karşı bilenen 
inanç ve kiniyle, marksizm
leninizme ve proletarya en
ternasyonalizmine olan sar
sılmaz bağlılığıyla, mark
sist-leninist ilkeleri revize 
etmeyi hedefleyen oportü
nist, feodal, burjuva ve 
küçük burjuva ideolojilere 
karşı ilkeli mücadelede gös
tereceği kararlılıkla, faşiz
min işkence çarklarında dev
rimci onuru yüksekte tutan 
halkımızın yiğit eviatiarına 
karşı duyduğu derin sorum
lulukla, TKSP-ROJA WE
LAT bayrağını mücadelenin 
her alanında yüksekte tuta
cak yiğit kadrolara, emekçi 
Kürdistan halkına duyduğu 
güvenle ve yaşanan karma
şık sürece ilişkin doğru 
tesbitleriyle karşılaşacağı 
en gelleri aşacağına inanı
yor. 

Roja WELA T bu inançla, 
sömürgeci-:faşist ve gerici 
güçlere karşı mücadele süre
cinde, Parti'de oportüniz
min mahkum edilmesi teme
linde, oportünist, bürokrat 
tayfasının ipliğini pazara 
çıkaracak; Partimizin feda
kar militanlarından, sosya
list kadrolardan ve halkı
mızdan alacağı güçle 
TKSP'nin leninist birliğini 
sağlamayı hedefleyecektir. 
O bunu yaparken, devrimci 
güçler cephesine damgasını 
vuran kaosun aşılaması yo
lunda geçmişin öğretici, eği
tici deneyimlerinden yarar
lanma yürekliliğini göstere
bilen devrimci kadroların, 
~rupların ve varsa örgütle-

rin ortak ideolojik, politik 
platformunun yaratılması 
için de kendine düşen görevi 
yapacak, devrimci esnekliği 
elden bırakmayacaktır. El
bette ki bu esneklik, ilkeler
den ödün verme anlamına 
gelmez. 

Roja WELAT, sol çer
çevede yaşanan bunalımın 
belirleyici yanının, ayrışma 
ve saflaşma olduğunu belir
ler. Ve bu sürece güç kata
cak tutarlı gelişmelerle da
yanışma içinde olacaktır. 
Diğer taraftan O, bu· kıriz 
döneminin diğer bir özelliği 
olan yılgınlığa, dökülmele
re, örgütsüzlüğü geliştiren 
tavır ve eğilimiere ödün 
vermeyecek; tersine bunlara 
karşı a~ımasızca mücadele 
edecek tır. 

Roja WELAT, aylık bir 
yayın organı olarak yaşamı
nı sürdürcek; Kürtçe ve 
Türkçe dillerinde yayın ya
pacaktır. Ancak O, karşı 
karıya .bulunduğu maddi, 
teknik olanaksızlıkları aşın
eaya dek-belirli bir süre için
iki sayı birlikte ve iki ayda 
bir çıkacaktır. Ayrıca Roja 
W elat, geçmişte üstlendiği 
kültürel işlevi de olanaklar 
ölçüsünde yerine getirmeye 
çalışacaktır. 

Roja WELA T, devrimci 
bir yayın organının yalnızca 
kollektif bir ajitatör ve pro
pagan~dist değil, aynı za
manda kollektif bir örgütle
yici olması gereğine inanı
yor. Bu inançla O, temel 
teorik tezlerin geliştirilme
sinde, pratikte karşılaşılan 
sorunların teorik çözümle
mesinde, kadroların, okuyu
cuların, giderek kitlelerin en 
aktif biçimde tartışmalara 
katılmasını, onların bilgi ve 
deneyim alışverişlerini kol
lektivitesinin temel bir ilkesi 
olarak görüyor. Ve yayın 
yaşamında, bu politikanın 
hayatın canlı pratiğinde 
maddi bir güce dönüşmesi 
için gerekeni yapacaktır. 

Yiğit TKSP militanları! 
Kürdistan halkımızın fa

şiz.me, emperyalizme, sö
mürgeciliğe ve her türlü 
gericiliğe karşı gelişen mü
cadelesi diddi bir süreçten 
geçiyor. Bu mücadelenin 
gerektirdiği güçlü savaş ör
ğütlerinin yaratılması kendi-

(Devamı 10. sayjada) 
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Bejmara 13-14 an ya 
Roja WELAT, ya nu da 
derketi dıkeve deste we. 
Weke te zanin Roja WE~A T, 
cara ewıl dı sala I 977 e Ila ne 
lı welat mina rojnameki 
siyasi u çandi ya 15 roji dest 
bı jiyana weşane kırıbu. Jı 
ber eriş u terlayiyen burcu
waziya koledar u kemasiyen 
me yen rekxırawi, Roja 
WELA T nıkarıbu lı ber 
erisen zordaran bısekıne u 
we' bı bejmara 12. va jina 
wesana xwe da seknandıne. 
Le,' bı van ye kan va ji we, dı 
ri ya xılasıya gele me da kar u 
bareki kerhati ani ci. 

İro lı Kurdıstane u lı 
Tırkiye demeki dıjwar u 
tevlıhev te jiyine. Ev dem, ye 
ku tekosina navbera hezen 
şoreşger' u dıj-şoreşger bı 
rasti tine ber çav, bı xwe 
dersen hinkari, usa ji bı 
dersen dılsoti va tıjeye. 
"Dengdana" 6 e Çıriya 
Paşin ve rastiye bı awaki 
eşkere raxıste ber çavan. 

Burcuwaziya yekdest, ya 
ku diktatorya faşisti bı dare 
zore sıpartiye gelen me, bı 
gora mıxalıfiya lı "welat" u 
lı dervayi welat u bı gora 
şerten coxrafi u jı bo him u 
rukınkırına fasizme xebata 
xwe dıdomine: Burcuwazi, 
leca lı ser nave "vergera 
demokrasiye" ya "dengda
niye", bı hay-hoy u dengen 
"bılınd" yen hınek refen 
burcuwan, hetta hınek beşen 
çep ku bo wan yekan "xwe 
şemırandın" u we dengi 
kırın pelesenkek lı ser zıma
nen xwe u bı dubendiya 
navbera kole u xızmetkaren 
sermiyandariya yekdest leş
ker-sıvil-ev du bendi ya ku dı 
navbera Özal u Evren da te 
ditın, jı him u bınyata bir -
baw~ri u siyasi valaye u meri 
dıkare- beje ku ev senaryo
yeke ku ji bere da hatiye 
hazırkırın-va bı dest xıst; 
mıxalıfiya karker u hezen 
zahmetkeş kırın bın bandu
ra xwe. Le ev rewş ji jı bo 
sermiyandaren yekdest rew
şeki pır başjı nine. Jı ber ku, 
iro hezen zahmetkeş dı bın 
rewşeke çetın da lı dıji Evren 
u kuçken wi derketın u 
dengen xwe bılınd kırın, le dı 
rojen bati da ku alternativen 
bı baweri u zexm peşberi 

N fı da destpekırın 
xwe bıbine, we ledanen 
gıran lı Özal u yen wek wi 
bıxe ku, faşizma parlamen
toyi ji, jı ci belaw-bela bıke. 
Le şert u mercen ber bı me 
dı da nişandan ku, ev ye ka ji 
usa hesa nine. Jı ber ku 
hezen çep jı nişandana riya 
rızgariye dunn u ba weriya 
gelen Kurdıstan u Tırkiye bı 
dest nexıstıne; jı van yekane 
ku dı "dengdana" 6 Çıriya 
Paşin da lı bıni ketın. Le 
bele, dıve "dengdane" da 
rola dek u dolaven fasistan 
mezın bun, qolkırına 'gelek 
dengdaran jı eyan bun. 
Burjuwaziya yekdest bı tay
beti ketiye nav. hılweşane, le 
dı de ma iroyin da (dı ware 
siyasi da) ciye xwe cerıban
diye-ev cerıbandın ne jı bo 
demeke dırej e-sedemen van 
yekan ji ewe ku, hezen çep 
ketıne kaoseke be bıni u jı 
dema çuyin vırda xwe jı şere 
koran xılas nekırıne u roj bı 
roj jı pıraniya gel dur ketıne 
u· alternativen çak nedane 
peşbere wan_. 

Xiyaye ku, pırsen refen 
çep, organizasyonen şoreş
ger yen siyasi u rekxıravan 
zehf zor u çetıne; rewşa wan 
ji ne ewqas başe. jı bo orte 
rakırma van pırsan, pewiste 
serkaniya van pırsan be 
ditın, jıko derbune u çawa 
mezın bune, bı awaki rasti u 
baweri bene famkırıne, se
demen bınketıne bı dıleki 
hesa lı ber çaven mılitanan u 
pıraniya mırovan bene eşke
re kırıne u bı van yekan va 
perspektiven nu bene peşne
yarkırıne. Eva yeka ji, bı 
ajitasyonen vala, yekitiyen 
be bınyat u şaş u wendakı
nnen re u dırban va nabe; 
yen ku dı dema çuyin da dı 
ware bir-baweri, siyasal u 
rekxra wi da dersen xwe 
nedane, nıkann dı dema bati 
da bı awake şoreşgeri bıme
şın u bıpeyvın. Pewiste alter
nativen şoreşgeri ben bı
lındkırın lı dıji yen ku jı bo 
parastma ciye xwe lı ser 
pırsan da dıfırın, sedemen 
serkaniya van pırsen jiyani jı 
dervayi refen xwe da dıgerın 
u bı "yekitiyen" vala yen lı 
ser bınyata menfeeti va 
dıxwazın bı bın me ni lı peşiya 
tevgera şoreşgeri. 

Dı demeke usa da, Roja 
WELA T dızana ku lı peşiya 
we zef çetnayi yen dıravi 

(hebuni), teknik usa ji, kar u 
baren gıran, tevlıhev le yen 
bı xeyset u rumet heye u ew 
dıkeve bıne ve bare gıran, 
yen ku Partiya me u dema 
şoreşgeri sıpartiye peşbere 
me, jı bo ve yeke ye ku, ew 
disa dest bı jina weşane xwe 
dıke. Ew, ketiye bın ve bare 
xeyset u rumet u lı ser 
bınyata ders u hinkeren 
dema çuyin va bı nh u cane 
tekoşineke nu va re u dırba 
şere rızgari-netewi u cıvaki 
ye gele me u ri ya mılitanan u 
pıraniya xelke roni dıke, bo 
berbıpf!şkırınen perspektiven 
şer jı wan ra dıbe şemdaneke 
be wesan. 

Dı destpeke da, Roja 
WELA T dızane ku eva n 
yekana ewqas hesa ninın ... 
Le ew, bı baweriyeke qenc va 
lı dıji koledariyac-faşist şer 
dıke, bı baweriya here bılınd 
va pışta xwe dı de marksizme
leninizme u enternasyona
lizma proleteri, lı dıji opor
tonistan yen ku ulme mark
siti-leninisti dıkunsinın, lı 
dıji bir u baweriya (ideoloji
ya) burcuwazen kevneperest, 
u burcuwaziya pıçuk be 
paşhavetına gavan va teko
şina xwe berdewam dıke, bı 
berpırsyariyeke serbılınd va 
pışt jı ewladan merxas u e git 
yen gele me ku dı zındanen 
cunta faşist da xeyset u 
rumeta şoreşgeri bılınd dıg
rın berxwe dıdın, dıstine u bı 
van yekan va berpırsiyari u 
baweriyeke gıranbıha jı ınıli
taneo ku ala PSKT -Roja 
WELAT dı her aliye tekoşi
ne da bılınd dıkın, bı taybeti 
jı hezen zahmetkeşen Kur
dıstan tine u disa bawere ku 
di ve de ma tevlıhev da bı sa ya 
sere bir u baweriya xwe ya 
serrast we meniyen peşiya 
xwe bı yeko-yek jı orte rake. 

Roja WELA T bı ve bawe
riye va lı dıji koledariya 
faşist u kevneperestan şer 
dıke, dı ve re da disa jı bo 
mehkum kırma opartoniz
ma nav refen Partiya me 
tekoşin dıde u perda lı ser 
ruye oportonist u broqratan 
dıçırine u ruye wan eşkere 
dıke; ew jı bo cerıbandına 
yekitiya-leninist ya Partiya 
me, pışt u arikarijı mılitanen 
merxas yen Partiya me, 
hevalen sosyalist ujı gele me 
dıstine. Bı cihanina van 
ye kan ve e w, bo nav ve kaose 
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ya ku mora xwe lı eniya 
şoreşgeri xıstiye derkeve, bı 
meriyen şoreşger, komel u 
ku hebın, rekxıravan ra ji jı 
bo sazkırına yekitiyeke ideo
loji ı1 siyasi kareke bıkeve ser 
mıle wi be tırsi tine cih, 
si yaseta ne rm ya şoreşgeri jı 
dest bernade. Le bele ev 
nermi jı baweri u ramanan 
durketın nine. 

Rofa WELA T, borana ku 
dı nav refen çep da dıji, wek 
hılwesandın u nu da refbu
yin dıbine. u ew arikariya 
yen ku dxwazın ve deme xurt 
u mehkem bıkın, dıke. Ali
dm da ji ew, lı dıji yen ku dı 
ve deme da jı refen tevgere 
durdıkevın u be rekxıra vi ye 
(be organizasyoniye) peşda
dıbın, dısekıne; lı dıji wana 
tekoşineke be westiyayi jı 
xwe ra kar u bareke diroki 
dıhesıbine. 

Roja WELA T, wek roj
nameyeke mehi jina xwe 
dıdomine; bı zımane kurdi u 
tırki derdıkeve. Le heta ku 
ew jı kemasiye xwe yen 
dıravi u tekniki durkeve-bo 
demeke kurt-du bejmar bı 
hevra u du meha care 
derdıkeve. Disa Roja WE
LAT, weke dema çuyin da 
kar u bare çandi, dı hendava 
xwe da dıxwaze bine cih. 

Roja WELA T bawere ku, 
rojnameyeke şoreşger ne te
ne ajitatoreke kollektif u 
propo gandist, le usa ji ber
hevkır u rezkıreke kollektif 
e. Bı ve baweriye va ew, bo 
peştabırına destxıstınen teo
ri yen bı bınyat u pırsen 
pratiki ku benda tehlilen 
teoriyene da, arikarİ jı heva
lan, xwendekaran u dı peşda 
jı pıraniya mırovan daxwaz 
dıke ku, tekevın nav hevpey
van, disa dan u stane wan 
yen zanyari u destxıstınen 
berbı çav bı wareke kollektif 
va hevrapeyvini pewist dıbi
ne. Dı ware neşırkırıne da, jı 
bo sertırazi u kamıliya ve 
siyasete, her çı ku jı deste we 
be, tu caran paşda nahele. 

Mılitanen PSKT yen 
merxas! 

Tekoşina gele me, lı dıji 
emperyalizme u hemu kev
neperestiye dı demeke ziz u 
zırav da dımeşe. Ev tekoşin 
rekxıraven xurt yen şervan, 
yen be tırs u heja dıspere 
peşbere me. Gaven ewıl u 

(Dall'i rupete 10.) 
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Örgütlü ınücadelede kollektif 
çalışına ve yayının rolü 
Her siyasal örgütlenme, 
özünde bir toplumsal sınıfın 
çıkarlarına hizmet, onun 
üretim araçları üzerindeki 
mülkiyetini ve üretim ilişki
lerini korumak ya da kökten 
değiştirmek için kurulur. 
Burjuva siyasal örgütler, 
üretim araçlarının özel mül
kiyetini korumak, işçi ve 
emekçi sınıfı sömürmek, on
ları siyasal yönden örgütsüz 
bırakmak; devrimci siyasal 
örgütler ise, bir önceki top
lumsal üretim ilişkilerini 
kökten değiştirmek, üretim 
araçlarının toplumsal mül
kiyetini sağlamak ve sosya
list bir toplum kurmak için 
mücadele eder. Her iki sını
fın (burjuvazi ve işçi sınıfı) 
siyasal temsilcileri arasın
daki çelişki uzlaşmaz sınıf 
çelişkisidir. Yani işçi sınıfı ve 
burjuvazi arasındaki çelişki 
gibi antegonisttir. 

Sömürge ve bağımlı ülke
lerde, temel çelişki ulusal 
olmakla birlikte, ulusal kur
tuluş mücadelesine yönelik 
örgütlenme de sınıfsal içerik 
arzeder. Çünkü sömürge ve 
bağımlı uluslar da sınıflar
dan oluşmaktadır: ulusal 
burjuvazi, küçük burj uvazi 
ve proletarya. Bu sınıfla rın 
siyasal temsilcilerinin de ba
ğımsız siyasal örgütlerini 
oluşturmalan kadar doğal 
birşey olamaz. Temel çelişki 
ulusal olduğu için, devrimin 
ilk aşaması da ulusal de
mokratik olur. Ulusal de
mokratik devrimin tamam
lanmasıyla sınıf mücadelesi 
gündemin birinci maddesin
i alır . Sorunun canalıcı yanı , 
hangi sınıfın devlet egemen
liğini ele geçireceği sorunu 
olacaktır . 

Her türlü siyasal örgüt
~lene'; belli bir sınıfın çı
karlarına hizmettir. Temel 
amacı, siyasal iktidarı hedef
lemek, yani devleti ele geçir
mek ve temsil ettiği sınıfın 
diktatörlüğünü kurmaktır. 
Bundan yola çıkılarak kendi 
örgütünün program ve ilke
leri doğrultusunda siyasal 
ajitasyon ve propagandasını 
yapar, örgütlenir. Elbette 
kapitalist bir toplumda dev
let egemenliği burjuvazide 
olduğu için, burjuva siyasal 

örgütler çok geniş siyasal 
ajitasyon ve propaganda 
olanaklarına sahiptirler. 
Çünkü bu kurumlar bunla
rın güdümündedir. Örneğin: 
Radyo, TV, yüksek tirajlı 
günlük gazete ve mecmualar 
vb. Kapitalist bir toplumda, 
hele hele Türkiye gibi bir 
ülkede, işçi sınıfı hareketle
rinin bu tür kitle iletişim ve 
etkileşim araçlarından ya
rarlanma olanağı hiç yok
tur. - Elemanlarını bu tür 
kurumlara yerleştirmeyi ba
şarsa bile, bu araçlardan 
direk yararlanma olanağı 
bulamaz- Bu durumda işçi 
sınıfı hareketleri ellerini
kollarını bağlaY.acaklar mı? 
Elbette hayır! Işçi sınıfının 
ellerinin altında öneminin 
küçümsenemeyeceği, her 
çağa uygun _ geliştirilerek, 
ama asla tükenmeyecek bir 
hazine; doğruluğu ve nihai 
zaferi tartışma götürmez bir 
teorisi ve sınanmış, birçok 
ülkede zaferle taçlanmış pra
tiğiolan marksizm-leninizm 
vardır. Sosyalistlerin bu ha
zineyi, kendi ülkelerinin so
mut koşullarına uyariaya
rak yığınlara ulaştırmanın 
yegane yolu: Lenin'in belirt
tiği gibi, kollektif ajitatör, 
kollektif propagandacı ve 
kollektif örgütçü olan bir 
merkez organın , yani per
yodik bir gazetenin düzenli 
çıkarılması ve yığınlara ulaş
tınlmasından geçer. 

Merkez organ, bütün 
mücadele alanlarındaki kad
rolara, işçi sınıfına ve emek
çi yığınlara teorik olarak 
yolgösteren, onların siyasal, 
ekonomik, kültürel sorunla
rını . ve çözüm yollarını, en 
geniş kesimin bile anlayabi
lecekleri bir dille irdeleyen, 
onlara bilinç taşıyan ; oluş
turulan ı:nuhabir ağı, muha
bir gurupları ve geniş yazış
ma ve tartışmalarla onlarla 
bütünleşen; kısacası her ta
rihi dönemde yılınadan u
sanmadan koşullara uygun 
yolgösterici ideoloji ve poli
tika üreten· aynı zamanda 
kollektif örgütçü olup saf
larına yeni yeni elemanları 
katan, onları eğiten, disip
linize olmalannda ve de
mokratik-merkeziyetçi ilke 

ile çalışmalarını sağlamada 
yolgösterici misyona sahip 
canlı, hareketli bir organiz
madır. 

Merkez organ, kollektif 
bir ajitatör ve propagandist
tir. O, yığınlara marksist
leninist bilincin taşıyıcısıdır. 
O, yığınları yurt ve dünya 
sorunlarıyla aydınlatır. On
lara kurtuluşun ve sömürü
süz bir toplumun kurulma
sının yolunu gösterir. O, 
esas propagandist ve ajita
tör kadroları eğitir, bilgile
rini tazeler. 
Merkez organımız 
Roja WELA T'ın 
karşı karşıya bulunduğu 

görevler 
Şimdiye kadar TKSP-Dev
rimci Muhalefeti olarak ça
lışmalarımızı sürdürüyor
duk. Bundan böyle TKSP
Roja WELA T adı altında 
çalışacağız. Çünkü devrimci 
hareketimiz yeni bir silaha 
kavuştu. Şimdi bu silahı iyi 
ve yerinde kullanınakla kar
şıkarşıyayız. Bu devrimci 
silahımızın paslanmaması ve 
sürekli isabetli atışa hazır oı~ 
ması için bir bütün olarak ak
tif ve feda karca calısmalıvız. 

İlk hedefimiz, sömürgeci 
devlettır. Ülkemizin sömür
geci işgalden kurtulması ve 
halkımızın bağımsızlığı ve 
özgürlüğü uğruna verilen 
genel mücadeleye omuz ver
mektir. İkincisi. Partimizin 
başına çöreklenmiş komp
locu oportünist likidatörler
dir. Bunlara karşı mücade
lemiz ideolojiktir. Onların 
maskelerini düşüreceğiz! 
Partimizi bu öldürücü zehir
den kurtarmak, onu savaşçı , 
mücadeleci kimliğine kavuş
turmak, Kürdistan ulusal 
demokratik devrimine inan
mış ve TKSP saflannda 
yerini almış tüm devrimci 
militanların özverili çabala
rına bağlıdır. Roja WELAT 
bu konuda ardıcıl bir müca
dele yürütecektir. 

Gazetemiz Roja WE
LATın yeniden çıkışıyla ha
reketimiz yeni bir döneme 
giriyor. Bu dönem, hareke
timizin dışa açılma ve yoğun 
örgütlenme dönemidir. Ya-

yın organı bir örgütlenme 
arac ı olmakla birlikte, en 
önemli örgütlenme, yığınlar 
içinde koşullara uygun canlı 
pratik mücadele yürütmek
tir. Bu konuda görevin 
ağırlığı sıcak mücadele için
de, yani sömürgeci-faşist 
baskıların yoğun olduğu ül
kemiz Kürdistan'daki yol
daşlarımızın sırtındadır. Bir 
gazetenin yakalanması, bir
çok yoldaşımızın hayatına 
malolabilir, yıllarca hapis 
yatmalarına neden olabilir. 
Bu rizikolar varken, opor
tünistler gibi Kürdistan'da 
siyasi mücadeleyi tatil mi 
edeceğiz? Elbette hayır! 
Devrimci mücadelede hiç 
kimse hayatını sigorta ede
mez. Ve hiç bir devrimci 
hareket siyasal mücadelesini 
tatil edemez. Sorunun özü: 
koşulları iyi değerlendirmek 
ve çok disiplinli bir illegal 
mücadele yürütmektir. Ye
nilginin nedenlerini cesaret
Iice yığınlar nezdinde açık
lamak, sömürgeci-faşist dev
letin yerle bir edi leceği fırtı
nalı devrim günlerine hazır
lamak ve düzenli geri çekile
rek yeniden örgütlenmektir. 

Merkez organımızın çıkı
şıyla bir ölçiid~ rai:ıat nefes 
almış olur~ En azından bir 
isme kavuşuyoruz. Şild~e 
kadar - özellikle dı~ ı ış ı
lerde - dost güçlerin "sizin 
isminiz nedir, sizi ne adla 
çağıralım?" vb. soruların
dan kurtuluyoruz. Bu du
rum - özellikle Aiiilaii
~a 'da - yolda~arımızı da 
engellemıyor de ildi. Rahat 
nefes almamızın yanısıra, 
önümüzde duran, ve aşma
mız gereken birçok soru
numuz da var. Bunlar: kalıcı 
ve yeterli bir yazı kurulu, 
geniş bir muhabir ağının 
oluşturulması, yeterli bir 
yazı kadrosunun yetiştiril
mesi, muhabir guruplan ve 
geniş bir yayın dağıtım 
ağının örülmesi vb. sorun
lardır. Bu konu üzerinde, 
yazımızın son bölümünde 
daha geniş duracağız . 

Yayınlar eleştirici 

bir gözle okunınalı 
Yoldaşlarımızın ve okurları-
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mızın yayın organımızda 
çıkan yazıları eleştirici bir 
göz ile okumaları ve hiç 
zaman yitirmeden eleştirile
rini bize ulaştırmaları ger
çekten isteğimizdir. Bu ko
nuda görev, özellikle yol
dasianınıza düsmektedir. 
GeÇmişte "Özgür/ak Yolu'nu 
"Kuran-ı Kerim"miş gibi 
okuyup başına koymak ye
rine, yazıları çok dikkatli ve 
eleştiri süzgecinden geçire
rek, yazı kurulunu uyarma
lıdırlar. Yazı kurulumuz, 
böylesi durumlarla küçül
mez, bilakis anında hatala
rını görür, sürekli olarak 
hatalarından arındırır ken
dini. 

Şu gerçek de unutulma
malıdır ki, teori , nesnel 
gerçekliğin bilince düşünsel 
olarak yansımasının temel 
biçimidir. Yani teori , objek
tif gerçekliğin insan bilinciy
le yorumlanmasıdır. Teori 
bir nesnenin geçirdiği feno
men ve süreçleri, diyalektik 
ve tarihsel materyalizmin 
ışığı altında açıklanmasını 
yaptığı gibi henüz olmayan 
ve bilinmeyen nesnelerin ge
lecekteki süreçleri konusun
da da, tahminlerde buluna
bilir. Bu tahminler bazen 
Marks, Engels ve Lenin'de 
görüldüğü gibi pratik tara
fından doğrulanır ve bilim
sel bir statü kazanır. Bazen 
de tersi sözkonusu olabilir. 
Yani teorik olarak öne sürü~ 
!en varsayımlar pratik karşı
sında mahkum olur. 

Teorinin önemini hiç kü
çümsemeden, "önce devrim
~i bir teori" ilkesinden yola 
çıkarak, onu devrimci bir 
pratikle bütünleştirdikten 
sonra, ancak teori kemale 
erişmiş olacak. Yani teori, 
pratiğe dayandığı, pratik 
tarafından sınanarak doğru
landığı ve desteklendiği za
man pratikle kopmaz bir 
bütünlük sağlar. Pratik de 
teorinin köşe taşı, itici gücü 
ve temel doğruluk ölçütü
dür. İkisi arasında hem 
çelişki, hem de kopmaz bir 
diyalektik bağ vardır. 
Marks'ın belirttiği gibi: "te
ori... yığınları kucakladığı 
zaman maddi bir güç haline 
gelir." 

Şu gerçek beliekiere ka
zınmalı ki, teorik iredeleme
ler mutlaka doğru ve doku
nulmaz değildir, bilakis pra
tiğin yol göstericİsİ olan 

teori, pratik eyleme yansıyış 
biçimiyle sürekli kontrol 
edilmeli, denetlenmeli, eleş
tiri yoluyla katkıda bulunul
ı:ı:ıalı ve zenginleştirilmelidir. 
Orgüt içinde sorunlarin tar
tışılması, yoldaşça eleştiri
nin canlılığı , oportünistle
rimizin iddia ettiği gibi 
örgütü dağıtmaz , bilakis 
onu, canalıcı sorunlarını aş
mada ilerletir, hatalarından 
arındırır ve gerçek savaşçı 
kimliğine kavuşturur. 

Örgütlü mücadelede 
kollektif işbölümünün 
rolü 
Bir yayın organının kollektif 
bir ö.rgütçü olmasının temel 
sorunu, kollektif bir örgüt
lenmeden geçer. Kollektif 
örgütlenmenin birliği, ideo
lojik-politik birlik üzerinde 
kurulur. Devrimci bir örgü
tün kendisi kollektiftir, çün
kü düşünce birliği içinde 
olan kişilerin biraraya gel
melerinden oluşur. Böylesi 
bir örgüte katılan herkes de, 
zoraki, ya da belli bir çıkar 
ve ünvana sahip olmak için 
değil , bir toplumsal sınıfın, 
yani işçi sınıfının davasına 
kendisini adayan, fedakarca 
çalışmayı göze alarak, kendi 
serbest iradesiyle, yani ken
disi kararını vererek böylesi 
örgüte katılır ve kişisel 
özgürlüğünü örgütün ilke ve 
normlarıyla sınırlandırır. 
Böylesine gönüllü bir birli
ğin çalışmaları da, elbette 
kollektivizm ilkesi üzerine 
temellendirilmelidir. Bu ilke 
leninist örgütlenmenin te
mel ilkelerinden biridir, ama 
en önemlilerindendir. 

Kollektif çalışma, örgüt
lü mücadelenin her kademe
sinde işlerlik görmelidir. Ör
gütlü basım-yayımcılık an
lamında da bu böyle olmalı
dır. Basım-yayım alanında 
kollektif çalışmadan sözedi
lince, geçmişte hep şu sorun 
akıllara takılırdı: belirli kisi
lerin yazı yazmaları, bunla
rın dizgiciler tarafından di
zilişi ve baskı işleriyle uğra
şanların yayın basımını ger
çekleştirmeleri ve geriye ka
lanların bunları dağıtmala
rı ... Bu anlayış örgüt içinde 
görev - işbölümü yapılması 
alanında doğru olsa dahi, 
örgütlü basım - yayımcılık 
sadece bununla sınırlandırıl-

mamalıdir. Örgütsel çalış
mada, sorunun bu yonu 
temel alınınca, örgüt içinde 
leninist ilke olan kollekti
vizim, yerini bürokratizme 
bırakır. Sonuç: "yazı yazan
lar belli insanlardır, herkes 
yazı yazamaz", yazanlar ise; 
"dahi"dir anlayışına götü
rür. Ki bu anlayış, sakat, 
sakat olduğu kadar da 
marksizme yabancı bir an
layıştır. Bu anlayış örgütlü 
müc~delenin mantığına ters
tir. Orgüt içinde dinarnizınİ 
köreltir, yeni y~ni kadrola
rın yetişmesini engeller. 

Boisevik ve Mensevik ay
rısımı döneminde, BolseviK
terin Vyperyod'u çıkaracaK
ları sırada Lenın , partı or
gütlerine gönderdiği mek
tupta söyie dıyor: "... Bu 
organı kendisinin olarak gö
ren ve Sosyal Demokrat parti 
üyesinin görevlerinin bilin
cinde olan herkes, /ega/ ola
rak basılan gazetelere karşı 
takınılan şu burjuva düşünce 
lışkanlığından ve yanaşı
mından kesin olarak vazgeç-
in: yazmak onların işi, oku
ak bizim işimiz. Sosyal 

Demokrat gazete için tüm 
Sosyal - Demokratlar çalış
malıdır. Herkesten, özellikle 
işçilerden ka ıkı istiyoruz. 
Işçilere yazmaları için kesin
likle herşey hakkında, günlük 
yaşamları, ilgileri, işleri hak
kında yazabilecek/eri ne var
sa yazmaları için en geniş 
olanakları tanıyın. Böyle 
kaynak olmaksızın, Sosyal-

emokrat bir organ on para 
etmeyeceği gibi, adına da 
ayık olamaz. Ayrıca, gaze
teye katkı niyetiyle değil, 
yani yayınlanmak üzere de
ğil, fakat editörler/e yo/daşça 
ilişki kurmak, onlara bilgi 
vermek amacıyla özel rnek
uplar gönderin." ( İşçinin Sesi, 
a:yı: 133- t34'ten nakl_en). 

Lenin'in bu düsünceleri 
yorum gerektirmey'ecek de
recede açıktır. G(!çmişte sık 
sık işittiğimiz anlayışı, Le
nin, "burjuva alışkanlığı ve 
yanaşıını" olarak değerlen
diriyor. 

Devrimci bir yayın orga
nının esas görevi, kollektif 
ajitasyon, kollektif propa
ganda ve kollektif örgütçü 
görevini başarıyla sürdür
mesi, her kadernede kollek
tif işbölümü gerçekleştirme
sine bağlıdır. Bu işbölümü
nün sağlanması, redaksi yon, 
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yani yazı kurulu temel alına
rak, redaksiyonla en canlı 
ilişki içinde olan muhabir 
ağının örgütlenmesi ve gide
rek muhabir guruplarının 
oluşturulması ile bu ağ 
tamamlanır. 

Yazı kurulu, muhabir ağı
nın temelinde kurulmalı ve 
şekillenmelidir. Yazı kurulu, 
muhabir guruplarıodan ge
len öneri, eleştiri ve görüş
leri dikkate alarak ajitasyon 
ve propagandanın ölçütünü 
saptamalıdır. Çünkü muha
birler , redaktörlere nazaran 
yığıntarla daha içli dışlıdır
lar, daha canlı ilişkiler için
dedirler. Muhabir gurupla
rının çalışma alanları, fabri
kalar, tarlalar, kooperatif
ler, cemiyetler ve okullardır. 
Redaktörler buralardaki ya
sam sartları , is kosulları ve 
Ön plana çıka~ılıp aj.itasyon 
alanında kullanılacak sorun
ları, buralarda çalışanlar 
kadar bilemezler, bilseler 
dahi onlar gibi duyamaz, 
yaşayamazlar. Bu alanlarda 
en büyük görev, bu tür 
yerlerde çalışan muhabirle
re, örgüt üyelerine düşmek
tedir. Merkez organını ha
berler, yorumlar ve işçilerin 
çalışma ve yaşam sorunla
rında karşılaştıkları güçlük
leri yazarak beslemek önem
li bir görev olduğu gibi, 
günlük ajitasyon yönünün 
saptanması konusunda re
daksiyona yolgösterici öne
rilerde bulunmaları ve red
daksiyonu eleştiri, öneri ve 
görüşleriyle denetlemeleri baş
lıca görev alanları olmalıdır. 

Yayın-dağıtımı kollektif 
ve en geniş bir biçimde 
yapılmalıdır. Yayın-dağıtı
mı, yayını verip parasını 
almakla sınırlandırılmamalı
dır. Yayını verdiğimiz kişi
nin adresini, yerini öğrenip, 
onunla canlı sıcak iliskiler 
kurmalıyız, varsa sorunları
na eğilmeliyiz. Yayını okut
makta ya da yazıları anla
makta güçlük çekiyorsa, 
onunla sabırlı bir biçimde 
okumalı, daha basit ve gün
lük yaşamdan .. örneklerle 
açıklamalıyız. Onerilerinin, 
yazılar hakkındaki düşünce
sinin, eleştirisinin olup ol
madığını uygun yöntemlerle 
öğrenip, bunları redaksiya
na iletmeliyiz. Bu görevi 
başardığımız an, yayın, ger
çekten kollektif örgütçü 

(Devamı 10. sayfada) 
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İnsanlık tarihi sınıflararası mücadele
nin bir ürünüdür. Ulusal, toplumsal 
kurtuluş savaşlarında yenilgileri hazır
layan etkenler, zafere götüren faktör
ler sebep, sonuç ilişkileri itibarıyla 
toplumların tarihine iri harflerle yazı
lır. Bunu belirleyen kişilerin, gurupla
rm ya da örgütlerin subjektif niyetleri 
değil, sosyal pratiğin kendisidir. Fakat 
bu böyledir diye, tarihin kanıtlayıcılı
ğına "bekle gör" mantığıyla yaklaşı
lamaz. · Çünkü sosyalistler, devrimin 
inişli-çıkışlı, sarp ve engebeli yolunda 
her somut durumun olumlu, olumsuz 
yönlerini anında irdelemek; çıkarılan 
sonuçlan hayatın canlı pratiğinde 
sınamak ve elde ettikleri deney biriki
miyle mücadeleye ivme kazandırmak 
göreviyle karşı karşıyadırlar. Bu, aynı 
zamanda tarihsel gerçekliği bulandır
mak isteyen burjuva, küçük burjuva 
eğilimiere karşı kararlılıkla sürdürül
mesi gereken mücadelenin de bir 
gereğidir. 

Diğer taraftan devrimci savaşta, bir 
bütün olarak devrimci hareketingör
gü kazanması, deney biriktirebilmesi 
önemli ölçüde onun kendi eylemlerin
den ve yediği "zılgıtlardan" gerekli 
dersi çıkarmasına bağlıdır. Yenilgi ve 
geri çekilme dönemlerinin öğreticili
ğinden yararlanma, aynı zamanda 
mücadelenin geleceğini belirleme ba
kımından da önemlidir. Ancak . bu, 
yenilgilerin, alınan yaraların gün 
ışığına çıkardığı sorunların değişik 
yönlerini, aralarındaki bağıntıları kay
nağına inilerek açıklığa kavuşturmayı, 
izlenen yöntem ve politikanın kendi 
deneyimlerinden dersler çıkarmayı ve 
olaylara radikal müdahalelerde bu
lunmayı gerektirir. Yenilgileri gün
demleştiren belaların öğreticiliğinden 
yararlanmanın, devrimci morali canlı 
tutmanın ve kendini dayatan görevle
rin üstesinden gelebilmenin de temel 
koşulu budur. 

Devrimci sürece damgasını vuran 
kaosun kökleri geçmişin 
derinliklerindedir 
Kürdistanlı, Türkiyeli devrimci güçler 
açısından faşizm karşısında uğranılan 
yenilgi, bir sopuçtur. Devrimci güçler 
cephesinde derinleşen bunalıma kay
naklık eden sorunlar, salt yenilgi 
döneminin bir ürünü değil, temelde 
geçmişin objektif ve subjektif koşulla
rının bünyesinde geliştirdiği sorunlar
dır. "Faşizm, sadece bu sorunları daha 

TKSP'de derin: 
tek çıkış yolu opoı 

bir gün ışığına çıkarmış ve ağırlaştır
mıştır." (K. Saleh, Zorunlu Bir Açıkla
ma, s.2) 

Devrimci sürece radikal bir müda
hale, öncelikle günümüz devrimci 
ortamına damgasını vuran kaosun 
köklerini araştırınayı gerektirir. Bu 
ise, devrimci siyasal örgütlere, gurup
lara, hatta tek tek kadrolara, faşizm 
beHisını göğüsicyemeyen ideolojik, 
politik ve örgutsel yapıların acımasız 
eleştirisi temelinde, geçmişin derinlik
lerine yönetmeyi dayatıyor. Ayrıca 
statükocu eğilimlerin geçmişe sünger 
çekme çabaları ve yanlışları kendileri 
dışında arama yönelimleri bunalımın 
kalıcılaşmasına hizmet ediyor ve yaşa
nan kaosun parçalanmasını daha bir 
zorlaştırıyor. Yurtsever ve devrimci 
güçler cephesinde yaygınlaşaıüç çatış
malar, bölünmeler, hatta bazı savrut
ınalar bunu çok açık bir biçimde 
gösteriyor. Fakat bütün bunlar, tari-

Ülkemiz koşullarında 
bir bütün olarak 

devrimci hareketin 
evrimi, on(ln kendi 
geçmişiyle açık bir 

biçimde hesaplaşmasına 
bağlıdır. 

hin akışını durduramayacak ve geçmi
şin gerçekçi muhasebesi zemininde 
yükselecek devrimci gelişmeleri engel
leyemeyecektir. Ve bu gelişmeler, 
devrimci sürece ket vurmak isteyen 
statükocu, oportünist eğilimlerin ba
şında bir şamar gibi patlayacak, 
bunalımın "köküne kibrit suyu eke
cektir". 

Ülkemiz koşullarında bir bütün 
olarak devrimci hareketin evrimi, 
onun kendi geçmişiyle açık bir biçimde 
hesaplaşmasına bağlıdır. Bu belirleme, 
en genel anlamıyla devrimci siyasal 
güçler yelpazesinde yer alan tek tek 
siyasi örgütler için de geçerlidir. 

Geçmişe yönelme, siyasal hareket
ler açısından farklı boyutlarda da olsa 
belli sorunları beraberinde getirecek
tir. Diğer bir deyişle, ülkemiz Kürdis
tan da sınıflı bir toplumdur. Toplum
sal sınıf ve tabakalardan ögeler şu ya 
da bu ölçüde varolan siyasal örgütlere 
ve bu arada Partimize de yansımıştır. 
Yurtsever, devrimci siyasal örgütlen
melerdeki bu yansımalar, sömürgeci-

faşist güçler karşısıda uğranılan yenil
ginin sergilediği sonuçlara, farklı 
yaklaşımları da yapısında geliştirmek 
durumundadır. Bu nedenle geçmişe 
yönelmede, yenilgi nedenlerinin tesbiti 
ve geleceğe yönelik savaş perspektiv
lerinin geliştirilmesi sürecinde anılan 
farklı anlayışların zaman zaman çatış
ması da kaçınılmazdır, hatta doğaldır. 
Doğal olmayan, parti birliğinin her 
zamankinden daha fazla önem kazan
dığı böylesi dönemlerde, leninist parti 
öğretisine ve onun partnin birliği 
sorununa ilişkin belirlemelerine perva
sızca sırt çevirmektir. Hem de mark
sizm-leninizm adına! ... 

TKSP'de bunalıma kaynaklık 
eden oportünizmdir 
Bu genel çerçeve içinde soruna yakla
şıldığında, TKSP'de yaşanan sağ ve sol 
kanat çatışmaları iredelenmeye değer. 
Bilindiği gibi TKSP içinde boy veren 
Devrimci Muhalefet, parti yaşamımı
zın geçmişine yöneliş sürecinde daha 
bir netleşerek boyut kazanmıştı. Par
timiz açısından faşizm karşısında 
uğranılan ağır yenilginin nedenlerini, 
partinin ideolojik, politik ve örgütsel 
yaşamının derinliklerinde aranması 
gereğine dikkati çeken Devrimci Mu
halefet, kaynağın oportünizm olduğu
nu sergileJCmişti. Hem de sağ opartü
nizmin parti içinde oluşum ve gelişim 
süreçlerini hayatın canlı pratiğiyle 
bütünleştirerek .. 

Ancak bu, özellikle merkez düze
yinde egemenliği ele geçiren sağ 
kanadın tasfiye kılıcını kuşanmasına 
yetmiştir. Yaşanan zor koşullar fırsat 
bilinerek parti içinde devrimci ögelere 
karşı kaynatılan cadı kazanı eşliğinde 
sinsi bir savaş açılmış; ve parti, 
bölünmek pahasına fırsatçı komplo
larla sosyalist kadrolardan ve devrimci 
sempatizanlardan arındmimak isten
miştir. Fakat bu kestirme ve kolaycı 
"çözüm yolu", parti içinde yaşanan 
bunalımı aşmaya yetmemiş, tam ter
sine bunalımı daha bir derinleştirerek 
örgütü kesin bir bölünme noktasına 
getirmiştir. 

Kürdistan halkımızın ulusal kurtu
luş mücadelesinin dayattığı ağır görev
leri üstlenmekten aciz, ileri kadroların 
ve kitlelerin yükselen güvensizliği 
içinde kendine güveni bile yitiren sağ 
kanat oportünistlerinin sorunları, le
ninist parti içi mücadele zemininde 
çözüme yanaşmayacakları daha işin 
başında belliydi. Çünkü oluşum ve 
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.esen bunalımın ' -

tünizme vurmaktır 
gelişim sürecinde leninist örgütlenme 
ilkelerini revize etmeyi hedefleyen sağ 
oportünizmin girdiği çıkmazda leni
nist parti öğretisini tümüyle ayaklar 
altına alması kaçınılmazdı; ve sağ 
kanadın eylemine denk düşüyordu. 
Fakat buna rağmen Devrimci Muhale
fet, parti içi mücadeleyi bilimsel öğreti 
temelinde ve parti yaşamımızın somut 
koşullarına uygun bir biçimde yürüttü. 
Bu bilimsel yöntem, fırsatçı, tasfiyeci 
ve komplocu anlayışın deşifre edilmesi , 
parti gerçeğimizin karşı karşıya bu
lunduğu ciddi sorunların örgüt taba
nına , kitlelere maledilmesi ve partimi
zin leninist birliğinin sağlanması için 
gerekliydi. 

İşte bu inançla Devrimci Muhalefet, 
parti içi mücadeleyi, dedikodu, komp
lo üreten kulislerden, sinsi ve "üstü 
örtülü" biçimlerden kurtarmak, parti 
içi savaşıma kaynaklık eden sorunları 
bütün yönleriyle kadrolara, yığınlara 
maletmek için samimi , tutarlı ve ısrarlı 
bir tavır geliştirdi. Sağ kanadın parti 
birliği önüne çıkardığı ve oporütniz
min belirgin yöntemleriyle geliştirmek 
istediği engelleri, bilimsel öğretinin· 
ruhuna ugyun bir biçimde sergilerneye 
çalıştı, provokasyona açık saldırıları 
boşa çıkardı. Ve mücadelenin değişik 
alanlarında, değişik parti birimlerinde 
hunharca sürdürülen tasfiye hareketi
ne rağmen parti birliğinin sağlanması 
yolunda harcanan ısrarlı çabalarla 
yetinmeyerek, son bir kez kadroların 
ve emekçi yığınların gözleri önünde 
partinin leninist birliğini esas alan şu 

. somut ve açık önerilerde bulundu: 
"Partimizin leninist birliği, temel 

ideolojik, politik ve örgütsel sorunlan
mızın yaşadığımız ağır yenilgi dönemi
nin öğreticifiği ışığında taban nezdinde 
tartısı/arak, tabanın mümkün olan en 
geniŞ katkısı sağlanarak yapılacak 
gerçekçi bir Kongreyle sağlanabilir, 
ancak ... Bu inançla, Partimizin leninist 
birliğinin inşa edilmesi yolunda her 
türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu 
belirterek şunları öneriyoruz: 

"/. Genel Sekreter arkadasımız 
oportünizme kanat germekten va~geç
me/idir. Partinin leninist birliğinin 
kendisine dayattığı görevlerin sorumlu
luğunun gerektirdiği bir davranış içine 
girmelidir. 

"2. Genel Sekreter arkadasımızın 
başkanlığında, parti yaşamımızda zorlu 
dönemlerin sınavından geçen, olayları 
yaşayan, sağ ve sol kanat (yani 
oportünistlerle devrimci muhalefet) ara
sındaki çatışmalara bulaşmayan 7 

kişilik bir Kongre hazırlık, yürütme, 
tartışmaları yönlendirme ve araştırma 
Komitesi kurulmalıdır. Bu Komite, 
Genel Sekreter arkadasımız, Ahmet 
(,Bale), Beran, Cemi/, Eqemer, Zınar ve 
Ihtiyar'dan oluşma/ıdır. Fiili olarak bu 
çalışmalara katılma olanağı olmayan 
arkadaşların görüşleri alınarak çalış
malar sürdürülmelidir. En olumsuz 
kosu/larda dahi bu isimlerden olusmak 
koŞuluyla Komite 3 ya da 5 kişilik 
olabilir. Komite, oportünist anlayışın 
neden olduğu tüm 'ihraçlar'ınkaldmldı
ğını ve yürütmeyi fiilen ele aldığını 
örgüte bildirmelidir. 

" 3. Komite, parti içinde yaratılan 
tahribat/an, bunların k;aynağını araş
tırma/ıdır. Avrupa ve Iran olaylarının 
araştırılmasında devrimci muhalefetin 
ve oportünist kanadın birer temsilcisi, 
gözlemci olarak bulundurulmalıdır. 
Elde edilen veriler de gözönünde 
bulundurularak Partimizin örgütsel ya-

Tek geçerli çözüm, 
Leninist 

birlik kongresi idi. 
Ancak, oportünizmin 

belirgin yöntemleriyle 
bunun da önü 

tıkandı. 

ptsında yaratılan ağır tahribatlara 
kaynaklık eden yapı ve anlayışı açıklığa 
kavusturmak, mahkum etmek için 
örgüite açık tartışma açılmalıdır. 

4. Komite, oportünizmin ideolojik, 
politik yapıda yaratllğı zajlarm ürünü 
olan bazı temel tesbitlerdeki yetersiz
liklerin, belirsizlik/erin asılması için 
tabanda tartışma açmalıd;r. Özellikle 
Kürdistan'ın egemen üretim biçimini, 
Kürdistan halkımızın ulusal kurtuluş 
savaşının "iki çözüm" biçimini, askeri 
politikayı, cephe sorununa ilişkin somut 
programları, Partimizin tüzüğünü ve 
qrr_ıca arkadaşımızın konuya ilişkin 
sorusunun vanıt bulması'içiiflleulKemii 
f!ençliğinin sınıfsaL sjvasq/ vamsını ve 
mücadelesini taban nezdinde tar/ısma-
va acma~ ve tabanın katkılarıyla· 

_gıdJı_tirilen tezler, Kongrede kesin tes
Jıit/er haline getiri/melidit;. 

"5. Kurtarılan insan sayısına göre 
de/fil, partimiz için gelecek vadeden 
kadroların niteliği gözönünde bulundu
rularak delege tesbiti yapılmalıdır. 

"Devrimci muhalefet olarak böyle 

ROJA WELA T Rupel 7 

bir Kongreden çıkacak kararlara saygı
lı olacağımızı ve bu yolda her türlü 
fedakarlığa hazır olduğumuzu belirti
riz. Hayır, bir kez daha sizinle "bir 
örgüt içi tartışmamız" söz konusu 
değildir, denirse ya da partimizin 
leninist birliğini hedefleyen yukarıdaki 
önerilerimiz bilinen yöntem ve anlayışla 
karşılanırsa doğacak durumun sorum
lusu bizler olmayacağız. Ve devrimci 
muhalefet olarak karşımızda bekleyen 
ideolojik, politik ve örgütsel sorunların 
dayattığı görevlerin üstesinden gelmek 
için gerekeni yapacağız. Bu inançla 
gerçek parti militan/arını, örgütümüzün 
leninist birliğinin sağlanması ve aportü
nizmin mahkum edilmesi yolunda mü
cadeleyi daha bir yükse/tmeye çağırıyo
ruz." (K. Saleh, TKSP'de Oportünizm 
ve bir "Elestiri" üzerine, s.3I5-316-
317) ' 

Devrimci Muhalefetin partinin le
rlinist birliğini hedefleyen yu ka ndaki 
gerçekçi önerileri de, sağ kanat 
oportünistlerinin kendilerine has yön
teiii ve anlayışlarıyla karşılandı. Dev
rimci kamuoyu nezdinde derin bir 
sessizlikle, anılan öneriler geçiştiril
meye çalışılırken, parti içinde uygula
na gelen bizans oyunlarına, fırsatçı 
komplolara hız verildi. Ve böylece 
değişik evrelerden geçen parti içi 
mücadele , Devrimci Muhalefet'in yak
laşık 1 yıl önce önerdiği tek geçerli 
çözüm yolunun, yani leninist birlik 
kongresinin de önü tıkanarak yeni bir 
dönemin eşiğine getirildi. 

TKSP'de yeni bir 
dönem başlıyor 
Emperyalist saldırganlığın tırmandı
rıldığı, Latin Amerika, Afrika ve 
Asya'da yükselen bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelelerinin bastırılmak 
istendiği günümüzde, Ortadoğu ilerici 
ve gerici güçlerin şiddetli bir çatışma 
alanı olmaya devam ediyor. Dünya 
ilerici ve gerici güçlerinin bu önemli 
çatışma merkezinde Kürdistan sorunu 
daha bir ön plana çıkıyor. Kürdis
tan'ın parçalarında değişik biçimlerde 
gelişen .halkımızın ulusal kurtuluş 
savaşı bünyesinde taşıdığı ciddi olum
suzluklara rağmen çürümeye yüz tutan 
bölge faşist ve gerici rejim~erini önemli 
ölçüde tedirgin ediyor. Işte Kürdis
tan'ın yeniden paylaşılması hesapları 
da bu korkunun ifadesidir. 

Kürdistan devrimini besleyen bu 
elverişli koşullar, subjektif faktörlerin 

Devamı 8. sayfada 
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Rupel 8 ROJA WELA T 

(Baştarafı 7. sayfada) 
önemini daha belirgin bir biçimde 
göze batırıyor; Kürdistanlı örgütlere, 
guruplara ve tek tek kişilere ciddi 
görev ve sorumluluklar dayatıyor. 
Kürdistanlı örgütler arasında derinle
şen çatışmalar, yurtsever örgütlerin 
bağımsız politikalarını gölgeleyen ba
zı yönelimler ulusal kurtuluş saflann
da önemli zaaflar yaratıyor. Çatışma
ların engellenmesi, düşman güçlerin 
işine yarayan eğilimlerin geriletilmesi, 
yurtsever güçler arasındaki dayanış
manın geliştirilmesi ve Kürdistan 
sorununa uluslararası arenada ivme 
kazandırılması bir bakıma ulusa/ bir 
organizasyonun yaratılmasına bağlı
dır. Bu yolda ileri adımların atılması , 
bir bütün olarak yurtsever ve devrimci 
güçlerin karşısında duran acil bir 
görevdir. 

Yine Kürdistan'ın parçalarında ge
lisen mücadelelerin sonucunu belirle
y~cek her parçadaki yurtsever, dev
rimci güçler ve bu güçler arasında 
birlik ve dayanışmanın örülmesi 
önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Ve 
bu sorunlar, Kürdistan halkımızın her 
bir parçada yan yana yaşadığı halkla
rın devrimci-demokrat güçleriyle ileri 
dayanışmaların kotarılmasını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kendısınİ yakıcı bir biçimde daya
tan bu denli ağır ve çok yönlü 
sorunların yanısıra sömürgeci-faşist 
iktidarın Türkiye Kürdistan'ı halkımı
p yönelik en vahşi saldırıları sürüyor. 
Işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın 
sömürgeci-faşist güçlere karşı kin ve 
öfkesi her geçen gün daha bir 
yükseliyor. Bağımsız, demokratik ve 
özgür bir toplumun kurulması eğilimi 
halk kitlelerinde giderek güçleniyor ve 
bunun teminatı olabilecek siyasi, 
askeri alternativlerin arayışı daha bir 
artıyor. Halkımızın yiğit evlatları, 
faşizmin zindanlarında işkence çarkla
rında kitlelere bağlılığın, devrimci 
onuru korumanın engin örneklerini 
sergiliyor, direniş ruhunu canlı tutu
yor. ~rdisıan devriminin strateji~{. 
hattı: bağımuz demokratik Kürdistan'ı 
hedefleyen ulusal demokratik cephenin 
Örülmesini ~kıcı bir sekilde dayatı
~e var ki, yurtsever, devrimci 
güçleri saran derin yapısal bıin~lım, 
bu yolda ileri adımların atılmasını 
engelliyor. Dolayısıyla bunalımın kök
lerinin kazınmasına hız vererek anı
lan engelleri aşmakta zaman yitirme
mek ve kota.rılabilecek ortak eylemler 
için çaba harcamak gerekiyor. 

Diğer taraftan faşizm, Kürdistan ve 
Türkiye halklarının ortak düşmanıdır. 
Faşizme karşı savaş, halkımızın ulusal 
kurtuluş mücadelesinin bir parçasıdır. 
Bu nedenle, halklarımızın ortak düş-

mana karşı, ortak bir savaş yürütmesi 
~.adar doğal ve gerekli birşey yoktur. 
Ulkelerimiz açısından faşizme karşı 
demokrasi mücadelesi devrim soru
nuyla çakışıyor. Ve anti-faşist müca
dele, ancak anti-emperyalist mücadele 
ile bütünleştirilebildiği ölçüde ete 
kemiğe bürünebilir. Bu, bazı aklı 
evvellerin iddia ettiği gibi bir zorlama 
değil, Türkiye'nin sınıfsal, siyasal 

'rKSP'de başlayan yeni 
dönem, sömürgeci 
burjuvaziye karşı 
mücadele içinde 

yurtsever, devrimci 
güçler cephesinde 

derinleşen bunalımın 
önemli bir odağını 
oluşturan parti 

gerçeğimizi bütün 
çıplaklığıyla kadrolar 

ve kitleler önünde 
tartışmayı zorunlu 
kılıyor. Bir başına 
tartışma da yeterli 

değildir. Tartışmanın 
yeni döneme uygun bir 
örgütlü yönlendiricilik 
içinde yürütülmesi, ve 
örgütümüzün gerçek 
militanlarının canı, 

kanı pahasına 
kazanılan mevzilerin 
sağladığı olanaklarla 

Partiyi hızlı bir 
örgütsel, politik ve 
ideolojik çürümenin 

içine çeken sağ kanat 
oportünizminin 

eylemlerine, örgütlü bir 
güçle dur denilmesi 

gerekiyor. 

qurumu .ve sömürgeci devlet aygıtının 
yapısal karakterinden k~naklanan 
n~_snel bir gerçekli)<:tir. Dolayısıyla 
faşist diktatörlüğün yıkılması, yerine 
demokrasi güçlerinin iktidarının ku
rulması demokratik halk devrimi soru
nudur. Ancak devrimin bu ilk aşaması 
sürekli kılınarak demokratik halk 
iktidarı önündeki engeller temizlene-

bilir. Ve halklanmızın gerçek demok
ratik iktidarı kurulabilir. Bu hedefe, 
anti-faşist, anti-emperyalist ve Kürt 
halkının kendi kaderini özgürce belir
leyebileceği birleşik halk cephesinin 
örülmesinden geçilerek varılacağı da 
ayrı bir gerçekliktir. 

Tekelcilerin çözülme sürecine giren 
faşist iktidarlarına, işçi sınıfının ve 
yığınların yükselen muhalefetine rağ
men birleşik halk cephesinin de bu 
günden yarına örülmesinin subjektif 
koşulları yoktur. Bunun da belirleyici 
nedenleri genel anlamıyla sol cephede 
derinleşen bunalım ve savaş perspek
tivlerini saptırmak isteyen reformİst 
eğilimlerdir. Bunalıma kaynaklık eden 
nedenlere yönelme ve reformİst yakla
şırnlara karşı ilkeli mücadele temelin
de, sürece uygun en geniş eylem 
bilikierinin hayata geçirilmesi, birleşik 
halk cephesine giden yolda varolan 
engellerin bir bir aşılması acil bir görev 
olarak karşımızda duruyor. 

Görüldüğü gibi, ülkemiz devrimi
nin nesnel ve öznel kosullarının 
dayattığı görevler ciddidi~. Diğer 
yurtsever, devrimci örgüt ve gurupla
rıo yanısıra Partimiz de, bu görevlerin 
getirdiği ağır sorumluluklarla karşı 
karşıyadır. 10. yılına giren partimizde 
yeni bir dönemin kapılarının açılması, 
Kürdistanlı sosyalistler açısından so
runu daha bir ağırlaştırıyor. 

TKSP'de başlayan yeni dönem, 
söümürgeci burjuvaziye karşı müca
dele içinde yursever, devrimci güçler 
cephesinde derinleşen bunalımın 
önemli bir odağını oluşturan parti 
gerçeğimizi bütün çıplaklığıyla kadro
lar ve kitleler önünde tartışmayı 
zorunlu kılıyor. Bir başına tartışma da 
yeterli değildir. Tartışmanın yeni 
döneme uygun bir örgütlü yönlendiri
cilik içinde yürütülmesi, ve örgütümü
zün gerçek militanlarının canı, kanı 
pahasına kazanılan mevzilerin sağla
dığı olanaklarla Partiyi hızlı bir 
örgütsel, politik ve ideolojik çürüme
nin içine çeken sağ kanat oportüniz
minin eylemlerine, örgütlü bir güçle 
dur denilmesi gerekiyor. Bu da, parti 
saflannda bu güne değin değişik 
biçimlerde sürdürülen mücadelenin, 
varolan zorluklara rağmen TKSP
ROJA WELAT hattının geliştirilmesi 
temelinde merkezileştirilmesini, içte ve 
"dışta" oportünizme ve onun yarattığı 
çürümenin temellerine açık bir biçim
de vurmayı dayatıyor. 

Parti benim, "merkez" benim, 
Kongre, tüzük herşey benim, "mühür 
kimdeyse Süleyman odur" anlayışının 
yarattığı yo~aş)(ma içinde can çekişen 
oportünizme karşı TKSP-ROJA WE
LAT bayrağını yükseltmek için görev 
başına! 
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ROJA WELAT Rüpel 9 

Sömürge zindanları direniş ocakları oluyor 
Anayasa "referandumu"na, 
6 Kasım "seçim" senaryo
suna karşın faşist iktidarın 
sınıfsal karakterinde ve poli
tikasında herhangi bir deği
şiklik olmadı. Tersine faşist 
diktatörlüğün, iktidarını 
kuruıniaştırma yı hedefleyen 
"demokrasiye geçiş takvi
mine" paralel olarak kan ve 
zulüm kusan saldırıları daha 
bir artarak devam ediyor. 

Ancak tekelci Türk bur
juvazisi ve emperyalist müt
tefikleri açısından durum 
pek de içaçıcı değil. Kürdis
tan ve Türkiye toplumların
da sessiz de olsa önemli 
kaynaşmalar var. İşçi sınıfı
nın ve emekçi halk yığınlan
nın faşist iktidara karşı 
artan kin ve nefreti, gelece
ğin zorlu savaşını göğüsle
yebilecek nüveler yaratıyor. 
Sömürge zindanları, ölüm 
kampları daha şimdiden di
reniş ocakları halini alıyor. 
Bütün bunlar, cuntayı ve 
kukla iktidarını önemli öl
çüde tedirgin ediyor. Ve 
cunta ipin ucunu kaçırma 
endişesi içinde sağa sola 
saldırıyar. 

Faşist diktatörlüğün vah
şet saçan saldırıları, onun 
şaşkınlığının ifadesidir. O, 
sömürü, işkence ve cinayet
lerle direniş ruhunu yok 
etmenin mümkün olmadığı
nı her geçen gün daha iyi 
görüyor. Askeri diktatörlü
ğün işkence çarklannda, 
mahkemelerinde .. -c iliıtanın 
siyasi muhatabı olan halkı
mızın yiğit evlatları, dökü
len kanlar üzerinde direniş 
bayrağını yükselterek halka 
bağlılığın, devrimci onuru 
korumanın eşsiz örneklerini 
sergiliyor. Ve tedbirlerini 
bizzat cunta tarafından alı
nan teslimiyeti, çürümeyi, 
hatta ihanete varan bazı 
davranışları tuzla buz -edi
yor. Ölüm kamplannda ya
şanan en ağır koşullara ve 
artan ölümsüz kayıplara 
rağmen yükselen direniş, 
faşist iktidarı büsbütün ku
durtuyor. Ve artan saldır
ganlık karşısında sertleşen 
mücadele, ölüm kusuyor. 

Faşizmin tutsağı duru
munda bulunan yurtsever ve 
devrimciler, cuntanın sindirme, 
yoketmeyi hedefleyen saldı
rılan karşısında halkımızın 
bağımsızlık ve özgürlük sa-

vaşına duydukları derin so
rumlulukla ölümü selamla
yarak direniş ruhunu canlı 
tutuyotlar. Ocak ayının ilk 
haftasında Diyarbakır As
keri Cezaevi'nde yeniden 
başlatılan direniş bunun ye
ni bir örneğidir. Bilindiği 
gibi, bu meşhur sömürge 
zindanında geçtiğimiz Eylül 
ayında da tutsakların sindi
rilmesini, fiziksel ve ruhsal 
olarak yokedilmelerini he
defleyen baskılara, zorbalık
lara karşı açlık grevine 
gidilmişti. Askeri Cezaevin
de bulunan tutsakların ezici 
bir çoğunluğunun başlattığı 
eylem, iç ve dış kamuoyunda 
önemli bir destek görmüştü. 
Ve bir ayı aşkın bir süreyle 
devam eden direniş, cunta
nın cellatlarına geri adım 
arttırmış ve istenen bazı 
hakların elde edilmesiyle 
sonuçlanmıştı. Ancak cun
tanın geri adım atması, 
onun yeni toplu kırım ey
lemlerine hazırlanacağının 
da bir habercisiydi. Ve bu, 
içeride bulunan insanlarımız 
tarafından da biliniyor ve 
her fırsatta dışarı yansıtılı
yordu. Nihayet sanıldığı gibi 
oldu. Cunta, önce verdiği 
hakları tekrar geri almaya 
başladı, baskıyı yoğunlaş
tırdı; daha sonra inançlan ve 
fiziksel güçlerinden başka 
herhangi bir savunma ara
cına sahip olmayan devrim, 
demokrasi savaşının yılma
yan tutsaklarına karşı toplu 
bir yoketmeye yöneldi. Buna 
karşı başlatılan açlık grevi, 
zorla kınlmak istendi. Zor
ba, aşağılık eylemlerinden 
umduğu sonucu alamayan 
cunta ve zindancı başlan, 
ateşli silahlarla toplu kırıma 
yöneldiler. Bazı koğuşları 
ateşe verdiler. Alınan ilk 
haberlerde, KİP davasından 
yargılanan Necmettin Bü
yükkaya, TSKPek davasın
dan yargılanan Yılmaz De
mir, PKK davasından yartı
lanan Halil Çatak'ın arala
nnda bulunduğu 6 kişinin 
öldürüldüğü, 30 kişinin has
tahanede tedavi altına alın
dığı yine TKSP ek davasın
dan yargılanan E. C. 'nın ağır 
yaralılar arasında olduğu ve 
ölüm oranın yükseleceğinden 
eridişe edildiği kesinlik ka
zanmış ·durumda. Dışarıyla 
her türlü irtibatları kesilen 

savaş tutsaklarının direnişi 
sürüyor. 92 kişinin başlattığı 
ölüm orucu tüm saldınlara 
rağmen halen devam ediyor. 
Kitlelerde direnişe sahip çık
ma eğilimi güçleniyor. 

Tarih boyunca zindanlar, 
ulusal ve toplumsal mücade
lelerde önemli birer savaş 
odağı olmuştur. Günümüz
de Türkiye'de ve özellikle 
sömürge zindanlarında ya
şanan da budur. Bu savaş, 
ölümle göğüs göğüse pençe
leşmeyi gerektiren büyük 
zorluklarla doludur. Ama 
onurlu bir savaştır. Faşiz
min işkence çarklannda, 
ölüm kamplarında mücade
lede temel ayraç: halkla 
bağlılığın gerektirdiği diren
meyi göstermek ve devrimci 
onuru yüksekte tutmaktır. 
Çünkü gerçek devrimciler, 
işkencede, zindanda, yargıç 
karşısında, savaşta inançla
rına, kafa koyduğu davaya 
bağlı, kitlelerle sıkı sıkıya 
bağlantılı, onlara seslenmek, 
güven vermek için sorumlu
luk üstlenmeye hazır giriş
~en ve direngen insanlardır. 
Işte bu nedenle, dün ve 
bugün Diyarbakır'da: Erzu
rum ve Elazığ'da halka 
bağlılığın gerektirdiği eşsiz 
fedakarlık, sorumluluk, yi
ğitlik örnekleri göstererek 
ölüme karşı direniş bayrağı
nı yükseltenler halkımızın 
yürekli evlatları ve gerçek 
kahramanlandır. Onların 
geçmişte yaptıkları hatalar, 
içinde bulunduklan farklı 
örgütsel yapılar ve dünya 
görüşleri mücadelenin bu 
zemininde sorunun özünü 
değiştirmez. 

Halkımızın bağımsızlık, 
ve özgürlük mücadelesinin 
bu odağında sürdürülen sı
cak ve zorlu savaşta pasivist, 
uzlaşmacı, teslimiyetçi eği
limlerin daha bir netleşerek 
mahkum olmakla yüz yüze 
gelmesi de kaçınılmazdır. 
Bu ve benzeri tavırlan geliş
tirenleri temize çıkarmak, 
aklamak için direnişi kü
çümsemek; bu tutmadığı 
zaman, tabanda gelişen di
renişeğili~i güçlenerek yük
seldiği zaman oportünizme 
has buluşlarla direnen ger
çek militaniara sahip çıka
rak postu kurtarmaya ça
lışmak mümkün değildir. 
Erzurum'da, Diyarbakır ve 

Elazığ'da halkımıza bağlıh
ğın ileri örneklerini sergile
yen tavır, faşizmin mahke
melerinde "Türk müsünüz? 
Kürt müsünüz?" sorularını 
yanıtsız bırakan, yanıtsız 
bırakılması telkinlerinde bu
lunan uzlaşmacı ve oportü
nist eğilimi- tuzla buz etmiş 
ve sağ kanat oportünistleri
mizi daha şimdiden fena bir 
biçimde köşeye sıkıştırmış
tır. 

Diğer taraftan sömürge 
zindanlarında, işkence çark
larında ve faşist mahkeme
lerde bir bütünlük içinde 
sürdürülen kararlı direniş 
Kürdistan halkımızın öfke
sini günden güne daha bir 
kabartıyor, dünya ilerici 
kamuoyunun ilgisini çeki
yor. Ve ciddi siyasal daya
nışmaların örgütlendirilme
sini daha yakıcı bir biçimde 
dayatıyor. Yurtsever, dev
rimci güçler cephesinde de
rinleşen ideolojik, politik ve 
örgütsel mücadele ise, etkin 
siyasal dayanışma eylemle
rinin katarılmasını büyük 
ölçüde engelliyor; önümüz
deki . dönemde muhtemel 
patlamaların dayattacağı 
zorlu görevlerin üstesinden 
gelmeyi zorlaştırıyor. Fakat 
bu böyledir diye, devrimci 
cephede derinleşmekte olarİ 
sınıf mücadelesi e'felenemez, 
askıya alınamaz. Tersine 
ölüm kusan saldırılar karsı
sında yükselen direniş ruhu
nu geliştirmek, uzak olma
yan geleceğin onurlu görev
lerine hazırlanmak devrimci 
sürece ışık tutacak bu sava
şımın bir gereğidir. Ancak 
böyle bir temelde yükselen 
siyasal yapılanmalar, yurt
sever, devrimci güçlerin bir
liği önündeki engelleri sö
küp atabilir, sömürgeci fa
şist diktatörlüğün döktüğü 
kanların hesabını sorabilir. 

Halkımızın yiğit evlatla
nndan bazılannın fiziksel 
olarak aramızdan ayrılma
ları, ölüm değil; Onlar öl
mediler, halkımızın yüreğin
de yaşayacak birer simgedir
ler. Onların kanlan üzerinde 
yükseltilen direniş bayrağı, 
bunu açıkça kanıtlıyor. Gö
rev olup bitenlerden ders 
çıkarmak, tarihsel sürecin 
önümüze koyduğu görevle
rin üstesinden gelmek için 
elimizi çabuk tutmaktır .. 
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Rtlpel 10 ROJA WELA T 

Yeniden 
çıkarken 

(Baştarafı 2. sayfada) 
sini dayatan birincil görev
dir. Bu görevin temel müca
dele alanımıza ilişkin ilk 
adımı, Kürdistan işçi sınıfı
nın poli~ik örgütünü yarat
maktır. Işte böyle bir savaş 
örgütünün kendiliğinden 
oluşacağını beklemiyorsak, 
ulusal kurtuluş savaşımızın 
gerektirdiği diğer savaş ör
gütlerinin yaratılmasında 
bunun itici bir güç olabile
ceğine inanıyorsak ve bu 
yolda yıllarca dişe diş verilen 
mücadelenin kazanımlarını 
çürümeye yüz tutan yapı 
içinde yok edilmesine evet 
demiyorsak, oportünizmi, 
komploculuğu, fırsatçılığı ve 
tasfiyeciliği teşhir edelim! 
V e oportünizmin Partimizin 
ideolojik, politik ve örgütsel 
yapısında yarattığı tahribat
ları, dejenarasyonu, zaafları 
aşmak; başka bir deyimle 
geçmişin zengin öğretici de
neyimlerinden yararlanarak 
TKSP'nin leninist birliğini 
sağlamak için TKSP-ROJA 
WELA T bayrağını yükselte
lim!. .. Aksi tavır ve davranış
lar oportünizmin değirme
nine bilerek ya da bilmeye
rek su taşımaktan başka bir 
yar.ar getirmeyecektir. 

Işçiler, emekçiler, devrim
ciler, 

Yurtsever ve demokrat 
insanlar! 

Halklarımızın faşizmin 
barbarlığına karşı kin ve 
öfkeleri her gün daha bir 
artıyor. Somut olaylar, top
lumsal gelişmelerin hızlı bir 
biçimde ve malesef büyük 
ölçüde sol güçlerin dışında 
geliştiğini açık bir biçimde 
gözler önüne sergiliyor. Tek 
kelimeyle sorun düşündürü~ 
cüdür. Ve bizleri sorunun 
çözümüne götürecek yanıt
ların, geçmişin derinliklerin
pe yattığı da açıktır. Ancak 
bu, öncelikle kendi kendi
mizlç hesapiaşmayı gerekti
rir. Işte Roja WELAT, bu 
noktadan hareketle devrim
ci sürece ivme kazndırmaya 
katkıda bulunmayı hedefle
diği için O'na omuz vermeli, 
güç katmalısınız!. .. 

Devrimci sürecin ve Parti 
yaşamımızın dayattığı ağır 
sorunların aşılması için 
ileri!. .. 

Nu da 
destpekırın 

(Seri rupele 3.) 

kar ıl ban~n me yen yekemin 
ewe ku, lı welate me Kurdıs
tan da yekitiya rekxrawi ya 
politik ya çine karkere Kur
dıstan beserrastkırın. Heke 
em naxwazın ku, ev rekxı
raw bı sere xwe ıl bedi-lıedi 
serrastbe, heke em bawerın 
ku, organizasyonen nıl da 
sazkıri yen dın şere rızgariya 
netewi peşva dıkarın bıbın, 
heke em naxwazın ku dest
xıstınen me yen bı salan 
vırda ku bı çetnayi hatıbıln 
berhevkırın dı nav ve xaniye 
hılweşi da berbı hewa here, 
pewiste em oportonizme, 
komploperestiye, keysperes
tiye ıl likidatoriye (qolkırı
ne) eşkere bıkın! Jı bo orte 
rakırma dejenerasyon, hıl
weşandın ıl kemasiyen ku 
oportonizme dı nav refen 
Partiya me da dı ware bir
baweri, siyaseti ıl rekxırawi 
da vekırıbıln; bı gotıneki dm 
va, jı bo sazkırına yekitiya 
leninist ya PSKT, bı ders ıl 
destxıstınen dewlemend yen 
dema çüyin va, em ala 
PSKT-Roja WELAT here 
bılınd bıkın. Tewr ıl kıreten 
dın, bı zanin ya ji benezani 
tene ava eşa oportonistan 
xurt ıl zede dıke. 

Karkerno, zehmetkeşno, 
şoreşgerno, 

welatparez ıl mıroven de
moqrat! 

Lı dıji faşisten xwinxwar 
kin ıl hersa gelen me her roj 
zetır . dıbe. Bılyeren berbı 
çav, peşvaçılnen cıvaki usa 
zıl lı ser h ev da dıqelıbın, ·le 
pır mıxabın ku ev bılyer ıl 
peşvaçılnen cıvaki jı dere 
hezen çep da b ılın d dı bın. Bı 
yek gotıneki ev pırs, pırseki 
gıring e. Famkırın ıl ditına 
serkaniya ve pırse dı kılrayi
ya dema çılyin da veşartiye. 
Tene ev yek, bereberin da 
pırsa me ye ıl pewiste em 
hesabe xwe bı xwe va bıbi
nın. Roja WELA T nuxte da 
dıkeve ser re ıl bo peştabırı
na dem ıl tevgera şoreşgeri 
dıkeve bın bareki gıran,jı bo 
van yekan pewiste hıln mıl ıl 
quw(;!t bıdın wi. 

Jı dılrxıstına pırsen gıran 
yen ku jina partiye ıl dema 
şoreşgeri sıpartiye peşbere 

A ' me peşva .... 

Örgütlü mücadelede kollektif 
çalışma ve yayının rolü 

(Baştarafı 5. sayfada) 
kimliğine kavuşmuş olur. 

Bilgilerin ve karşı bilgile
rin merkezileşmesi için gizli
liğe ve örgütsel hiyeraraşi
nin işleyişine ~üyük özen 
gösterilmeli. Ilkelerimizi, 
normlarımızı zedeleyici dav
ranıştan ve gösterişten kaçı
nılmalı. Ama, gazeteye ha
ber, yorum, mektup vb. 
gönderme konusunda Le
nin'in belirttiği gibi, "tekel
denciliğe", "monopolcülü
ğe", yani haber, yorum 
vs.leri bir yerden toplayıp 
redaksiyona göndermeye 
karşı çıkılmalı. Çok elden, 
ama düzenli ve sistemli 
haber gönderme yöntemi 
yaygınlaştırılmalı. Muha
birler, örgüt üyelerine, sem
patizanlara bu konudaki 
görevleri yerine getirmede 
önayak olmalı, onlara 
olanaklar sağlamalıdır
lar. 

Haber toplama tekniğine 
dikkat edilmeli. Burjuva ba
sınında çalışan muhabirler 
gibi "pireyi deve yapıp" 
haber üretmek yerine, dev
rimci dürüstlük kuralları ve 
ajitasyonuyla, abartmalam 
girmeden olayları doğuran 
sebepleri ve doğan sonucu 
objektiv gözlemleyerek ha
berler kaleme alınmalıdır. 
Yaptığımız her eylemi, bun
daki eksiklik ve basanları 
birlikte ele alarak, eylemin 
büyüklüğü ve küçüklüğü 
ayrımı yapılmadan kaleme 
alınıp. redaksiyona gönde
rilmeli. 

Bu konuda ağırlıklı görev 
temel mücadele alanımız 
olan ülkemiz Kürdistan'da
ki yoldaşlarımıza düşmek
tedir. Faşist cuntaya, onun 
ekonomik - politik uygula
malarına karşı, özellikle zam
ların artışı, kiraların yüksel
mesi, paranın gündengüne 
devaluasyona uğraması, iş
sizlik, yoksulluk, hayat pa
halılığı ve halkianınıza bo
yun eğdirmek için tepelerin
de saHandırılan "Demokle
sin Kılıcı"nı andıran süngü 
ve postallara duyulan öfke 
ve tepkinin yayın organımı
za zaman yitirilmeden ulaş
tırılmalıdır. Halklarımızın 

cuntaya kin ve öfkesinin 
olmadığı iddia edilemez, 
çünkü bu öfke ve nefret 
günlük burjuva gazetelerine 
bile yansımaktadır. 

Fabrikalarda, tarlalarda, 
okullarda, kahvelerde, oto
büslerde, gecekondu semt
lerinde, kısacası her yerde 
halkımızın ya da tek tek 
fertlerimizin sömürgeci-fa
şist cuntaya olan öfkelerini 
dile getirmeleri halinde, hat
ta içlerinden biri "okkalı bir 
küfür" savurduğunda bile, 
bunlar kaleme alınıp redak
siyonumuza gönderilmelidir. 
Bunlar redaksiyonumuza u
laşmasa ya da ulaşıp yayın
lanmasa dahi, ardını kesme
den böylesi haberler düzenli 
olarak gönderilmelidir. 

Bazen bu tür olaylar 
insanı tekil ve özel durum
lardan kaynaklandığı görü
şüne götürebiUr ve önem
senmeyebilir. Orneğin, me
sai zammını alamayan bir 
işçinin; köyünden, toprağın
dan kopmak zorunda kalan 
ve şehirin varoşlarına kapa
ğı atan bir köylünün ümit
sizliği ve açlık içinde yaşa
ması; ürününü yok pahasına 
kaptıran bir köylü; dersle
rinde başarılı olamayan bir 
öğrencinin düzene, faşist 
cuntaya olan kinini, öfkesini 
umumi yerlerde dile getir
mesi vb ... Bunların bu öfke
lerinin kaynağı tekil ve özel 
konumlarında aranmamalı, 
esas sorun bunları bu duru
ma düşüren düzenin uygu
lamaları ve kokuşmuşluğun
dan dolayı tepkilerini dile 
getirmelerinde aranmalıdır. 
Bu tür olaylar küçük görül
memeli, bazen böylesi "kü
çük" haberler büyük ve 
teorik temel teziere malzeme 
olabilir. Sorunun diğer yönü 
ise, bu tür olaylar bir köyde, 
bir kahvede ya da bir 
fabrikada cereyan eder. 
Eğer devrimci yayın organ
larına ulastırılamazsa sade
ce orada v~ bir anlık bir olay 
olarak kalır. Eğer yayınla
nırsa geniş yığınlara ve ayrı 
ayrı mücadele alanlarına 
duyumlma imkanlarına ka
vuşur. 
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DİSK olayı, DİSK'le 
dayanışma ve yeni 
dönemin mücadele 
perspekti v leri 
İşçi .s ınıfı , feodal toplumun 
bağrında gelişen kapitalizmin 
ortaya çıkışıyla birlikte .. tarih 
sahnesine çıkmıştır. Ucretli 
emeğin sömürüsü ve artık değe
rin ele geçirilmesi temelinde 
gelişen kapitalizm, işçi sınıfı 
açısından "kendisi için sınıf 
olma"nın da maddi ön koşul
larını yaratır. Ve gelişimine 
kosut olarak sınıf mücadelesini 
kaÇınılmaz kılar. 

Kapitalizm koşullarında işçi 
sınıfının mücadelesi bir bütün
dür. Bu savaşım, ekonomik, 
politik ve ideolojik mücadele bi
çiminde somutlaşır. Sınıf sendi
kacılığının özünü, işlevini bu mü
cadelenin bütünlüğü içinde kavra
mak mümkündür, ancak ... 

Bilimsel açıdan soruna yak
laşıldığında DİSK olayını , sınıf 
mücadelesinin değişik evrele
rinde, işçi sınıfının ekonomik? 
politik ve ideolojik mücadelesı 
içindeki tarihsel misyonuyla bir
likte irdelemek gerekir. Çünkü 
DİSK, işçi sınıfının 1870'li yıllar
dan buyana sürdürdüğü zorlu mü
cadele geleneğinin bir ürünüdür. 

Işçi sınıfının 1 946'lara gelin
ceye dek angaryanın kaldırıl-

masını, iş gununun 8 saate 
indirilmesini , ücret artışlarını, 
çocuk çalıştı~!lmasının önüne 
geçilmesini ( Orneğin 1927 .yı
lında yapılan sanayi sayımina 
göre, çalışan nüfusun %51 ,6 !sı
nı 14 yaşından küçük çocuklar 
oluşturuyor.), emeğin korun
ması , iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanmasını hedefleyen deği
şik nitelikteki örgütlenmeleri 
dönemin gerici iktidarları tara
fından dağıtılmıştı. 1924 Ana
yasası ve 1 936'da çıkarılan 3008 
sayılı iş kanunuyla getirilen 
bazı sınırlı haklar da, kağıt 
üzerinde kalmaktan öteye git
medi. Çalışan yığınların örgüt
lenme çabaları yine hunharca 
bastırıldı. İkinci Dünya Savaşı
nın getirdiği ekonomik buna
lımın faturası da işçilere, diğer 
ça lışanlara ödetildi. 

Ancak ağır baskı ve sömürü, 
işçi sınıfının bilinçlenmesini, 
örgütlenmesini engellemeye yet 
miyordu. Tersine onun savaş 
azınini pekişfiriyordu. En ağır 
baskı ve tutuklamalara karsın 
bu dönemde de grevierin bir 
birini izlemesi , l Mayıs'ın işçi 
sınıfının bayramı olarak kut-

lanması vb. bir bakıma işçi 
sınıfının gelişen mücadelesinin 
göstergeleriydi. 

İkinci Dünya Savaşı sonra
sında işçi sınıfı ve sermaye 
açısından hareketli yıllar ya
şandı. İşçi sınıfı üzerindeki 
sömürünün giderek yoğun1aş
tığı bu dönemde, kapitalist 
gelişmeyle birlikte sermayenin 
merkezileşme ve yoğunlaşma 
süreci de hızlandı. Gerçek üc
retler ve fiatlar arasındaki fark
lar görülmedik boyutlara ulaş
tı. Işçilere verilen son derece 
düsük ücretler bile onlara çok 
gö~ülüyor; ücretlerio büyük bir 
bölümü dotaylı ve dolaysız 
vergilerle tekrar geri alınıyor
du. Iş yasasına göre çalıştırıl
maları yasak olmasına rağmen 
çocuklar çalıştırılıyor; çocuk ve 
kadın işçilerin emekie!".i daha 
ucuza kapatılıyordu. Orneğin 
l952'lerde tekel tütün fabrika
larında çalışan erkek işçilere 
350, çocuklara 200-300 kuruş 
gündelik ödeniyordu. Kısacası, 

PSKT ket sala dehan 
Partiya me PSKT, neh sale xwe 
ternam kır u kete sala dehan. 
Weke te zanin Partiya me dı 
dawiya sala I 974 an da saz 
bubu. Dı we deme da lı 
Kurdıstan, dı ware bir u baweri 
(ideoloji da) da valayiyeke kur 
hebun. Partiya me, bı hınek 
kemasi, şaşi u xeletiyan va ve 
valayiye tıje kır. 

Jı bo hez u rekbuna gele me, 
rekxıraweki sosyalist pewist dit. 
Baweri bı sistema sosyalist ya 
serokatiya Yekiti Sovyet hani. 
Lı ser pırsa netewi (mılleti), bı 
taybeti netewe Kurd sekıni u jı 
bo ve yeke dı ware ideoloji da lı 
dıji şovenizma sosyali şer kır. 

Pır mıxabın ku, bı van 
kıreten rast va, pır şaşi, xeleti u 
kemasiyen diroki ji kır. Eşkere
ye ku koka van xeletiyan jı 
ideolojiye, siyasete u rekxıra
wiye derte . Kemasiyen me yen 
idoloji ew bun ku, Partiya me, 
rewşa abori u cıvaki ya Kurdıs
tan bı legerinen berbı çav va 
eş kere ne kır, pırsa serxwebuni u 
azadi lı malegeyi hışt, bı gora 
rewşa Kurdıstan . u Tırkiye va 
pırsa dewlet u şoreşe nekır; dı 
nav refen partiye da siyaset u 

rekxıraweke leşgeri peknani. Dı 
ware rekxırawi dasasi u xeleti
yen here bılınd hatı~ kın n. Cara 
ewıl Parti bı pıraniya oportonist 
u bırakıratan hat avakırın. Ev 
sazumankaren bırokırat nıka
rıbun gora şert u mercen 
Kurdistan, peşengi jı karker u 
gundiyan ra bıkın. Evan saz
kıran bı xwe ketın nav hıl
weşane; hınek jı wan bı xwe jı 
nav tevgere durketın, hınekji. bı 
tekoşini jı Komita Navçe ha tın 
durxıstın . Le oportonist u bro
kıratan lı pıştıri cunta faşist ya 
12 Ilone, pıraniya endamen 
Komita Navçe bı destxıstın Cı lı 
dıji şoreşgeran dest bı lıkidas
yone kırın. 

Hevalen bı parti, 
Weke te zanin, me demeke 

dıjwar Cı çetın, ya ku cunta faşist 
bı xwinxwari eriş bıre ser gelen 
me, ya ku hezen şoreşger yen 
Kurdıstan Cı Tırkiye bı tevayi lı 
bıni ketın dit Cı hen ji em ve 
deme dıjin . Ev dem demeke usa 
ye ku, pewiste sosyalist, welat
parez Cı demograt bı tevayi 
dersen gıran je derxinın. Dı ve 
deme da, partiya me PSKT ji 
wek tevgeren dın bırindar ket. 

Gelek hevalen me hatın gırtın, 
ledan Cı tedayiyen gıran ditın dı 
zındanen fasistan da. Pevendi u 
helegetiyen · komite Cı lıgen 
partiye jıhev vegetiyan. Heva
len ku xwe jı deste cunta faşist 
xılas kırın lı curecure welatan 
ci-war bun , bı rasti hatın ci-war 
kırın. Jı destpeka avakırma 
partiye vırda oportonistan dı 
nav refen Partiye da ruye xwe ye 
reş veşartıbCın, jı bo mılitanen 
şoreşger jı nav Partiye derxinın 
lı pey keys u fersendan dıgeri
yan. Keysperestan, dıjwariyen 
deme fersend ditın Cı bı kom
ployeke likidatori va eriş bırın 
ser refa sosyalist. Em dı wexte 
da bı hazıriya kampioya wan 
hesiyan, le jı ber ku em lı 
dervaye refe Partiye dıhatın 
gırtın, u bo jı welateki bıçuna 
welateki dın dırav (pere) Cı 
paseport pewist bCın. jı ber van 
dıjwariyen me yen berbı çav 
( objektiv) me dı wexte Cı dı ci h 
da peşi lı van yekan negırt. 

Me dı demeki dıjwar u çetın, 
ya ku eriş uledanen cunta faşist, 
roj bı roj zetır dıbun, pevendi u 
helegetiyen nav refe Partiye gut 
bu n u demeki ku d ıra v (pe re) u 

ROJA WELA T Rfıpeı ı ı 

400-625 kuruş günlük ücret 
ödenirken, kadın işçilere 200-
hayat pahalılığı, sömürü ve bas
kı dayanılmaz boyutlardaydı. 

Üretimin merkezTıesmesine 
bağlı olarak işçi sınıfı: belirli 
sanayi merkezlerinde yoğunla
şıyordu. Bu durum, işçi sınıfı
nın ekonomik, demokratik mü
cadelesi üzerinde kısa sürede 
etkisini gösterdi. Kendiliğin
denci grevler, direnişler biri 
birini izliyor; işçi sınıfının sen
dikal savaşımı boyutlanıyordu. 
Burjuvazi, işçi sınıfının, Türki
ye ve Kürdistan halklarının 
gelişen mücadelesini baskı ya
salarıyla engelleyemeyeceğini 
daha açık bir biçimde görüyor
du , artık. Bu anlamda burjuva
zi açısından, geri adım atmak 
ve bazı ödünler vermekten 
başka çıkar bir yol yoktu. İşte 
194 7'de çıkarılan sendikalar 
yasası, burjuvaziye geri adım 
attıran bu zorlu mücadelenin 
bir ürünüydü. 

(Devam edecek) 

pasaport roleki jiyani dılist da, 
jı bo Parti ya xwe nexın bın des te 
o porton is tan Cı bo Parti ya me jı 
re Cı tekoşeriya şer dCırnekeve, 
me ala tekoşina servekıri dı nav 
refe Partiye da bılıd kır. jı ber 
kemasi u dıjwariyen me yen 
berbı çav me denge xwe negı
hijand pıraniya endamen Par
tiye. Jı endaman ra pırsen nav 
Partiye, bı şaşi Cı derewi va, usa 
ji ye kal i, te ne jı aliye aportonis
tan da hatın şırovekırın . Jı bo 
van pırsen me jı yekalitiye bene 
xılaskırın haleteke baş dıkeve 
deste me. Ev halet ji Roja 
WELATe. 

Roja WELAT, dı destpeka 
sala nu u dehsaliya Partiya me 
da dest bı jina weşane dıke. Ev 
yek ji, jı bo endam u mılitanen 
PSKT-Roja WELAT mızgini
yeke mezın Cı gıring e. 

Hevalno, 
Jı bo yekitiya leninist dı nav 

refen Partiya me da be sazkırın, 
pewiste em oportonizme jı nav 
refen pagıj bıkın! u lıkidatoran 
lı hember diroke mahkum 
bıkın! Dehsaliya Partiya me 
PSKT pirozbe! 
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Rupel !2 ROJA WELAT 

Kıbrıs'ta enıperyalist, gerici 
\''taksinı'' planı bozulnıalıdır 
14 Kasım 1983 günü Türki
ye'nin işgali altında bulunan 
Kuzey Kıbrıs'ta "b;ığımsız
lık" ilan edildi. Tekelci Türk 
burjuvazisinin, şövenist ve 
militaris~ çevrelerin yıllarca 
gündeminde olan "ya tak
sim, ya ölüm" politikasına 
uygun bir adımdı, bu ... 
Tekelci Türk burjuvazisinin 
yayılınacı emellerine uygun 
olan "bağımsızlık" ilanı ey
lemini, bölgedeki gelişme
ler, ABD ve NATO'cu em
peryalistlerin gerginlik ya
ratma ve saldırı planları 
açısından irdelemek gerekir. 

Bilindiği gibi Kıbrıs, Os
manlı İmparatorluğu dö
neminden günümüze dek 
emperyalist, gerici çevrele
rin ilhak ve işgallerine konu 
olmuş; ve adada gerilimin 
sürekli kılınmasına, yine ay
nı gerici güçler tarafından 
özen gösterilmiştir. Kıbrıs , 
coğrafi . konumu itibarıyla 
Akdeniz'de stratejik bir ko
numa sahiptir. NATO ve 
özellikle ABD'nin, Ortado
ğu 'da yurtsever, ilerici ve 
anti-emperyalist güçlerin 
ka rarlı di renişleri karşısında 
geri tepmeye başlayan gerici 
saldırıları Ada ' nın stratejik 
önemini daha bir arttırıyor ... 
Ve Kıbrıs'taki üsterden ya
rarlanma ABD için hayati 
bir önem arzediyor. ABD ve 
müttefiklerinin Ada'ya olan 
bu ilgisi, Kıbrıs'ta yeni bir 
bunalımın Y.aratılmasını ge
rektiriyor. İşte, "bağımsız
lık" ilanıyla güdülen birincil 
amaç, Ada'daki bunalımı 
derinleştirerek Kıbns Yöne
timini hizaya getirmek ve 
Kıbrıs'ı "bir ABD ve NATO 
uçak gemisine" dönüştür
mektir. 

İkincisi , Kıbrıs ve özellik
le Yunanistan'da son yıllar
da önemli iktidar değişiklik-

leri oldu. Kıbrıs-Rum top
lumunda bağımsızlık eğilimi 
giderek güçlenirken Yuna
nistan'da PASOK yönetimi, 
NATO'ya karşı eleştirel bir 
tavır içine girdi, Avrupa'ya 
yeni ABD nükleer silahları
nın konumlandırılmasına 
karşı çıktı. Balkanların nük
leer silahlardan arındırılına
sı girişimlerine fiilen katıldı 
ve ABD üslerini pazarlık 
konusu yaptı. Bu ve benzeri 
gelişmeler karşısında ABD 
ve NATO'cu emperyalistler, 
Ada'da yaratılan gerginlikle 
yalnız Kıbrıs yönetimini de
ğil, aynı zamanda Yunanis
tan Papandreu yönetimini 
de hizaya getirmek istiyor
lar. 

Üçüncüsü, yukarıda sıra
ladığımız emperyalist ve ge
rici hesaplar tutmadığı za
man, tekelci Türk burjuva
zisinin çıkarlarına uygun bir 
biçimde " taksim "i dayat
mak, ve hiç olmazsa Ada 'nın 
bir bölümünü yani "KKTC"
ni ABD ve emperyalist müt
tefikleri için güvenilir bir üs 
durumuna getirmektir. 

ABD " KKTC"ni resmen 
tanıma~akla birlikte, ulus
l ararası kamuoyunun sert 
tepkisine rağmen , faşist 
Türk devletinin fi ili iş gali 
alt ında bulunan Kuzey Kıb
rıs'ta "bağımsızlık" ilanı 
olayını doğal karşıladı. Bazı 
ABD dış politika uzmanla
rının, "Türkleri anlıyoruz. 
Washington ' da zamanla bu
na alışacaktır" yollu açık
lamaları bu doğal karşılayi
şın açık göstergeleridir. Yi
ne NATO'nun sorunu ses
sizlikle karşılaması vb. olay
lar, "taksim" planının perde 
arkasında bulunan güçleri 
gösterecek yeterliktedir. 
Diğer taraftan Kürdis

tan 'ın en büyük parçasını 

sömürgesı olarak elinde bu
lunduran, Kürt halkının var 
lığını bile sindiremeyen ve en 
temel insan haklarını Kürt 
ulusuna çok gören Türk 
militarizminin, Kıbrıs'ta ya
şayan Türk azınlığı için 
bağımsızlığın konpedanı ke
silmesi ilginçtir. Oysa faşist 
iktidarın , militarisı ve şöven 
çevrelerin "bağımsızlık", 
"demokrasi" havarisi ola
rak attıkları çığlıkların al
tınd yatan gerçekler çok 
daha başkadır: Biraz daha 
ABD Dolar'ı ve yayılma 
emelleri ... 

Hazırlığı önceden yapılan 
"bağımsızlık" ilanı olayının, 
faşist cuntanın "seçimler" 
yutturmacasına denk getiril
mesi de tesadüfi değildir. 
Cunta bununla da, "seçim
ler" komedisi üzerinde yo
ğunlaşan dünya kamuoyu
nun dikkatlerini "KKTC"ye 
çekmek ve bir taşla iki kuş 
vurmak istemiştir . ABD'ye 
uşaklık konusunda en az 
Evren kadar hazır olan 
Denktaş-Küçük ikilisi, bu 
işe zaten çoktan soyunmuş
lardı. 

Kıbrıs Rum ve Türk 

toplumları arasında yaratı
lan sorunlar, büyük ölÇüde 
dış müdahalelerin ürünüdür. 
Buna rağmen varolan so
runlar, BM kararları teme
linde çözümlenebilir. Ve 
böyle bir çözüm Kıbrıs 
halklannın çıkarınadır, hem 
de olanaklıdır. Yeter ·ki , 
Kıbrıs'ın bağımsızlığına , 
egemenliğine, toprak bütün
lüğüne saygı gösterilsin ... 
Ve işgalci birlikler Ada'dan 
çekilsin. 
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