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KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST YEK~INI 

SÖMORGECİ İŞGAL PLANLARININ BOŞA ÇIKARILMASI 
ÜLKE _ıEMİNİNDE GELlşıjRtt.ECEK SAVAŞA BAGLIDIR 

Geçtigirniz günlerde, söm ür- list-gerici saldırıların Iii b nan' lar kazanıyor. Kızışan savaşta keleri yakından görüyorlar . Ve 
geci Türk ordusu, Kürdistan'a sathında geriletilmesi sonu- dengeler degişiyor, saflar daha bunun icin de, kitlelerin dikat-
yönelik yeni bir "haçlı seferi- curıda Basra Körfezine bir belirginleşiyor. Nesnel du- lerini başka nokta~ara çevir-
ne" girişti. Aynı günlerde gerici kaydınlan savaş, bu gerçegi da- rum, Kürdistanulu sal kurtuluş meyi yegliyorlar. Işte faşist 
Humeyni rejimi, İran Kürdis- ha bir bilince çıkardı. Do- hareketinideyakındanilgilen- Türk cuntasının Kürdistan'a 
tanı'nakarşı "büyüktaaruz"un layısıyla Kürdistan'ın, yakın diriyor, onu, olumlu ve olum- yönelik soykınm hareketleri-
hazırlıgını yaparken, kanlı bir gelecekte bölge ilerici ve ge- s uz yönleriyle önemli ölçüde nin altında yatan önemli bir 
Saddam diktatörlügü de, Irak ricigüçlerininzorlu birçatışma etkiliyor. Sözkonusu savaşta neden de budur. Böylece o, şo-
Kürdistanı'nda mevzilenen alanına sahne olacagı, artık oldukça güç kaybına ugrayan veniımi şahlandırarak Kürt 
"rejim aleyhtan güçler"i he de- kuşku götürmüyordu. Zira bu, İran ve Irak'ın gerici yönetim- halkına yönelecek (ki,yöneli-
fleyen bir "temizlik" operasyo- hememperyalist-gericigüçle- leri, bir yandan ulusal hareketi yor), kaybettigi kitle destegini 
n una hazırlamyord u. Alınan ri n, çok uluslu si_lah tekelleri- saptırmak, kendi çıkarları dog- yeniden elde etmeye ya da en 
son haberlere göre Kürdis- nin, hem de Kürdistan'ı ara- rultusunda kullanmak, hatta azından yıgınları yatıştırmaya 
tan'ın Irak ve İran parçaların- larında bölüşen sömürge ci onu biribirine kırdırmak yo- çalışacak ve İran, Irak'ı hizaya 
da acımasız bir savaş sürüyor. faşist ve gericirejimierin çıkar- lunda çaba harcarken, diger getirerek adım adım Orta-
Türk ordusunun Kürdistan'ı !arına uygun düşüyor. yandan faşist Türk devletiyle dogu'ya sarkmaya çalışacaktır. 
"bölen" suni sınırlarıdaaşarak Diger taraftan, Kürdistan'da birlikte; bir bütün olarak Kür- Açıktır ki, topy~kün Kürdis-
-hemde sözüedilen hükümet- yeralan son olaylar, olaylar distan'da yer alan yurtsever tan halkını ve bölge ilerici güç-
lerin onayıyla- İran ve Irak karşısında içine girilen sus- hareketi yok etmenin fırsat- lerini hedefleyen operasyon-
Kürdistanı içlerine kadar uza- kunluk, bazı gerçekleri bir kez larını kolluyorlar. Gerici Sad- lar, düşmanın bilinçli ve planlı 
nan operasyonları ise, o"terö- dahagöze batırınası açısından dam diktatörlügünün KYB ile saldınlarının bir ürünüdür. 
ristleri sıkıştırdık", "yakalan- ögretici, kimilerinin tavırları bagıtladıgı "otonomi"den he- Türk ordusunun Eruh ve Şern-
malan an meselesi" vb. de ma- bakırnından da düşündürücü- men sonra Kürdistan'da üsle- dini i baskınlannı gerekçe ya-
gojilerle silahsız-savunmasız dür. Herşeyden önce son olay- n en "rejim aleyhtarı güçler" i parak giriştigi imha harekatı 
insanlarımızın avı biçiminde lar, şunu, bir defa daha ve çok temiıJeme hazırlıgına girmesi ise, bu planlı saldırının bir hal-
devam ediyor. Eruh ve Şe m- açık biçimde gözler önüne ser- (ki, bu görevi KYB 'nin üstelen- kas ıdır. Eruh ve Şemdinli 
dinli baskınlannı izleyen son gilemiştir : Kürt ulusal sorunu, rnek "zorunda" olacagı açık), baskınları olmasaydı da, söz-
bir aylık operasyonlarda 700 ulusal kurtuluşu hedefleyen degişik güçlereama aynı he de- konusu "haçlı seferi" düzenle-
dolayında insanın o tutuk- örgütlerin bünyelerinde ciddi fe yönelen son sömürgeci üçlü necekti. Dolayısıyla bu ve ben-
landıgı,bazıköylerinbombala- zaaflara, olumsuzluklara rag- operasyonlar, geçmişinacı de- zeri eylemler karşısında sus-
narak yerle bir edildigi, yine men başta faşist Türk devleti neyimlerinin yine ve daha ileri mak ya da daha ileri giderek 
bazı aşiretlerle askeri birlikler olmak üzere gerici Saddam ve boyutlarda yaşatılmak isten- onlan "provakasyon" olarak 
arasında yer yer çatışmaların Humeyni rejimlerini tehdit diginin açıkgöstergeleridir. nitelemek, en basitinden 
yeraldıgı ve operasyonların eden önemli bir tehlikedir. Ve Sömürgeci faşist Türkdevleti soykınmcı uygularnalarında 
Bingöl'e kadar uzandıgı söyle- tarih boyunca bu devletlerin ise, bir taşla iki kuş vurmaya faşist diktatörlügü ve mütefik-
niyor. Ve faşist Türk cuntası, birbirleriyle ilişkilerinde, çe- çalışıyor. O, bir yandan ABD lerini cesaretlendirecektir, on-
Kürdistan'a yönelik soykırım lişkilerinde pazarlık konusu ve NATO'cu emperyalistlerin ların degirmenine su taşıya-
politikasını daha da boyut- yapılmış, saptınlmakistenmiş- istemleri dogrultusunda Basra caktır. 
landırara k 5. yılına giriyor. tir. Dahası onlar, bununla da Körfezindekisavaşamüdahale Eylemin dogrulugu,yanlışlıgı 

Görüld ügü gibi, olaylar, te sa- yetinmemiş, Kürdistan'ın han- hazırlıgı yapıyor; biryandan da ya da zamanlamasının iyi 
düfi degil, bir bütün olarak giparçasında olursa olsun boy- fırsat bu fırsattır mantıgıyla ta- yapılıpyapılmadıgı (ki, bize gö-
Kürdistan ulusal kurtuluş ha- veren ulusal hareketi ezmek, rih boyunca kendi varlıgı için re "erken bir dogumdur") 
reketini ve bölge ilerici güçleri- yok etmek için fırsat kollam ış- önemli bir tehlikesaydıgıK ür- tartışıiab ilir. Ama bu, sömür-
ni hedefleyen gerici saldırı !ardır. Son olaylarda, bir kez distan ulusal kurtuluş güçleri- gecifaşistvahşete karşısavaşın 
planının bir halkasıdır. Ve dahayaşatılmak istenen bu se~ ni vehalkımızıyoketmenin he- dogasında varolan degişik mü-
şaşırtıcı degil,ögreticidir. Çün- naryonun i ılerini görmek saplarını yapıyor. Bu, tekelci cadele biçimlerini, halkımıza 
kü Kürdistan'ın, Ortadogu'da müı,nkündür. çevrelerin de çıkarlarına uy- dayatılan faşist ve sömürgeci 
kan ve barut kusan bölgesel sa- Iran ve Irak' ı topyekün bir gun düşüyor. Çünkü onlar, kit- teröre karşı tepkinin birifadesi 
vaşın kapsamı içinde oldugu, yıkımın eşigine getiren ve baş- lelerde artan rahatsızlıgın, bu- olabilen eylem türlerini yadsı-
emperyalist-ger' ci saldırı ve ladıgı günden buyana Kürdis- güniçin devrimci biı;yönlendi- m az. Dogru tavır, kendisini da-
komploların önemli birboy he- tan' ı da içine alan savaş, körfez ri cilikten yoksun da olsa yatan devrimci görevlerin bi-
defi olacagı belliydi. Başta savaşıyla bölgesel, hatta bazı yaygınlaşan yıgın muhalefeti- linceçıkarılması, sömürgeci iş-
ABD olmak üzere emperya- yönleriyle uluslararası boyut- nin bünyesinde taşıdıgı tehli- o Devamı sayfa 3'de 
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Rüpel:! ROJA WELAT 

OKUR ve MUHABİRLERDEN 

"Konutmak büyük bir pnah 
olmutadeta'' 

Yoldaşlar, 
Sizleri kutlanm. Yaptıgınız 

çalışmalann ürünlerini geç de 
olsa görmemiz, duymamız biz
leri sevindiriyor. Mücadele
milde güçlü kılıyor bizi. Ne de
mek istedigimi anlıyorsunuz: 
Roja Welat'ı okuduk. Bir çok 
konuda bizleri aydınlatıyorsu
nuz, biraz da biz, sizlere bilgi 
vermeye çalışalım. 

Kürdistan'da havalargüzel ve 
güneşli olduRı,thalde,yine de iç 
karartıcı dır.~ Insanlar çarşıda 
tedirginlikle dolaşıyor. Ne za
man ne olacaAı kestirilemiyor. 
Herkes birbirinden kuşkulanı
yor, konuşmak büyük bir gü
nah olmuş adeta. Diyarbakır 
birtül perde altında. Sanki her
kesin baAnnda bir kara taş var. 
Hacminden fazla hava doldu 
rulnnış balongibidir. Ama pat
lamak için bir dost bulma zor
Iulu içindedirler. 

Flazıg ve civarında operas
yonlar devam ediyor. Diyar
bakır ve çevresinin giriş, çıkış
larında kimlik kontrolü sürü
yor. Siverek'te şehir hoperlö
ründen zaman zaman faşist 
diktatörlüAüövücü şürleroku
nuyor, konuşmalar yapılıyor. 
Buna bizzat şahit oldum. Di
yarbakır bir polis karargahı ha
lini almıştır. On adım başı bir 
polise rastlamamak mümkün 
deAiidir. DiyarbakırTip Fakül
tesi köprüsü için aynlan ~mil
yarlık proje iptal edilip, Istan
bul Tüpgeçide devredilmiştir. 
Bu da bizzat faşist Evren'in is
tegi üzerine yapılmıştır. 

Diyarbakır hapishanesinde 
durumlar şimdilik durgun bir 
vaziyette. Daha dQArusu 
saAlıklı ve netbir bilgiedinmek 
zor. Geçenlerde, mahkemede 
Mehdi Zana ile karşılaşan ve 
ancak kaş-göz işaretiyle ko
nuşabilen bir arkadaş, duru
muniyioldutunusöylüyor. Tu
tukkıların ziyaretçileri, akra
balan türkçe konuşanıadıklan 
taktirde görüşmeye almmıyor
lar. Bir arkadaş, bir keresinde 
uzak yerlerden gelen bir çok 
köylüanneve babalarıntürkçe 
bilmediklerinden dolayı ziya
rete alınmayıp, geri ~nderil
diklerini söylüyor. Bu da bir 
gerçektir. 

Hapishanenin bütün pence
relerine Türk bayratı asılı bu
lunJJBktadır. Hapisten çıkan 
bir yddaşın iddiasına göre, iş
kenceler kusursuz ve süratle 
devam ediyor. Bir çok arka
daşıı, bileklerinden günlerce 
asılı kaldıklarından, koltukalt
lan,yani derileri yırtılmıştır. O 
ufak tefek sıra dayaklan ve fa-

takalar eksiksiz devam ediyor. 
Tutuklutann nakil ve muhake
me gibi yolaıluklan tanklar 
nemretinde yapılıyor. Buna 
birzat tanık ddum. Adeta esir 
düşmüş bir şehiri andırıyor Di
yarbakır. 

Son yıllar bizlere bir çok şeyi 
ölretti. Geçmişin ilkel çalışma 
yöntemleri tümüyle iflas etti. 
ArtıkkonuşDBk bile gayet dik
kat isteyen bir iş olmuştur. 
Adeta yerin kulaklan 
çıkmıştır. 

Tekrar edeyim, baskılar, iş
kenceler, hayat pahalıhAl kor
kunç boyutlarda. Halkımız bir 
barut fıçısı gibi için için kaynı
yor. En ufak lir kıvılam onun 
tutuşmasına yeterlidir. Böyle 
bir kıvılcım olmak için görev 
başııdayız. 
-Kahrolsun sömürgeci faşist 
diktatörlük! 

CA-Diyarbakır 

Roja Welat hallomızm umudu 
ve g&ıeşi olacaktır 

Degeri i arkadaşlar; 
Bundan birsüre önce, memle

ketten izinden dönen bir arka
daşımızdan Roja Welat'ın 
13-14. sayısını aldık. Burada 
çalışanlardan bir kaçımız, R.
Welat'ın . eski sempatizan
larıyız. Izinden gelen arka
daşımızda bizlerden biri.Arka
daşımızın izinden ele geçirdigi 
ve buraya kadar getirme feda
karlıgını gösterdigi RWelat'ı 
birlikte okuduk. Ve çok sevin
dik. 
Yeniden yayınhayatına başla

yan R Welat'ın,eskiden oldugu 
gibi bundansonradasorumlu
lugun bilincinde, ismine ya
raşır bir şekilde mücadelesini 
sürdürecegine, halkımızın 
umudu ve güneşi oldugunu 
kanıtlayacagına inanıyoruz. 

Bizler Libya'nın Trablusgarp 
şehrinde çalışan Kürdistanlı 
bir grup işçi olarak, R Welat'a 
duydugumuz güven ve 
inançla, O'nunsürekli takipçi
leri vedestekcileri olacagız. o·
nun ~rüşlerini ve çizdigiyolu 
güçlendirmek için elimizden 
geleni yapacagız. Bu vesile ile 
sizeiçinde bulundugumuz du
rumun kısa birdeAerlendirme
sini de gönderiyoruz. ileriki 
dönemlerde de zaman zaman 
gelişen olayları RWelat'a 
ulaştırmaya çalışacaAız: 
Bizler, Eylül 1982'den beri bir 

Türk inşaat fırınasında 
çalıştınlmak üzere Libya'ya 
getirilen bir grup Kürdistanlı 
işçiyiz. O dönemde bu firmaya 
kontratlı olamk girdik. Kont
rat süresince, bedava denecek 
kadar az bir ücretle çalıştık. 
Hiç bir sosyal haktan yarar-

lanmıyoruz. Bütün bunlar 
azmış gibi, ücretlerimizde, dü
zenli ödenmiyor, son dönem
de. Haklarırluzı istedigimizde, 
işlerin iyi gitmedili gerekçe 
gösteriliyor. 

Bunun üzerine, gösterilen ge
rekçelerin dogru olmadıgını, 
bizlere gözd&gı verlilmek is
tendigini, işverenin bizleri köle 
olarak çalıştırmak istedi~ini 
belirterek direnişe geçtik. Lib
ya Türk Konsoloslutu ve işve
renin ortaklaşa sürdürdükleri 
tertip ve saldınlarla direnişi
miz kınlmak istendi. Üzerimi
ze defalarca polis saldırıltı. 
Düzenlenen saldırılarda iki 
arkadaşımız vuruldu, ll arka
daşımız da yaralandı. Yaralılar 
halen hastahanadedirler. Bu
nu fırsat bilensöm ürgeci uşak
lan kontratı bitmeyen bir kısım 
arkadaşlarımızı, "bunlar bölü
cü ve anarşistlerdir" diyerek 
gerisin geriye Türkiye'ye yol
ladılar. Gönderilenterin başına 
neler geldigini de bilmiyoruz. 
Fakat bu adi saldırılar direnişi
mizi kırmaya yetmedi Tersine 
direnme azmimizi biledi. Dire
nişimiz devam ediyor. 8 aydır 
direnişteyiz. Hrma bir kuruş 
ödeme y madı. Durum mah
kemede. 4 kez ifadeler alındı. 
Sonucu ne olaca~ı henüz belli 
degil. Fakat bildigimiz, 
inandıgımız tek şey var: O da 
direnmek. Çünkü "hak veril
mez,alınır".Bizde direnişimiz
de bunu şiaredindik. Ve bunda 
kararlıyız. 

Aynca yalnız olmadıgımıza 
da eminiz. Bu inançla, bu in
sanlık dışı uygulamalann ka
muoyuna yansıtılmasını, mü
cadelemizle dayanışma içinde 
olmanızı istiyoruz. Nerede 
olursak olalım, düşmanımız 
aynıdır. Bu düşman, emperya
lizm, sö m ürgeci Türkdevleti ve 
onun işbirlikçileri, uşaklarıdır. 
Bu nedenle ortak düşmanımı
za karşı mücadelede karşılıklı 
dayanışmanın zorunluguna 
inamyoruz. Roja Welat'la da
yanışrnamızı güçlendirerek bu 
konuda üzerimize düşen göre
vi yerine getirmeye çalışacagız. 
Roja Welat'ın ve diAer yayın
lannızın adresimize postalan
masını istiyoruz. 
Bıji Roja Welat! .. 

Bir Grup Kürdistanlı Işçi 
Trablusgarp-Libya 

"Daha Güçlü Bir Roja Welat 
lçin beri" lumıpan)'811111 can
dan clesteldiycınız 

Bizler, Yunanistan'daki 
PSKf-Roja \\\ılat taraftarlan 
olarak dönemin zorluklarının 
bilincindeyiz. Bu zorlukları bi-

lerek ve bu urluklan aşmaya 
ham olarak bu saflarda yer 
almış bulunmaktayız. 

Kürdistan işçi sınıfı ve yoksul 
köylülerinin savaşkan partisi
nin yeniden örgütlenmesinin, 
-carumız karumız pahasına
gereklili~ine inanıyor ve bu 
inançla çalışnıalarımm sürdü
rüyoruz. 

Genel olarak devrimci hare
ketinalmışoldugu geçiciyenil
gi ve özel olarakTKSPiçindeki 
likidasyon, Parti militan
lannın daAıoıklıgını berabe
rinde getirmiştir. Dagmıklılı 
gidermek, yeniden derlenip to
parlanmak, gerçeklerilllizi en 
ücraköşelerde kalmışparti mi
litanlanna ulaştırıp, onları ha
rekete geçirmek, özellilde ülke 
temeline yönelik çalışmalan 
daha bir hızlandırmak ivedi 
görevimizdir. Kuşkusuz hede
fe varmak için birçok engelleri 
aşmak zorundayız. Bu engelle
rin zamanındaaşılamaması in
sanlanmızı öncüsüz, kadrolan 
başı boş bırakmak demektir. 
Bunun faturası ise çok daha 
agır olacaktır. Bizler, merkez 
yayın organımız Roja \\\ılat'ın 
ile~i mesajları en doAru 
biçimde kavrayıp, pratiAe uy
gulamaya çalışıyoruz. Bu ay ge
nel çalışmalanmızın yanısıra, 
kollektif çalışmayla elde ettigi
rniz gelirden 20.000 Drahmi 
(500 DM) ile ·kampanyaya 
katılıyoruz. Bundan sonraki 
dönemlerde bu desteAimiz de
vam edecektir. 

Roja Welat; faşizme, sömür
gecilile inat, yaşayacak! 

Yunanistan 
Roja \\\ılat Taraftarlan 

Roja Welat Kürdistan devrimi
nin JOiunu aydınlatan bir ışık 
olacaldır 

Kürdistan ulusal kurtuluş ha
reketi zor ve çetin birmücadele 
döneminden geçmektedir. Bu 
mücadeleyi başarılı bir şekilde 
sürdünnek, devrime giden zaf
fer yolunu yakınlaştırmak, 
ülkeyi ve toplumu kurtarmak, 
do~devrimcibiranlayış,tah
lil ve stratejinin pratikte, mad
di hayata geçmesiyle mümkün 
olur. 

12 Eylül faşist cuntasından · 
sonra, Kürdistan'daki siyasal 
güçler geçmişteki çözümsüz
lügün, tıkanıkhgm su yüzüne 
çıkması ve yeni döneme uygun 
devrimci görevlerin istismar 
edilmesi, yeni mücadele tak
tiklerinin, devrimci çalışma 
tarzı ve anlayışının tespit edil
memesi, katı dar grupculu~un 
tekrar sürdürülmesi; yeni mü
cadele koşullarına uygun pra
tikadımın atılmaması sonucu, 
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dalıhna ve bölünmelerle karşı 
karşıya kaldılar. 

Partimiz de, aynı akibetlere 
sahip siyasalörgü tl erden birini 
teşkil ediyordu. Partimizdeki 
oportünist sag kanat, geçmişte 
ve günümüzdeki (12 Eylül ön
cesi ve sonrası) ideolojik, poli
tilc, örgütsel çalışmalanmız ve 
pratik sorunlardaki yetersiz
likten kaynaklanan hata
lanmızı tartışmaktan kaçındı. 

Parti kanallarının dedikodu 
yuvası haline getirilmesi, 
örgütsel prensipierin rafa 
kaldmlması, hata ve sorum
suzlukların meşru gösterilm esi 
sonuru Partimiz bir bölünme 
noktasına getirildi. 

Kürdistan devriminin örgüt-
lendirilmesirxle, hıilkımızın 
-inucadele içine çekilmesinde
ve emekçilerle bütünleşme-
mizde; pratikteki siyasal, 
örgütsel çalışmalarımızdan 

kaynaklanan hatalanmız, Par
timizin, örgütlü çalışma
lanmızın aa gerçekleridirler. 
Ne yazık ki, oportünistler bu 
acı gerçekleri görm ezlilden ge
liyorlar. Bu konuda Lenin şöy
le diyor: 

"Kendi kendimizi aidatına
yabm Acı gerçegin yüzüne iyi
ce bakmak cesaretinde bulu
nalım." (Lenin,ty,c.22,s.44) 

Partimiz içindeki oportünist 
sag kanatın sorumsuılugu, çö
zümsüzlügü, panik ve acizligi 
sonucu yaratılan örgütsel tı

kanıklık, Parti içinde örgütsel 
bunalımiara sebebiyet verdi. 
Lenin, Parti içindeki bunalım
Iann sebeplerini entelektüel 
gevezelere baglayarakşöyle di
yor: 

"Partideki bunalımın ana ne
deni... yalpalayan aydın ve 
küçük burjuva unsurlardır." 
(Tasfiyecilik üzerine,s.28) 

Partimizi örgütsel bunalıma 
iten, işte bu tür küçük burjuva 
aydın, brökrat kesim oldu. Fa
kat bu kesimin oportünist an
layışı kursaldarında kaldı. 

Çünkü Parti içindeki devrimci 
unsurlar bu sakat anlayışa "o
key'' demediler ve bu anlayışa 
karşı durdular. 

Parti içinde oportünizme 
karşı mücadele bayragıru açan 
devrimci unsurlar Partimizin 
geçmiş mücadelesindeki dog
rulan savunarak ve hatalarıda 
mahkum ederekhertürlüpasi
fizme ve teslimiyetcilige karşı 
durarak, devrimci mücadelesi
ni süıdürüyor. 
Küıdistan devrimi, bünyesin

de çok çeşitli mücadele biçim
lerini barındırmak zorundadır. 
Marksist-leninist ideolojik ve 
örgütsel mücadelenin derin
leştirilip sürdürülmesinde 
devrimci yayıncılık önemli bir 
yer tutar. Roja Welat'ın tekrar 

yayın hayatına atılışı, Kürdis
tan devrim mücadelesinin bü
tünselligi çerçefesinde atılmış 
önemli bir adımdır. 

Çözümsüzlügün, tıkanıkhgm 
ve kaosun yaşanıldıgı bir dö
nemde yayın hayatına giren 
Roja Welat, Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketi üzerine oy
naruhnak istenen her türlü 
oportünist emelleri mahkum 
ederek, kendini dayatan dev
rimci görevleri yerine getire
rek, devrimci çalışma tarzı ve 
anlayışını. hayata geçirerek 
sürdürecektir. 

Roja Welat, Kürdistan toplu
mu gerçeginden hareket ede
rekdevrimegiden zaferyolunu 
kısaltına k için, devrimci teoriyi 
pratik, maddi hayatla bütün
leştirecektir. 

Lenin, "Dogru devrimci teori 
ancakgerçekbir kitlehareketi
nin ve gerçek bir devrimci ha
reketinin pratik ey I emiyle kur
dugu yakın ilişkiyle sonşeklini 
alır." diyor. (Ty.c.3,s.378) 

Roja Welat, marksist-leni
nist ideolojiyi Kürdistan'ın öz
gül koşullanna uygulayarak, 
Küıdistan proleteryasının mü
cadelesiyle form ülleştirerek, 
Küıdistan ulusal kurtuluş ha
reketinin ideolojik, politik ve 
örgütsel sorunlarını leninist 
yöntemlerle çözümleyerek, 
devrimci kadroların ve Kürdis
tanhalkınındevrim mücadele
sininyolunuaydınlatan bir ışık 
olacaldır. . _ 

Cihan Dılşad-Isveç 

SÖJIIÜı'lecilik lobf dejiftiriyor 

AşaAıdaki yazdıklarım beni 
baRlar, daha ülkede iken Roja 
Welat'ı okumuştum bir kaç se
fer. Şimdi yurt dışında tekrar 
yayma başladıgından dolayı 
yazımı Roja Welat'a gönderi
yorum. Yazım Roja Welat'ı 
baAiamaz. Yayınlarsanızmem
nunolurum. 

Yukarıdaki resimde görül
dügügibi,buseferdesanldyeni 
işgal edilmiş gibi bayraklada 
topragımızdacirit atıyorlar. Bu 
konu olur olmaz insanı derin 
derin düşündürüyor. Acaba ne 
zamana kadar sürecek bu zu
lüm, baskı, sömürü ve kölelik ... 
ürdistan halkı çalışır çabalar, 
sömürgeciler yer keyiflerine 
bakarlar. Halkımız hay
vancıhkla uAraşır, et göremez, 
peynir yiyemez, ekmek bula
maz, yagsız yemek yerken, sö
mürgeci Türk devletinin Baş
bakanı ve çevresindeki bir avuç 
ensesi kahn,göbegi şiş para ba
baları başta ABD olmak üzere 
bir çokemperyalist ülkede kilo 
vermek için tatil yapıyorlar. 
Yukarıda görüld ügü gibi, bu 

sömürü, baskı ve zulüm insani 
\ster istemez isyana mrluyor. 
Isyan etmek artık gelmiş 

çatmıştır. Fakat üzülerek be
lirtmek isterim ki, Kürdistanlı 
örgütlerin 'Im kadar bölünme
leri ve birbirine karşı kin güt
meleri elbette devrimci, yurt
sever ve namuslu aydın insan
larımızı yürekten yaralamakta. 
Şöyleki, bazıtrgiitleryürüdük, 

ilerledik, bu yaştan buyaşa gir
dik derken, bakiyoruz tarihin 
akışı uçak hızındayken, sene
leri sayan örgütler ise, tia uçtuk 
ha uçacagız derken, dönüp 
bakiyoruz meydanda bir şey 
yok. .. Cezaevlerinde zulmün, 
işkencenin en barhaıcası 
olanına karşı direnen nam us
lu, yürekli devrimcilerin bu 
mücadelelerini sömürmekte
dirler. Hele Türk solu ise, daha 
acı gerçekleri yaşamaktadır. 
Alabildiline dagınık ve birbiri
ne düşman. Kürt solu içindeki 
yarış bencillikten kaynaklanı
yor, yani yıllan sıralamak ve 
uçtuk, uçacagız anlayışı ... 

Biryurtsever olarak bu konu
da diyorum ki, birlik için ciddi 
çalışmalar yapılmalı. Laf kala
balılı ve yanşma son verilm eli. 
Halkımızın içinde biriken 
bagımsızlık ve isyan ateşini 
kimsen. kırmala hakkı yok
tur. Kürt halkı dün oldugu gibi 
bugün de direnmeye ve savaşa 
hamdır. Yeterki ona öncülük 
edecek kararlı, iddialı bir güç 
olsun. Bana göre, eAer Kürt so
lu içinde ciddi bir birlik ya
ratıhrsa, bu, aynı zamanda 
Türk solunun birligini de etki
leyebilir. Bilindili gibi yurt. 
dışmda bazı örgütler bir takım 
birlikler ve cepheler duştur
dular. Bunlar ya ka Aıt üzerinde 
kaldılar ya da üç-beş gün de
vam edip, kendiliginden 
dagıldılar. Pratik bir p:y yok. 
Kagıtüzeri anlaşmalardagitgi
de dagılıyor. Çünkü, ciddi bir 
birl~in olmamasındanileri ge
liyor. Temelde, birbirinin ta
banını kandırmak, birbirinden 
taban edinmek, yani faydacı 
yaklaşımlardan başka bir şey 
degildir, fter gerçekten 
halkımız için yilielimiz çarpı
yorsa, ciddi, kalıcı bir birligin 
saAianması için de çabagöster
meliyiz. Bu da devrimci bir gö
revdir. Halkımızın da acilen 
buna ihtiyaa var. Aksi taktirde 
halkın güveni sarsar. Gene de 
belirtmeliyiz ki, devrimciyim, 
yurtseverim, örgütüm, guru
bum diyen herkese düşen acil 
görev kararlıca, yüreklice bu 
konulara egilmek, yani paslan
mayacak bir birlik için ugraş 
vermektir. Saygılarımla .. 

D.Memo-Rodermark 
Not:' yayınlamamıziçin gön

derdili resmi,yer darlılı nede-
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niyle yayınlayamadık. Okuyu
cuımzdan özür dileriz. · 
1. . • ·•··•••·•· 

YILMAZ GtlNEY'İ... 

Baştarafı saYfa 13'dt:. 
·parniiikbasiuı, Kürtçe türkü ve 
diyalog kullanılan ilk Türkiye 
filmi olması açısından da, öncü 
bir rol oynadıgını vurgula
yaliDL"(D .Türkiye,sayı 9,Eylül 
1982) 
Güney, sanat ve devrimci mü

cadele aı:asında bir kurıukura
rakşöyle diY.or: "Devnmci teo
rinin yol göstermedig! bir sa.._ 
nat, hiç tiir zaman devrimci 
mücadele ile birleşemez ve 
devrimci mücadele içindeki 
zaaOara karşı mücadele ede
mez." (Agy) 

Güney, faşizm karşısında ug
ranılan yenılgi ve faşizme karşı 
mücadele konusunda şunlan 
söylüY,or: ''Faşizm karşısında 
bir bütün olarak ugradıgımız 
yenilgi bir sonuçtur .... 12 Eylül 
yenilgisi bilimsel sosyalizmin 
yenilgisi degildir .... Benim için 
faşizme karşınücadelesorunu 
ayın zamanCia devrim sorunu
dur." (Agy.) 
Güney 53 yaşında, halklarımı

za,devrime diıha uzunyıllar bir 
çok verimli hizmetlerde bulu
nabilecek bir yaştaiken 
aramızdan ayrıldı. 13 Eylül'de 
kurucusu oldugu Kürt Fnstitü
sünde cenazesı alınarak, ara
lannda eşi, Fransız Kültür Ba
kanı ve bir çok tanınmış sa
natçı ve yazarların bulundugu 
6 bini aşkın bir kalabalık kitfe
ninkatıldıgı birtörenle Paris'te 
topraga verildi. 
Halklarımız, Yılmaz Güney'i 

eserleriyle, yapıtlarıyla ve dev-. 
rimci mücadelesiyle, bir efsa
neyiyaşatır gibi, yaşatacaktır. 

Baştarafı sayfa 1 'de 
gal planlarını bOŞa çıkahibile
cek örgütlenmelerin ülke ze
mininde yaratılması, dost ve 
düşman güçlerin kalınçizgiler
le ayırt edilmesi ve tüm Kürdis
tanlı yurtsever örgütlerin sa
vaş, dayanışma ve birliginin ilk 
adımı olabilecek platformun 
bir an önce oluşturulmasıdır. 
Ancak bu yolda çakışan tavır
Iann ülke zemininde geliştire
cegi savaş yöntemleriyle sö
mürgeci-faşist saldınlar püs
kürtillebilir, "erken dogum" 
olabilen eylemler karşısında 
caydıncı olunabilir. 

Baş tarafı sayfa 16'da 
örgütün kimler tarafından 
temsil edileeeli konusunun, 
tartıŞilan sorunla Hintisi yok. 
Aynca bunun tartışma yeri de 
buıası delildir. Çünkü 
TKSP-Roja\\\ılatvebugünkü 

TKSP, uzun bir aynşma sonu
cunda ortaya çıkan iJd ayrı 

örgütsel ve siyasal yapıyı temsil 
etmekteler. Ve bu örgütler 
arasındaki ideolojik mücadele, 
kendi seyri içinde devam ede
cektir. ( ... )DEVAM EDECEK 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rı1pel4 ROJA WELAT 

"BAGIMSIZLAŞMA'' VE ÖRGürSVZLVGV 
GELİŞI1RME MARKSizMi İNKARDIR 

12 Eylül faşist cuntasından 
sonrasol siyasal hareketlerden 
ayrıhp "baAımsız"laşmayı 
"moda" haline getiren eAilim
ler gün be gün artış gösteriyor. 
Bu eAilim sahipleri, basılı ol
masa da bir takım temelsiz da
y~ar öne sürmekteler. 
Ozünde bu "dayanaklan" 
örgütlü ve uzun erimlimücade
leye gelemernelerinden kay
naldansa da, solun dagınık 
oluşu ve alternatif olamaması 
yüzünden bu eAilimlerin daha 
da artış göstermesinin de az 
çok payı vardır. 
1978-80 yılları arasında Tür

kiyeveTürkiye Kürdistanı 'nda 
toplumsal çelişkilerin keskin
leşerek uç noktaya geldi Ai, bur
juva siyasal iktidarlar mevcut 
buıjuva yasalarıyla ülkeyi yö
netemez duruma geldikleri; 
işçi sınıfı başta olmak üzere 
ezilen ve sömürülen kesimle
rin eski yöntemlerle yönetil
rnek istenmemelerinden do
layı, yani devrimci durumun 
olgunlaştıgı bir dönemde, top
lummı çeşitli. katmanlarından 
sol siyasal hareketlere sel gibi 
bir akış görüldü. Bu durum 
"küçük burjuvalann" yogun 
olduRu bütün ülkelerdeolduRu 
gibi, Türkiye'de de kapitaliz
min barbarbAl karşısında 
yarınlarından güven duyma
yanlar, günden güne iflasın 
eşi~de kendisini bulan 
küçük üreticiler, topraktan ko
pup şehirlere yerleşen ve m ev
simlik işlerdeçalışan kesimler, 
aydın ve ögrencilerin günden 
güne kötüleşen hayat şart
laruno etkisiyle, devrimci mü
cadeleye yöneldiler. Bu yöneliş 
somut koşulların dayatması 
sonucu olmasıyla birlikte kuş
kusuzçokolumlu birdurum du. 
Ne ki, solmı bölük-pürçük 
oluşu, işçi sınıfı partileri adına 
opoıtünist sagegilimlerin "gü
nahları" sonucu karşıtlarını, 
yani küçük burjuva maceracı 
hareketlerini türetmeleri ve bu 
kesimlerin böylesi küÇük bur
juva hareketlerine kaymalan 
ve küçük buıjuva hareketlerin 
Tüıkiye ve 1Urkiye Kürdis
tanı'nda güçlenmesi büyük bir 
olumsuzluktu. O dönemde 
devrimin nesnel koşullarının 
olmasına karşın, öznel etkenin 
olmayışı, devrim ve karşı dev
rim güçleri arasındaki müca
deleyi karşı devrimci güçler 
tersterı, yani karşı birdevrimle 
çözmeyi başardılar. 

Kuşkusuz faşizmin vahşice 
saldınlarının ilk hedefi Türki-

ye ve Türkiye Kürdistanı dev
rimci-demokratik ve yurtse
verhareketlerioldu.Busaldın
lar giderek toplumun tek tek 
fertlerini kapsayacak dereceye 
vardı. Devrimci-demokratik 
hareketler üzerinde korkunç 
terörestirildi lık başlarda yüz~ 
binleri aşkın devrimci, demok
rat, yurtsever tutuklandı, iş
kence çarkından geçirildi. 
Bunlardan yüzlercesi işkence 
~ltında yaşamlarını yitirdi. 
Idamlar, güvenlik güçlerine 
"karşı" koyma yalanlarıyla 
kuışuna dizmeler dönemin 
olapn olaylarını teşkil ediyor
du, halen de ediyor. 

Sözkonusu baskı ve terör 
karşısında, 1ürkiye veTürkiye 
Kürdistanı devrimci hareket
leriiçin ölçütsayılmasada, ka
bank bir sayı zayıflık, karam
sarlık hatta ai bir. kesimi tesli
miyet tavınnı gösterdi. Dev
rimcimücadeleler tarihinde bu 
türden zayıflıkların zor dö
nemlerde görülmesi olagan 
sayıhr. Ne ki, 1920, 46, 60 ve 
70'li yılları yaşayan bir çok sol 
siyasal akım, geçmişten zerre 
kadar ders çıkartmamı'- alışıla 
gelen gurupçu faydacı tavır
lanın sürdürmüş, gerçek an
lamda kadrolarına zorlulara 
göAü5 gerecek şekilde direnme 
ruhunu kavratmış deAiller. Ve 
1970'ten sonraortayaçıkan si
yasal hareketlerde -bukonu
da- geçmişte kurulan siyasal 
hareketlerin dürneo suyuna 
girdiler. Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı sol siyasal hareket
lerinin bir bütün olarak diger 
olumsuz biryönü ise;1Urkiye'
nin somut koşullannda illegal 
mücadelenin geregi gibi kav
ranılmaması, nice I güce tapın
ma ve bununla da hava basma, 
bütünmevcutkadrovesempa
tizanlarını propaganda ve 
"kelle sayısı" gösterişi için 
deşifre etmek olmuştur. Du
rum böyle olunca, her hareket, 
cuntanın saidıniarı karşısında 
kadro ve sempatizanlarının 
aslan payını cuntaya kaptırdı. 
4 yıHık cuntadan sonra siyasi 
hareketler ülke zemininde ye
dek kadrolarla çalışmayı bir 
yana bırakalım, siyasi çalışma
larıyürüteceksempatizan bul
mada güçlük çekiyorlar. Daha 
şimdiden bir çok siyasi hare
ket, ülkede siyasi mücadeleyi 
"tahtil" ederek yıırt dışına 
taşmdılar. 

Sol siyasal hareketler, bu i çler 
acısı durumlan yaşarnalarına 
ragmen geçmişlerini objektif 

olarak delerlendirmeden 
kaçuuyorlar. Bu geri çekiliş dö
neminde toparlanıp,geçmişle
rini degerlendirip yeni pers
pektiflerle işçi sınıfı ve emekçi 
halk yıgınlan karşısına çıkma
lan gerekirkerı, tam tersine, 
her gur'up geçmişin hatalarını 
kendisinin dışı.nda arayarak, 
kendisini temize çıkartmaya 

çabalıyor. Dar gurupçu tavır
lanın geçmişten daha katı bir 
biçimde sürdürüyorlar. Bütün 
bu sorunlar hepimizin ortak 
sorunlarıdır. Bunlan belirtir
ken kendimizi aklamak için 
yapmıyoruz. Içinde 
yaşadıgımız dönemi objektif 
olaıakdegerlerıdirmekiçin be
lirtiyoruz. 
Oınta sonrası, Türkiye ve T.

Kürdistanı sol siyasal örgütleri 
arasında onlarca "birlik", 
"cephe" ve "güçbirlikleri" top
lantı ve platform denemeleri 
yapıldı. Yer yer "birlik" ve 
"cephe" kurmalar oldu. Ancak 
bunJ ömürleri fazla uzun 
olım .. Yer yer programlar 
yapıldı. Bunlann bir kısmı ka
muoyuna yansıyarak ve belli 
bir "çalışma"dan sonra çözül
dü. örnegin: FKBDC. Bir 
kısmı da kamuoyunayansıma
dan, kendi anlayışı içinde gö
mülü kaldı, yani gerçekleşen: 
erken ve ölü bir dogum .. Buna 
örnek verirsek: "Kiirdistaıi 
Yurtsever Güçbi,rlili Pro
gramı-(HEVKARI)", "Kür
distan'ın Kurtuluşu için Birlik 
Programı (HEVKAR1)". Bura
da bir parantez açarak belirt
meliyiz ki, ileriki s~yılanmızda 
bu ölüdogan "Program" ve ona 
ebelik yapan faydacı anlayış 
üzerinde daha detaylı dura
caAız. 

Sözkonusu sol siyasal hare
ketlerin "birlik", "cephe" ve 
"güçbirliklerine" yaklaşı.mlan, 
başmdan berifaydacı vedargu
rupçıı bir anlayışı içinde 
banndırıyordu. En geniş bir
likler adına, geniş birliklerin 
önünü tıkamak için birbirine 
yakın siyasal hareketler "bir
lik", "cephe" ve "güçbirligi" 
oluşturduk fırtınalarını ko
pardılar. Bu anlayışla oluştu
rulan birlikler, dotai olarak 
pratikte hayat bulamaz. Faali
yetyürütemez. Çünkü bu çaba
larm altında yatan anlayış, kı
savadeligünlükpolitikçıkarla
ra umnıyor. \le bu tür çabalara, 
genişanlamdane cephe,ne bir
lik ne de güçbirligi denilebilir. 
Bu konuda, bir kaşıksuda fırtı: 

nalar koparan örgütlerin yapı
lanna bakıldılında; tümü de, 
örgüt içi sorunlarla meşgul 
oldukları dönemlerde, dikkat
leri başka yöne çelanek için 
güçbiriili ve cephe sorununa 
cankurtaran simidi gibi 
yapı§tıldan wı bu sorunu istis
mara kalkıştıkları da iddia edi
lebilir. 

Bu olup bitenler dotai olarak 
b117,1 sınıf bilincini kavraya
mamış zayıfunsurlan olumsuz 
yönde etkileyecek, içinde 
yaşadılımız süreci ve sürece 
dampsını wran kaosu anla
mada güçlük çekecek, onlann 
devrimci mücadeleye ve devri
me olan güvenlerini sarsa-
caktır. Zaten, bugün 
"balJnısızlaşma"yı bayrak-
laştıran eAitimlerin öne sür
dükleri dişe dokunur gerekçe
leri: "solun dagınıldılı, kör
dölüşü içinde bulunuşu" vs. 
dir. 

"B4ımsızlapna'' ve "örpt
stizliilii" lelittinne ....Uizmi 
ı..-etmekar 

"Pıoleterp~~~n iktidarınüca
delelinde ÖII\Ütünden batka 
hiç bir silflhı ~ktar." (Lenin, 
Bir .Adım Deri, Iki Adım Geri) 
Proleteryanın iktidara yöne

liksiyasal mücadelesinin, yani 
devrimin tek güvencesi, öznel 
ögesi, işçi sınıfının devrim 
amaanın tek etkili aracı, mer
kezi olarak örgütlenmiş demir 
disiplin ve kollektif çalışma 
yöntemleriyle çalışan, taktik
lerinde esneklik, stratejisine 
baJıhk gösteren, devrimin bi
riciketkeni örgüttür. örgütsüz 
hiç bir toplumsal sınıf, hiç bir 
ezilen, baskı altında bulunan 
halk, sömürüden, baskıdan 
kurtulup ÖJ&Ürlülüne kavuş
muşdelildir. 
Dünyanın bir çok ülkesinde 

toplumsal devrimleri JelÇek
leştiren sınıflar; emperyalizme 
ve stinıürgecilite karp ulusal 
kurtuluş savaşlannı vererek 
baAımsız devletlerini kuran 
halklar, belirli örgütlenmeleri 
gerçekleştirerek ve ölJÜtleri 
vasıtasıyla bu sonuca varınıt
lardır. Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'nda da devrimin yolu 
örgütlü mücadeleden ve leni
nist bir örgütlenmederı geçer. 
Bunuyeni ketfetmiyoruz, ama 
örgütsüzlülfi Fliştiren akım
larakaqın, halklannııza artni
yetsizolarakbugerçefi haykır
mayı görev sayıyoruz. 

lenin, emperyalizm çalın~ 
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maıüzme bir çok konularda 
katkıda bulundu. Bunlardan 
biri eleyeni tip partininyaratıl
ması ilkesidir. Bu ilke günü
mfi2de bazı oportünistçevrele
rin iddia ettikleri gibi güncel
litinigerçek1ıenyitirnıişmidir? 
Kesinlikle hayır! Hele hele 
Türkiye gibi toplumsal çelişki
lerio keskinlettili ülkelerde 
bütün yakıallJıyla gündemin 
birinci maddesini itgal eder. 
Bazı "aklı e\'el"lerimizin "ye
ni"teori ve örgütlenmemodel
leri arayışlan peşinde olma
Iannahiç de gerek yoktur. Ye
ter ki, marksizıni-leninizmi 
yaratıcılıkla ülkenin somut 
koşullarına uygulayabilsinler. 

Cunta öncesi kördölüşü için
de bulunansolsiyasal hareket
ler, cuntarun baskın çıkışıyla 
birlikte ideolojik, politik ve 
örgütsel olarak bir tıkarukbla 
girdiler. Kimileri, kadrolanru 
direktifaiz ve kendi başlarının 
çarelerine, yani kendi kaderle
riyle başbaşa bıraktılar. Kimi
leri cuntayı "ilerletme'' taktik
lerini uyguladılar. Kimileri 
cuntaya faşist dememek için 
yeni teorik kavramlar arayışı
na girdiler ve halen de bunu 
sürdürüyorlar. Kimi küçük 
burjuva çevreler de, "yeni" -ö
zünde hiç de yeni olmayan, 
1900'1erden buyana oportü
nist-reformist Sosyal Dem ok
rat çevrelerin savundukları ve 
öne sürdüideri görüşler, ne
dense bizim küçük burjuva 
çevrelerine ''yeni" görünü
yor- teori ve örgütsel model 
arayışlarına girişiyorlar. Bun
lann dışında, delişik örgütler
den kopup "edebiyat"la ya da 
hiç bir şeyle ilgilenmeyen 
"baAımsız" unsurlar ve bir de 
gerçekten kendi örgütlerinin 
hata ve eksikliklerini belirte
rek, balh bulunduklan hare
ketlerine eleştiri yöneltikleri 
için, yönetici organlarının 
'hışmına uJrayan ve'sonuçta 
tasfiye edilen, ama örgütlü mü
cadeleyi savunan ve bu yolda 
çabalar içinde bulunan dev
rimci çevreler var. Buyazımız
dakısaca, "yeni" teori ve örgüt
sel model arayışı içinde olan
lar, devrimci örgütlerden ko
pup "balımsızlaşan"lar ve zo
nınlu olarak örgüt dışına iti
lenler üzerinde duracaAız. 

llrincisi, "yeni" ideoloji ve 
örgütsel model peşinde olan 
küçük burjuva hareketleri, ön
ceki dönemlerde gerçek ve tam 
anlamıyla zaten marksist-le
ninist bir ideolojiye sahip 
deJillerdi. Dünya sosyalist sis
temine bakışaçıları,sındteme
line dayalı örgütlenmeleri, 
devleti tahlil, ulusal sorun ve 
itifaklar meselelerinde eklek
tik, 1lirkiye ve Türkiye Kürdis-

tanısomut koşuHanna yabancı 
teziere sahiptiler. Kısacası 
maıksizmdenesinlenen küçük 
burjuva bir ideolojiye sahipti
ler. Cunta sonrası "yeni" ideo
loji peşlerinde olmalan ya da 
idedojilerini gözden geçirme
leri, geçmişte savunduklan 
ideolojinin yeni koşullann 
pratiti karşısında mahküm ol
masından ileri gelerek bir tı
kanmaya girmesinden kay
naklanıyor. Bundan yola çıkı
larak, özünde marksizmin ya
bancısı olan bu ideoloji adına 
"klasik" marksist-leninist 
ide<iojinin ve örgütlenmenin 
Türkiye kopılianna göre göz
den geçirilmesini önermek re
vizyonizmin ta kendisidir. 
Takımlacak en doJru tavır, 
kendi geçmişlerini, ideoloji, 
politika ve örgütsel yapdarını 
gözden geçirmekti. Oysa yapı
lan tam tersi, marksizmi öznel 
niyetleriyle yorumlayap kendi
lerine uyarlamaya kalkışıyor
lar. Bu ise, idealist bir 
mantıktır. Eşyanın tabiatına, 
maddenin özüne aykırıdır. 
Maddenin, bilincin bir ürünü 
olduRu m antılına götürür. Yu
kanda da belirtilimiz gibi, bu 
temelsiz düşüncedenyola çıkı
larakmarksizmin-leninizmin 
Türkiye koşullannda gözden 
geçirilmesine hiç de hacet yok
tur. Bunun yerine, bu öneride 
bulunan küçükburjuvaakımın 
kendi gerçeklerini gözden 
geçirmesi daha gerçekçi, daha 
makbul olurdu. 
"Yeni" örgütsel modelarayış-

lan içinde olmalan da, yine 
eklektik bir ideolojiye saplanıp 
kalmalarmdan kaynaklan
maktadır. Geçmişteki örgüt
lenmeleri yine leninist bir 
örgütlenme deAildi. Sosyal ta
banlarını küçük burjuva aydın 
ve öJrenciler oluşturuyordu. 
Zaman zaman işçi sınıfı örgüt
lenmesini temel aldıklan yo
lundaki parlak sözler, onlann 
gerçek yapılannı gizleyemi
yordu. 

Yeni dönemin beraberinde 
getirdili olayiann bu tür hare
ketlerdeki etkisi dahakorkunç 
oldu.Onlan "sol" uçtaneo seg 
uca, örgütsüzlülfi ve pasifizmi 
savunma batalına savurdu. 
Geçmişte sözde de olsa, savulı
duklan sınıf örgütlenmesine 
karşın, bugün "yılın örgütlen
mesini" öne çıkarıyorlar. Yani, 
"Yüro-Komünizmi"ni savu
nuyorlar. Proleterya hege
monyasına karşı çıkıyorlar. 
Daha açık bir ifadeyle, toplu
mun degişik sınıf ve katman
lanmn içinde yeralacaklan 
kozmopolit tir partileşmeyi 
saVIDluyorlar. 
Leninizmi ve leninistparti öl

retisini Çarlık Rusyasının 

sımdan ıçme hapsetmeye 
kalkıpyorlar. Onun evrensel 
özünü gözardı etme çabalarını 
güdüyorlar. Sosyal Denıckrat
lann yıllardan beri Avrupalı 
komünistleri inandırmaya 
çalıştıkları; leninizmi mark
sizmden ayırma çabalarını 
do~amaya çalışıyorlaı. 
Geçmişte, 1lirkiye veTürkiye 

Kürdistanı'ndaki devrimci 
örgütler arasında bir 
saygınlılı, emperyalizıne ve 
faşizme karşı mücadele gele
neli olan sözkonusu akımın 
bugünkü konuma düşmesi 
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
devrimci miialdelesi açısın
dan son derece olumsuz ve 
üzücü bir olaydır. Şunu da 
açıkça belirtelim ki, pratik ha
yat ve marksizmin--leniniz
min gerçek savunculan bu tür 
akımları, Türkiye ve Tiirkiye 
Kürdistanı devrimci kamuoyu 
önünde teşhir edecek, maske
lerini düşürecektir. 

lıdncisi,sol siyasal hareketle
rin elelinden geçerek dökülen 
tek tek unsurlann "baAımsız"
laştıkları ve bunu örgütlü mü
cadeleye "alternatif' olarak 
öne sürd ükleri sorundur. B una 
geçici bir sorun diyoruz, çünkü 
bu, bugün olan,yarın olmayan, 
beRi bir ideoloji ve politikaya 
sahip olmayan ve birinci akım 
kadar da tehlike arzetmeyen 
bir S(X"Undur. Ama buna ral
men bu soruna karşı da ısrarlı 
bir ideolojik mücadele yürüt
mek zonınludur. Bunlann 
basılı ve resmilik kazanmış or
takbirgörüşleriyok.Fakatsöz
lü vededikoduya dayanan "gö
rüşlerine" karşı da yine mü ca~ 
d ele zorunludur. 
Şunu da belirtmekgerekir ki, 

bu sorun sadece Türkiye ve 
Türkiye Kanlistanı devrimci 
hareketlerine özgü bir sorun 
dejldir. Dünyan_ın bir çok 
ülkesinde, gericililin baskın 
çıktJAı dönemlerde, devrimci 
saflan terk etmeler, yoldaş
larını yalnız bırakmalar, dö
külmeler görülmüştür. Suna 
Küba devrimci hareketinden 
bir örnek vererek konumuza 
dönelim: 
"Küba'nın Santiyagoşehrin

deki Moncada Kışlasına yapı
lan baskından sonra, ülkedeki 
devrimciler .. ında iç işlerle 
Hgili fikir ayrılıklan we anlaş
r.:uulıldar bagöstennit,bunun 
soımc:u olarak cia, bütünyürek
siz kişiler fU ya da bu nedenle 
ihtilalci salim terkeelerek da
ha az feragatisteyen sipsi par
tilere ya da clevrimci ÖIJÜtleıe 
katıhuya batlamışlaıdı. Ama 
bütün bunlann yarunda, bir 
başka hareket de yavaş yavaş 
gelişiyordu.Adını 1953yıbnda 
.Moncada Kışiasma yapılan 
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baskımn tarihinden alnnş olan 
26 Temmuz Harekatimn sa
flannaacemierlerinilkgurup
lan katılmışlardı bile ... " (E. 
CHE G.,Savaş Anı
lan,s25,abç) 

Görüldüiii gibi, zor dönem
lerde devrimci saflan terket
meler, yılgınlık vb. olaylar sa
de~ Türkiye ve Türkiye Kür
distanı devrimci hareketlerine 
aitdelildir. Bunun örneklerini 
dünyanın bir çok ülkesiride, bir 
çok devrim tarihinde görmek 
mümkün. 

Özellikle 12 Eylülden sonra, 
yurt dışında 1lirkiyeli sol siya
sal hareketlerden aynlarak 
"batımsızlaşan" unsurların, 
bu Ettiimlerine gerekçe olarak 
gösterdikleri sorun: Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı sol siyasal 
hareketlerinin içinde bulun
duRu ve gerçekten yaşadıklan 
nesnel durumdur. Şöyle ki, 
batımsız her unsurla konuş
tuAıırouzda hep şunları işitiriz: 
sol bölünmüştür. Devrimci du
rum gerilemiştir. Her hareket, 
devrimin ömel ögesi benim, 
gerçek marksist-leninist 
örgüt benim. Benim dışımda
kiler küçük burjuva devrimci 
örgütlerdir. Devrimi ben 
gerçekleştiririm Oysa, her ha
reket böyle bir öncülükten 
yoksundur. Faşist diktatörlük 
yerine birbirleriyle uJraşıyor
lar. Ben kendi gücümü niçin 
böylesi hareketlerde tükete
yim? Hareketler geri çekilmiş
tir, ben niçin çekilmeyeyim? 
inanmadıtım bir şeye nasıl 
hizmet edebilirim? Bu dönem
de kendimi yetiştirip, ileriki 
dönemlerde şartiann olgun
laşmasıyla birlikte elbette ben 
de kendime yakın bir harekete 
girip çahşınm. Günümüzde 
yapılan çalışmalar havanda su 
dövmeye benzer vs. 
Bazıları ise, politikayı bırakıp, 

sanat ve edebyatla uAraşmayı 
tercih ediyorlar. Yukardaki ge
rekçelerden yola çıkarak bu 
yoluse~tiklerini belirtiyorlar. 

Özlüce bu sorunlara 
baktJiımızda, söylenilenler 
gerçekten solun yaşadıAı nes
nel durumun tanımıdır. Ve de 
söylenilenler dolrudur. Ne var 
ki, bugerçeklik"baAımsız" kal
ma ve örgütsüzlülü savunma 
için gerekçe yapılamaz. EAer 
her insan devrimci saftan ter
kederse o zaman devrim de bir 
hayal olur. Bu "gerekçe" de 
özünde idealisttir, devrimci ol
mayan mantıJa hizmettir. Di
yalektik delildir. Diyalektilin 
nicel birikimin nitel dönüşü
mü lqınununu yadsır. Bu "ge
rekçeler" aynı zamanda liki
dasy~-~ur. 

Devamı sayfa 13'de 
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DİSK olayı, DİSK'le dayanışma ve yeni 
dönemin mücadele perspektifleri 

Yine aynı yıl, 51 yıllıkyaskla
madan sonra ilk kez DİSK'in 
öncülügünde ı Mayıs kitlesel 
bir anti- faşist gösteri biçim in
de kutlandı. Bu ise, işçi 

sınıfının en basit mücadele ge
leneklerini yaşatmasına taha
mül edemeyen gerici, sömürü
cü çevreleri oldukça rahatsız 
etmişti. Ayrıca sınıf savaşının 

kazandıgı boyutlar ve çıg gibi 
büyüyen toplumsal muhalefet, 
burjuvazinin tedirginligini 
artırıyordu. Artık işten atma
tarla, tehditlerle ve baskı yasa
lanyla .devrimci demokratik 
muhalefetin bastırılması daha 
bir zorlaşıyordu. Kısacası bur
juvazi açısından tek çare, işçi 
sınıfına ve diger demokratik 
güçlere karşı daha degişik ve 
çok yönlü saldınlarageçmekti. 
Işte bu, ilk ol~ak CIA, MİT, 
KONfR-GERILA üçlüsü 
aracılıgıyla düzenlenen gerici, 
provakatif saldırılar, ve faşist 
milis güçleri ile takviye edilen 
gerici terör biçiminde kendini 
gösterdi. 1977 1 Mayıs'ında, 
Taksim alanında 36 işçi ve 
emekçinin katledilmesiyle so
nuçlanan provakatif saldırı, 

sözkonusu gerici terörün so
mutbirörnegiydi. Ancaktekel
ci burjuvazi yalnız gerici terörü 
geliştirmekle kalmadı. O, bir 
yandan gerici terörü, resmi 
devlet terörüne dönüştürerek 
işçi sınıfını ve diger demokra
tik güçleri kitlelerden yahtla
maya ve kitleleri yıldırmaya 
yönelirken, diger yandan sos
yal demokrasiyi harekete geçi
rerekişçi sınıfının ileri kesimi
nin sendikal birligini de tehdit 
etmekistedi. Thm hudönemde 
dar gurupçu, bölücü, sekter ve 
makyavelist tavırlanyla ün ya
pan oportünist ilerleme hare
keti de devreye girdi. Bütün 
bunlara bir de, zayıf da olsa 
anaıkosenclilıalizm egitimleri
nin yarattıgı güçlü!deri ekle
mek gerekir. İşte D ISK 6. Ge
nel Kurulu ile, böylesineyüklü 
ve zorlu bir dönemin kapısını 
araladı. 

Sınıf mÜcadelesinin alabiı-· 
digine keskinleştigi hudönem
de 'Iürkiye, tarihinin en bu
nalımlı dönemini yaşıyordu. 

Tekelci burjuvazi bunalımın 

yükünü işçi sınıfına ve emekçi 
yıgınlara çektirrnek için topye
kün bir saldırıya geçmişti. Ge
rici terörün en küçük işyeri 
ünitelerine kadar indirgendigi 
o günlerde direnişler, grevler 
biri birini izliyordu. Ülkeleri
miz adım adım bir iç savaşın 
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eşigine çekiliyor, faşizmin 

awk sesleri duyuluyordu. 
D ISK gelişen tehlikenin, ken
disini dayatan agır görevin bi
lincindeydi. Rlşist tırmanışa 

k~ı demokrasi savaşında 
DISK, bu dönemde gerçekten 
ileri adımlar attı. Faşizme karşı 
savaşta, anti-faşist mücadele
ninancakanti-emperyalist ve. 
anti-şovenist mücadele ile 
bütünleştirilebildigi ölçüde 
gerçeklik ka.zanabilecegini be
lirleyen DISK, bu savaşın 
örgütlendirilmesinde tüm 
yurtsever ve demokratikgüçle
rin eylem birliginin zorunlu
lug\Dla inanıyordu. Ve eylem 
birliginin özünü ve kapsamını 
şöyle belirliyordu: 

'}\nti-faşist, anti'-emperya
listveanti-şovenisteylem bir
liginde asıl olan bütündemok
ratik güçlerin istemlerinin sa
vunulmasıdır." 

"Anti-emperyalist ve anti-
faşist tüm ilerici, yıırtsever, 

devrimci dernek, sendika, de
mokratik kuruluş ve meslek 
örgütleriyle bu platformiçinde 
güç ve eylem birligi yapıla
caktır. Faşizmin gögüslenmesi, 
geriletilmesi ve giderek yok 
edilmesi için mücadele edile
cektir. Işçi sınıfının, tüm 
emekçi halkın istemlerinin 
yanısıra TCK'nun 141. ve 142. 
maddelerininkaldırılması için 
mücadele edilecektir. Irkçı, şo
ven baskıların sonaerdirilmesi 
için mücadele edilecektir. Lo
kavtın yasaklanması, genel 
grev hakkının tanınması için 
mücadele edilecektir. Tüm 
çalışanlara grevli, toplu sözleş
ıneli sendikalaşma hakkının 

tanınması içinmücadele edile
cektir. Demokratik hak ve öz
gürlüklerin korunması ve ge
liştirilmesi için mücadele edi
lecektir. NATO ve CENI'O gibi 
emperyalist örgütlerden çıkıl
!Dası için mücadele edilecektir. 
Ikili anlaşmaların gerçek an
lamda yırtılması ve ABD üsle
rinin kapatılması için mücade
le edilecektir." (DİSK Gen. 
K.ur. Bel.) 
Işte bu tesbitiere dayanılarak, 

faşizm tehlikesi karşısında işçi 
sı~ın politik görevlerinin 
D ISK tarafından "oldukça iyi" 
bir biçimde kavrandıgı söyle
nebilir ancak. Ayrıca DİSK, 
bunun hayata geçilmesi için 
yogun çaba harcadı. Ve anti-
f~şist, anti-emperyalist, an
tı-şovenist güçlerin aktif des
tegini saglayarak 20 Mart 
Faşizme fiitar Eylemini etkin 
bir şekilde gerçekleştirdi, ve 

19781 Mayısını kitlesel bir an
ti-faşist gösteriyle kutladı. 

Ancak bu çabalar, Demokratik 
Platform'un, diger bir deyişle 
demokratikgüçlerineylem bir
ligi önündeki engellerin aşıl
masına yetmedi. Bu yetmez
ligintemelnedenleri:Birincis~ 
soldaki zaafların, bölünmüş
lügün şu ya da bu ölçüde sözü 
edilen platforma · yansı-
masıydı. (Bu,başlı başına 

degerlepdirilmesi gereken bir 
konu.) Ikin~hattaenönem
lisi, DİSK'in yapısal sorunlan 
ve DİSK'i bizzat içinden böl
mek, O'nun birligini zedele
mekistey en TKP'nin sagsosyal 
d emokra tlarla birlikte sürdür
dügü uzlaşmacı ve bölücü 
tavırlardı. Bunun en somut ör
negine ı97~ lMayas'ında tanık 
olundu. DISK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk'ün olaya 
ilişkin degerlendirmesi, bu uz
laşmacı ve bölücü tavırların 
vardınldıgı boyutlan göster
mek.bakımıQdan ilginçtir: 

"Işçi sınıfının uluslararası 

Birlik, Mücadele ve Dayanış
m~ Günü ı Mayıs ı979'da, 
DISK Başkanlar Konseyi ve 
Genel Yönetim Kurulu karar
larını '-hiçe sayarak, işçi 
sınıfımızın ve bütün emekçile
rin verdigi kararlı mücadeleyi 
böl~ek, burjuvaziyle uzlaşa
rakIstanbul sokaklannda yüz
lerce ilerici, devrimci, sosyalist 
insana işkence yapıldıgı, stad
y~mlara dolduruldugu ve 
DISK yöneticilerinin tutuk~ 

landıgı bir zamanda; Istan
bul'u, 36 ytırttaşın öldürül
dügü ı MayısAlanı 'nı terk edip 
, ı Mayıs'ın geleneklerini unu
tarak ve özünü boşaltarak İz
mir' de basit bir kı.ıtlama top
l.~ntısına dönüştürmüşlerdir. 
Ustelik kendilerini' sagduyu 
sahibi, taktirlekarşılanan' sen
dikacılar olarak burjuvaziye 
alkışiatan uzlaşmacı, teslimi
y~ci ve bölücü 'eylemlerine' 
DISK'in adını da bulaştırmak 
cürettini de göstermişlerdir." 

" ... ı Mayıs ı979, birayraç ol
muştur. ı Mayıs ı979, işçı 

sınıfını, burjuwzininkuyrugu
na takmaya çalışanları, icazet 
ile sözde sınıf mücadelesi yap
maya kalkışanlan, işçi 

sınıfının devrimci sendikal bir
li~ini kendi dar gurup çıkar
Ianna feda edenleri açıga çı
karmıştır. ı Mayıs'ların müca
d eleci özünü ege m en sınıftarla 
uzlaşarak boşaltanlar, birlik ve 
dayanışma gününde işçi 
sınıfını bölürunüş göstermeye 
çalışanlar, işçi sınıfımız, 

emekçi halkımız ve tüm de
mokrasi güçleri önügde hesap 
vereceklerdir." (DISK Gen. 
Kur. Bel.) 
Yineaynı dönemde Kürdistan 

işçi sınıfının ileri kesimi, 
DISK' e yönelen çokyönlü teh
dit ve komplolara dikkati çeki
yor; ve. ıo. Bölge Konseyin
dealınan kararlarla örgütün 
birligiyolundaşu somutadım
ların atılması önerisinde bulu
nuyordu: 
"KonfedarasyontimuzDİSK, 

günümüzde ç9k yönlü tehdit
ler altındadır. Işçi sınıfının mü
cadelesini yozlaştırmak, onu 

' kendi peşine takmak isteyen 
sermaye sınıfı ve tüm gericil er, 
DİSK'i kendilerine hedef ola
rak seçmişlerdir. DİSK'in bir
ligini ve beraberligini parçala
mak için her koldan yogun bir 
çaba içine girmişlerdir." 

"Bunun yanısıra DİSKyöne
timinde bulunduklan dönem
de gurupsal çıkarlan için sen
dikal demokrasiyi askıya alan 
faydacı bir gurup(sözkonusu 
olan ilerleme gurubudur. 
- R W), sosyalistleri ve tutarlı 
demokratları tepelemek için 
sagsosyal demokratlarla temel 
ittifakiara girerek( ... ),onlan 
tırmandırmak, işçi sınıfının 

mücadelesini burjuvazinin 
kuyruguna takmak istemiştir." 

"Bu nedenle burjuvmnin öv
gü ve taktirine mazhar olan bu 
gurup, ı Mayıs'ın ı Mayıs 

Alanı'ndakutlanması için yürü 
tüten kararlımücadelenin zaa
fa. ugramasına yol açmış, 

DISK'in birligine ve bütün
ı ügüne zarar verece.k bir tu tum 
takınarak adeta D ISK'i arka
danh~nçerlemiştir." 

"DISK'in birligini ve bütün
lügünüzedeleyen bu ve benzeri 
tavırların kınanıp mahkum 
edilmesini," 

"Burjuvazinin çıkarları ve is: 
te!Dleri dogrultusunda 
DISK'in devrimci mücadelesi
ni yozlaştırmayı ve DİSK'i sos
yal demokrasinin kuyruguna 
takınayı hedef alan girişimle
re karşı, tüm ilerici, demokrat 
ve .. sosyalistlerin var gücüyle 
ınJ.Icadele etmelerini ve 
DISK'in devrimci birligini sa
vun~larını, 

"DISK'in birlik ve beraber
li!ine zarar veren egilimlerle, 
DISK'in bünyesi içinde ciddi 
ve kararlı bir şekilde mücadele 
edilmesini, 

Devam edecek 
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DEVRİMCİ SVREÇ, "BİRLİK'' SORUNU 
VE 

FAŞiZME KARŞI MÜCADELE PERSPEKIİF'LERİ 
Faşizmin vahşet saçanekonomikve siya

sal terörü altında kocaınan bir dört yıl 
geçirildi. Bu zaman birimi içinde, Türkiye 
kapitalizminin yapısal bunalımı, görül
medikbaskı,sömürüvetalanaragmenaşı
lamadı. Tersine d erinleşen ekonomik bu
nalım sık sık siyasal bunalımiara dönüşe
rek devam ediyor. Özal'ın iflas eden eko
nomi politikası ise, bu süreci hızlandın
yor, tekelci çevreleri hızla kitlelerden 
yalıtlıyor. Bu durum, toplumsal huzursuz
luklan artınyor, burjuvazinin iç çelişkile
rini keskinleştiriyor ve umutsuzluk içinde 
kıvranan faşist diktatörlügü hırçınlaştın
yor. Kısacası cunta korku ve telaş içinde; 
toplumsal muhalefet, yogun bir baskı ve 
açlık cenderesinde alternatif arayışı için
dedir. 

Işci sınıfı, Kürdistan halkı ve diger 
emekçi yıgınlann özlemini duydugu dev
rimci alternatifin yaratılması ise, bir bü
tün olarak sol siyasal güçler karşısında du
ran ivedi bir görevdir. Ne var ki, Kürdis
tanlı ve Türkiyeli sol siyasal güçler, bu 
onurlu ve fakat çetingörevleriomuzlamak. 
durumunda degiller. Bu somut gerçek
ligin nedenlerini, bazı aklı evellerin, birlik 
tüccarlarının yaptıgı gibi, alışılagelen so
yut vefaydaa yaklaşımlarla saltsol güçle
rin dagnıklıgmda aramak, sorunları kay
nagmdan kopararak çözmeye çalışmak 
demektir. Oysa bu ve benzeriyaklaşımlar
la saımların üstesinden gelinemeyecegi, 
devrimci altematifin yaratılamayacagı 
açıktır. Ayrıca bu, faşizm koşullarında 
yaşanan dörtyıllık pratikdeneyimlerle de 
kanıtlandı. Zira yurtsever ve devrimci 
güçler arasındaki daAınıkhgm yarattıgı 
zaaflar, itirazı kabil olmayan birsonuçtur. 

Geçmişin derıeyimleri ve özellikle 12 Ey
lül sonrasında yaşanan süreç, bu bakım
danilginçvebiro kadar da ögreticidir.An
cak faşizm karşısında ugranılan yenilgi
nin kendi derıeyimlerinden, devrimci ha
reketin bir bütün ola_rak "yedigi 2'llgıtlar"
dan ve onların ögreticiliginden geregi gibi 
yararlanılamadı. Bunun da ötesinde, ha
yatın önemli ölçüde mahküm ettigi ideo
lojik, politik tesbiti erde, örgüt ve mücade
le biçimlerinde ısrar edildi. Ve sorunların 
üstünden atlanarak, yenilgi nedenleri 
dışarda aranarak mevcut siyasal yapılar, 
kof bir biçiıule "ihya" edilmek istendi. 
Ama bu dogrultuda sürdürülen oportü
nist, makyavelist çabalar, devrimci geliş
melerin deney biriktirmelerini, görgü ka
zanmalarını ve kendi gerçekleriniyürekli
ce tartışma temelinde geçmişeyönelmele
rini engelleyemedi. Böylece şekillenen 
farklı sınıfsal ve siyasal yaklaşımlar, örg!!t 
~çi ve örgütler arası çatışmalan derinleş
tirdi. Ozellıkle statükocu egilimlerin dev
rimci dürüs e en ıra ma arı, giınü 
birlik ve fay acı po ıt ara rtaran 
simidigibisanlmalan,örgütiçiveörgütle
rarası soruruann olümlu bır potada çözü
.münü öneriili ölçude güçleştirdi. Ve bu, 
devrimci hareketin aldı araların onani
masını o zor tır ı wrl tırıyor. 

ı er taraftan siyasi merkezlerin teme 

mücadele alanıdı§ınadüşmesi,zaten zayıf. 
~lan denetim geleneginin biiyük ölçüd~ 
ortadan kalkması, kitle baglannın önemli 
oranda zayıflaması, hatta bazılannın .. -
mu e ıt e er en tecritolmasıvb.soıs· -
sa @çler yelpazesindeiri "kör dögüşünü" 
daha da kamcılıyor, yaşanan krizi agrr
la~tırıyor. 
Ozüitibanyla sol siyasal gü çler cep h esin

de yaşanan bunalıma kaynaklık eden bu 
sorunların aşılması, devrimci görevlerin 
alabildigine "soysuzlaştırıldıgı" günü
müıde pekkolay olmayacaktır.Zira bu sü
reç, geçmişin zengin ve ögretici deneyim
lerinden yararlanan ve bu zemin üzerinde 
boyveren devrimci yapılanmalarla faşizm 
karşısında ugranılan yenilginin göze 
batırdıgı yalın gerçekler önünde egilen, 
günah çıkararak geçmişi aklamaya 
çalışan oportünist ve reformist güçlerin 
acımasız bir savaşına sahne olacaktır. 
Ayrıca yaşanılan kaosun karmaşık sonın
lan içinde, sola "musallat" olan belalann, 
kendilerine düşen payı almaları da 
kaçınılmazdır. Bu, gelinen noktada dev
rimci sürecinagır, ama acımasız işleyişin
den kaynaklanan bir zorunluluktur. 

· ··nemli olan,sürecinileriye dogruişleyişi
ne ket vuran, dolayısıyla bunalımın bin
dirillgi yükü agırlaştıran saglı, "sol"lu 
oportünist, makyavelist egilimlerin ve 
örgütsüzlügü açıkça meşrulaştırma yöne
limlerinin açıga çıkanlması, teşhir edil
mesi:lir. 
i\ncak bu yapılırkenyurtsevervedevrim

ci hareketingenel çıkarları gözönünde bu
lundurulmalı,yaygınlaşan örgütiçi sorun
lar ve örgütlerin biribirierine karşı ideolo
jik mücadeleleri konusunda devrimci dü
rüstlük elden bırakılmamalı, politik dost
luk ilkesi gözlenmeli, çıkarcı ve fırsatçı 
yaklaşımlarla örgü tl erin iç işlerine, örgüt
ler arası sorunlara müdahaleye yeltenil
memelidir. Statükocu, oportünist ve re
fornıist egilimlerin bu devrimci kıırala uy
madıkları ve bundan sonra da uymaya
caklan, hatta tam tersine bunun "ırzına 
geçmek" için ellerinden geleni yapacak- · 
lan açıktır. Fakat bu kuralın egemen kılın
ması için savaşmak da ertelenmezdevrim
ci bir görevdir. Ve bu görevin üstesinden 
gelinebildigi tiçüde, örgüt içi ve örgütler 
arasımücadeleolumluveyapıcıbirdüzey
de tutulabilir, yaşanan sürecin tahribat
lan asgariye i ndirgenebilir, örgütsüzlügü 
geliştiren egilimler geriletil e bilir, tıkanan 
güç ve eylem birlikleri konusunda mesafe 
alınabilir, devrimci hareketin stratejik ve 
taktik sorunlan üzerinde kalıcı bir tartış
ma atamı yaratılabilir ve sürece ivme ka
zandınlarak kendisini dayatan görevler 
omuzlana bilir. 

Devrimci sürecin özelliklerini kavramak 
gelecegin zaferi bakınundan önemlidir 

Devrimci sürecin dogru bir biçimde kav
anması, Kürdistan veTiirkiyedevrimleri

nin canalıcı sorunlannın kavranmasında 
küçümsenmeyecek, gözardı edilemeye
cek bir sorundur. Devrimci görevlerin 

usoysuzlaştırıldıgı", makyavelizm ve fır
satçılıgın bazılarıncatemel "politika" ha
line getirildigi, uyılgınlık"' ''yorulma", 
kalleşlik", "ajan-provakatörlük", 
"hain"lik vb. ucuz suçlamalann,akla gele
bilecek hertürlü dedikodunun revaçta 
oldugu günümüz koşullarında yaşanan 
sürecin özelliklerini bilince çıkarmak, bu
nalımın aşılması, gelecegin wrlu sa
vaşının örgütlenmesi açısından wrunlu
dur. Ve m ücadelenin gelecegini belirleyen 
ögelerden biri olması açısından da önem
lidir. 

Tarihsel pratigin zengin deneyimleri 
ışıgmda sonına yaklaşıldıgında, devrimci 
sürecin "giz perdesi" altında tutulmak is
tenerı belirgin özelliklerini açıga çıkar
mak, öncülük iddiasında bulunan siyasal 
örgütlere, hatta tek tekkadrolarakendisi
ni dayatan devrimci bir görevdir. Ve bu
nun başarılması, öncelikle, sol saflardaki 
krizi derinleştiren siyasal gelişmelerin ni
rengi noktalarını yakalamaya, onları, duy
gusal, tepkici, faydaa ve tek yönlü yak
laşımların ötesinde diyalektik yöntemle 
yerli yerine oturtmaya baghdır, bir yönüy
le .. Rlrkh düşünce ve davranışların çatış
ma atarnma sahne olan devrimci sürecin 
özelliklerinin bilince çıkarılmasında, şu 
çerçevenin baz alınması en dogru 
olanıdır: 
-Aynşma vesaflaşmalar, 

-''Baiımsızlaşma", örgütsüziiiiii geliş-
tirme, 

-Devrimci süreci bulandırmak, ona ket 
vurmak ve devrimci sürece ivmekazandır
mayı hedeflemek. 

yrışma vesaflaşmalar, sol siyasal güçl 
cephesinde yaşanan sorunlar açısınd 
devrimci sürecin belirleyici birözelligidir 

e kaynagıru,sol siyasal örgütlerinideol 
jik, politik ve agütsel yapısından, onların 
faşizmkarşısında ugranılan agıryenilgiye 
ilişkin tutumlanndan almaktadır. "Çün

u Kürdistan ve Türkiye tophanlan da 
sınıflardan oluşmuştur. Ve farldı sınıf ve 
katDilnlar mevcut siyasal örgütlenmelere 
de yaıısımıştır. Hele devrimcilijin moda 
olduju dönemler de ıj;zönünde bulundu
rulursa, komoıun çarpalılı daha bir ar
tar.~ca bu yansımalar, faşizmkarşısm
da topyekün ujranılan yenilgi, bu yenilgi
nin sergileeiii sonuçlara farklı yaklaşım 
anlayışlanıu da yapısoıda geliştirir. Bu di
yalektik bir olgudur. Dolayısıyla yenilgi 
nedenlerinin tesbiti, onlardan gereldi 
derslerin çııı.ılması w somut koşullara 
uygun mücadele perspektiflerinin gelişti
rilmesi bakınmdan bu anlayışların çatış
ması da kaçmılınazdır." (K.Saleh, TKSP
de Oportünizın ve Bir 'Eleştiri' Ozeri
ne,L4) Özü itibarıyla bu temel gerçekler
den kaynaklanan bölünmelerin, ayrılma
lann ve iç sorunlarınasıl ekseniayrışma ve 
saflaşmalardır. 
Ayrışma ve saflaşmaların belirgin karek

teri: I-Ideolojik, politik ve örgütsel so
nlarda ayniıkiarın belirlenmesi, olumlu 
olumsuz yönleriyle geçmişe ve yeni dö
min m ücadele perl!pektiflerine ilişkin 

egerlendirmelerin işçi sınıfı, emekçi 
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yı~ırılar önünde ve devrimci birso~';lmlu
lukla açıklıAa kavuşturulması .. 2-0rgüt
süzltte, yılgınlıAa ve 'benden 10nra tu
fan" aniayışma ödün vermeden sosyal 
prat~in büyük ölçüde mahküm ettigi 
ideolojik belirleme, örgüt ve mücadele 
biçimlerinin geçmişin acı deneyimleri 
ışıA-tda ülkesomutuna uyarianarakkitle
lere hedef gösterilmesi ya da en azından 
bunun amaçlanmasıdır. Elbette ki, ayrış
ma vesaflaşrmların eski örgütselyap ılan, 
parçalanmaya, bölünmeye götürineden 
sonuçlanması istenir ve doAfu alanıdır. 
Fakat bunun geçmişe yönelme ve geçmişi 
aklama temelinde yükselen sınıfsal ve si
yasal çatışma ortamında bazen subjektif · 
bir istem olrmktan öteye gitmediAi, geç
mişin mirası üzerinde zorunlu ayn örgüt-
el yapılanmaları dışlamadıAı da unutul-
amalıdır. Hele devrimci harekette he

nüz önemli ölçülerde varlıAtnı koruyan 
ilkellik, d uygusallık ve diAer küçük burju
va hastalıkları dikkate alınırsa, bunun 
kaçmılmazlıAtdaha kolay anlaşılır. Ancak 
bu somut gerçekliAe r~en, örgüt içi so
runların çömmünde bilimsel yöntemden 
ödün verilmemelidir. Ayrıca bu, örgütlü 
mücadelenin gelenek, görenek kazan
ması, leninist parti normlarının kavran
ması için de gereklidir. PSKT-Roja We
lat'm, d erin bir sorumluluk anlayışıyla yü
rüttüAü mücadele, bu bakımdan önemli 
bir trnektir. Hemde oportünizınin en iA
renç "mü cadele yöntemleri" ne raAm en ... 

"Baflımsızlasma", "özgürleşme" vıı 
örgütsüz Ügü geliştirme egilimi ise, dev
ruiici sürecin di er bir özelli "dir. e bü
yü ölçüde, ''benden sonra tufan" an
layışıyla, öJfıtiü mücadeleye inançsıziık
la kendisİnı ışavurur eçmişinasgarıka
Flnı arını ı eya sır. Oze ı eyaşanan 
süreç bakımından ç<$1 kez hayal ürünü 

karşısında ugranılan yenilginin, yaşan~, okulclur." (V.LLenin Sol Kom. Bir Ço.f zorlu dönemin ve mültecilik koşullarının 1Has.s.17) ' . 
yanısıra kendi gerçeAini gizlemekte, pra- "_.Devrimcilerin en büyük öpetınenı]· 
tİkyaşamın önemli ölçülerde mahküm et- en iyi öAretnıenleri beklenmedik beJa. 
tiAi trgüt ve mücadele biçimlerinde ayak rr~." (F.Castro Devrim Için Sav.Koın.-
d.!reten sol siyasal yapıların da payı büyük- \i)en.s.34) ' 
tur. .. .. .. . . .. . . . Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketi Üçuncusu,devrımcısurecınılerıyedoAfu birbütün olarakV.I.Lenin'in veF.Castro'-
işleyişine ket vurmayı ve ona ivm_e ka- nun yukardaki tarihi sözlerinde ifadesini 
zandırmayı hedefleyen sınıfsal ve sıyasal bulan gerçekligi yaşadı, yaşamaya devam 
anla~şlarıı:ı . çatışması koşullarında. en ediyoc. Sürecin öAreticiligi, geçmişin de-
~çık ~adesı~ bulur. Şunu h erne~ bel.ı~e- nenmiş "mücadele yöntemleri"yle, fay-
lım ki,.bazı sıyasal ~apıların subjektif !s- dacı,fırsatçı vemakyavelisttavırlarla, şid-
teml~ ~u olrmsa ?ıle, somut eylem}~~y- d ete tapınmakla, örgüt içi ve örgütlerarası 
le, polıtı~alan~la sürece ket vuran egılım- -sorunların ç&ümlenemeyecegini daha 
lerınde~ır~eı:?ne ~u taşı~orl~r .. ~.neden- bir göıe batınyor. Fakat buna raAffien, bazı 
le, devrımcı sur~cı~ ~-u ~zellıAi~ ı~dele.~- siyasal yapılar sözü edilen sorunları ters-
ken,ş~ya da?uorgutunoznelruyetıne go- tençözümlemekte(!) ısrar ediyorlar. Hem-
re deAil, pr~ti~e yansıyan tavırlardan.~a- de Ieninizm adına, leninist örgüt ve m üca-
r~~~~ belırlı so~~çl~a varmak mum- deleanlayışıadına!..Nevarki,"evdekihe-
kun~. Ve ~ten su.rean kar~~k ~orun- sap pazara uymuyor". Çünkü sürecin öA-
lan ıçınde dı~ektık.metodun ölç~t o}~- reticiliAinden ders çıkarmakta direnen 
rak kabul -~ebı~e~eAi de. bu~~: Ikı_ncısı, -sayıları sınırlı da olsa- bazı örgütler, 
~attB; ~n. on~lıs~, .d~mcı surecın bu devrimcikadrolar,işçisınıfıvehattageniş 
ozelligının:,diger ıkisıyle (!ynş~ ~e~- emekçiyıAınlarvar.Dolayısıyla sözkonu-
~~~l~r, . bagımsızlaşm~ ve ~rg~tsuz- su anlayışların çatışması ve bu çatışma sü-
~u~gelıştirme) kopmazdıyalektik bır baA recinde bilimsel gerçekligin güçlenmesi 
ıçınde ol~ası ve ?nlara karşı f~klı yak- kaçmılmazdır. Ayrıca bu, örgüt içi çatış-
laşımla_rı _ıçermesı bakı~n~~n ~n~m ar: malann, faydacı ve dar gurupçu bloklaş-
~e~ıdır. Işte tek ~ek .. orgutlen .o.ne~ı malann odak noktasını oluşturan önemli 
o_Içudemeşguleden,o~tlera~ııl!şkile- bir faktördür. Bu nedenle, örgüt içi ve 
rı zedeleyen, demokratik ve sıyası ~lat- örgütlerarası sorunlarınyapıcı ve geliştiri-
formları tıkayan ve ~olaY!sıyla soldakı bu- ci bir potada tutulması, öncelikle sürece 
nalımı dahada derınleştiren sorunları~~ radikal müdahalenin perspektiflerin; bi-
baAI~da elealmak; bundan harek~tle ~u: li nce çıkarmakla orantılıdır. 
r~ı:eıvme kazandırmanın perspektıfle'!~ Bu ise, temelmücadelealanınayönelme-
bılınceçık~rrmkve o~ubu.~an~ıran polıti- nin, kitlelerle kaynaşma yolunda mesafe 
kalan teşhıretm~~_mumkundur. alabilmenin yanısıra sosyal pratikte açık 
Örgüt içi ve örgütlerarası sorunların aşıl- biçimde yansıyan devrimci sürecin özel-
ması sürece ivme kazandırmanın pen- liklerini esas alan ilkeli pratik politika-
pektiflerini bilince çıkarmalda orantılıdır ların şekillendireceAi davranışın sürece 

olabilecek şeyleri, devrimci motifler altın- "Örgüt içi ve örgütlerarası sorunlar, bu 
dasunmayaçalışarakkendisinigizlemeye sonmların ılıDasında baş Vüiülan ' 

eAemen kılınması ile mümkündür. Zira 
"ilkeli bir politika, tekaerçek, pratik poli
tikadır." Sorunu, tek tek örgütlerde ya da 
topyekün devrimci hareket içinde yaşa
nan sorunlar ve bu sorunlar karşısındaki 
farklı tavır alışlar arasında uç bir örnek 
üzerinde somutlaştirarak sürece ivme ka
zandırabilecek düşünce ve davranışı 
degişik yönleriyle kavramaya çalışalım. 

çalışır. EylemsizliAi geliştirir. Devrimci zumyöntemleri'nın ı ı ı ı ve n ı ı 
sürece radikal bir müdahalede bulunul- yenı ro gu egı ir". Ve bır ütün o ar 
mazsa, bu "koroya" katılanların gidecegi devrimci hareket, geçmişin bu yanlış vesa-
yer,yadevrim:i çalışrmdan tümüyle elini kat mücadeleyöntemlerinden önemli za-
etegini çekmek olacak (ki, bu daha şimdi- rarlar gördü. Ulusal ve sosyal mücadele-
den yer yer görülüyor), ya da sırf bir "ör- nin karmaşık sorunlarla yüklü dar bir 
gütlülük" perdesi altında gizlenmek için boAazdan geçtiAi günümüzde, sözkonusu 
daha az fedakarlık isteyen safiara kapaAt olumsuzlukların daha bir göze batmasına. 
atrmk olacaktır. Ancakobjektif olarak bu raAffien, deAişikbiçimlerde,amaaynı özde 
konumda görünen ve fakat saAduyu sahi- kendisini dışavurmasıbirbakımaşaşırtıa 
bi, devrimci enerjisinitüketmemiş istisna- deAildir. Çünkü bu, d<$ııdan doAfuya si-
lar da vardır. Ve elbette ki, devrimci arayış yasal örgütlerin, örgüt ve mücadele an-
içinde olan bu tür insanları (ki, bunların layışiarına baglıdır. Ve dünden bugüne 
da sayısı az degildir), diAerleriyle aynı ke- -bunca deneyin yaşanmasına raAmen-
feye koymak doAru degildir. ''yatıyoruz, savaşıyonız" diyen siyasal 
D~er taraftan girdikleri derin bunalım- örgütlerin düşünce ve davranışlarında ile-

dan çıkış yolu bulamadı ı i in lemsiz- riye yönelik ciddi bir degişiklik olmadı. 
lı e rı yapan, statükoyu korumak - Tersine, yaşanan sürecin bindirdigi aAır liMna nerl\iffl[ iZig}le guruplasmalara yükün altında bocalayan bu örgütlerde, 
"ö ·· ük vizesi" ıkaran bazı si asal sözkonusu egilimler daha bir güçlendi. Bu 
örgütler de, dolaylı bir biçimde de ol~ ise, yenilginin bir dürtüsü olan yılgınlıgı, 
objektif olarak buna himlet ediyor. Daha moral kırıklı~ı ve inançsızlıgı daha da 
şimdiden sözkonusu örgütlerı mucadele- kamçıladı. Ama sürecin bu acımasız işle-
den uzaklaştıran bu tavır, süreç içinde var yişi, bütün olumsuzluklarıyla birlikte, ka-
olan "örgütsel yapıları"nı daha bir laçka- drolar, devrimci sınıf ve hatta kitleler nez-
laştırarak işlevini yerine getirecektir. dinde bir başka gerçegi de bilince çıkardı : 
Ul\Hl ve sosyal devrimierin yenilgi vege~i ".-Devrimci partilereve devrimci sınıfa, 

ri çekilme dönemlerinde şu ya da bu 1 son derece yıg-arlı bir tarih diyalektiii ve-
biçimde görülen "baAımsızlaşma", "öz- ren, siyasi 18V8fı yılmadan onl ... anlatan 
gürleşme" egiliminin Kürdistan ve Türki- veötreten deniverendebu büyükyenilgi-
ye devrimci-demokratik hareketini teh- · nin lendisidir. Insan prçek dOlduını fe
d it eder boyutlara varmasında, faşimı laket anında tanır. Yenilgi yıllan iyi bir 

PKKçevrelerinde yaşanan olaylar, gerek 
örgüt içi sorunlarda takınılan tavrın 
vardınldıAı boyutlar, gerekse karşılaşılan 
degişik ölçülerdeki tepkiler bakımından 
ilginçtir. BilindiAi gibi,daha önce PKK sa
flarmda al E. Ata'nın Isv 'te oldu
rü mesinden sonra Zülfü Gök adında bir 
yurtsever de F. Almanya'da vuruldu. Ve Z. 
Gök'ün de PKK taraftarlarınca öldürül
dü@ iddia edili or. PKK evrelerini "a
jan". "hain" ilan ederekcezalandırdıgı bu 
kişilerin, ajanlıAına ya da hainliine dair 
s kanıtlar yok. Buinsanların "su u", 
PKK'dan a a an ve emır'le birlikte 

. tavır alma an ve~a ona yar mcı o m_!-
~Bu bakım an her ıkı cinayeti de 
Semirolayı ile birlikte degerlendirmekge
rekir. 
Yaşadıgımızdönemdehemenhemen her 

örgütte, şu yada bu kefeye konulup deAer
lendirilmesi gereken olayların ortaya çık
ması -daha mce belirttigirniz nedenler
den doiayı- doAaldır. Dolayısıyla PKK 
içinde de gtrüş ayrılıklarının doAması1 
"benden sonra tufan" man tıAıyla veya ses
sizce mücadele saflarının terkedilmesi 
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olaylarının yaşanması, hatta açık ihanet
Ierin görülmesi kaçınılmazdır. Önemli 
olan, PKK saflarında ya da herhangi bir 
örgütte ortaya çıkan sorunlann niteliAi ve 
bunlara karşı takınılan tavırdır. Işte, Se
mir "olayı"ru da bu ba#lamda degerien
dirrnek gerekir. 

Semir a ladı 15 sa falık teksird 
P ·· ""tüne dönü tü ··-
n""" ör ··run kadrolarının ve ü eleri-
nin "özbenliklerini betmi ve o unu 
şaşırmış ınsan ti len" ha me e ı nı, 
ö ··tte demokratik- rk · ı ı le-

i in olma ı v aratılama a-
caAttıı belirtiyor. Ve PKK'nın teşhir ve tas
fiyesi için elinden geleni yapacaAını 
deAişik biçimlerde vurguluyor .. Tüm sol 
güçlerin de bu yolda çaba harcaması ge
~~ini öneriyor. 

Açıktır ki, Semir'in bu "ünlü" bildirisini, 
PKK'nın ve sözkonusu bildiriyi çoAaltıp 
yaygm bir şekilde da~tan bazı örgütlerin 
tavnnı diyalektik bir bütünlük içinde 
degerlendimıek gerekir. 

Yukarıda belirtiAimiz gibi, sözü edilen 
bildiride ifadesini bulan mantık, PKK'yı 
teşhirve tasfiye için herşeyi reva görmek
tedir. Buna bütünüyle katılmak, destekol
mak ya da "yeşil ışık yakmak" herşeyden 
önce PKK'nın nesnel konumunu belirle
meyi zorunlu kılar . Kuşkusuz bu, deAer
lendirmemizin boyutlarını aşan başka bir 
yamıın konusudur. Fakat buna raAmen, 
konumuzun boyutlan içinde kalarak 
PKK'nın karşı-devrimci bir örgütolupol

ı madı~nı belirelemeye çalışacagız. Çünkü 
herhangi bir örgütün tasfiyesini meşru
laştuma ya da bu yolda çaba harcama veya 
harcanan çabalara açıkça destekolmanın 
haklı gösterilebilmesi, o örgütün karşı-
devriınci bir çizgiye düşmüş olmasına 
baAiıdır. 
Oysa PKK, emperyalizme, sömürgeciliAe 

ve faşizme karşı mücadeledeki konumuy
la, karşı-devrim güçlerinin karşısın
dadır. Ve diAer yurtsever, devrimci güçler 
gibi, O d~ sömü~eci-faşist güçlerin 
saldın hedeften arasmdadır. PKK'nın bu 
konumu, onu tasfiye etmeyi, daAıtmayı 
amaçlayan tavır ve anlayışlan yadsır. 
Aynca "ba~msızlaşma" ve" özgürleşme"
nin bir bütün olarak devrimci hareketi 
tehdit eder boyutlara vardıAı günümüzde, 
bir <rgütü, tasfiyeye yönelmenin kimlere 
yarayacaAı da açıktır ... 
PKK'nın teşhirine ilişkin yaklaşımlarda 

da isabet yok. Zira teşhir,yanlışlann sergi
lenınesi ve doArularm bilince çıkanl
masnı öngörür, perspektifler açar. Oysa 
gerek bildiriye eAemen olan mantık, ge
rekse bazı siyasal örgütlerin PKK'ya karşı 
geliştirdikleri kampanyalarda, teşhir, te
critvetasfiyeamacınayönelikbiraraçola
rak kııllanılıyor. Amaç bu olunca, teşhir 

_.!.dma gerici~e "y~ ışık yilkiriak" bile 
mübah sayıili~ Kalôilô, anılan bıldıride, 
böljecilik (ki bu, kaynaAını gericilikten 
alır) yapılmakla da yetinilmiyor, "deiifik 
toplantılarda'' PKK'nın "karanlıkta" ka
lan yönlerinin açıklıAa kavuşturula~ 
belirtilerekörgüt sırlarının da ifşaedilebi
lecegi ima ediliyor!. Hal böyle olunca, 
hangi yönüyle ele alınırsa alınsın Semir 
"olayı", özü itıbarıyla "benden 10nra tu
fan"anlayışmı yansıtıyor. Ve objektif ola
rak trgütsüzJüAü geliştirmeye hizmet edi-

yor.FJbetteki,busomutömektenhareket
le, "PKK içinde görüş ayrıhAı olmaz, olsa 
olsadökülmeler, devrimciliAi bırakmalar, 
ihanetler olur'' sonucuna vanlamaz. Ter
sine PKK içinde de, ideolojik, politik ve 
örgütsel temel e dayalı ayrılıklarm olması 
kaçnılmazdır. Ve PKK, saflarmda görü
len dökülmelere basarak ya da kullan
makta oldu~ şiddet yöntemleriyle bun
lan engelleyemez. 
Diger taraftan örgütsel birlik, gönüllü bir 

birliktir, ideolojik birlikzemininde oluşur 
ve bu temelde yükselen mücadele içinde 
pekişir.ldeolojik, politik ayrılıklarda veya 
örgütlü mücadeleden çark etmenin 
degişik biçimlerdeki yansımalarmda zora 
başvurmak, makyavelizmi ve komplocu
lu~yeglemek, zayıflı~, acizliAffigöster
gesidir. Ama buna raAmen, geçmişte 
old~ gibi, bugün de örgüt içi sorunlarda 
şiddete, fırsatçılıAa velikidasyonacankur
taran simidi gibi sanlaniann sayısı az 
degildir. Işte PKK da, örgütsel birliAinin 
pekiştirilmesinde, anlayış itibanyla aynı 
kefeye konulabilen bu yöntemlerden, şid
dete tapınmakla "ün" yapan bir örgüttür. 
PKK'nın yan askeri bir örgüt oluşu ya da 
kendisince ulusal kurtuluş savaşını "baş
latnuş olması", ona örgüt içi demokrasiyi 
rafa kaldırma, görüşlerinden dolayı in
sanları yargılama, hapsetme ya da öldür
me hakkını vermez. Çünkü bu, savaş 
koşullarının da, askeridisiplininde ruhu
na aykırıdır. Vo Nguyen Gjap'ın şu sözleri 
Jmhalgm dıyi"" ögreticidi.I.; 

''Vıetnam Halk Ordusu, geniş -·-• iç de
mokrasiyle beraber, katı bir di•pline de 
sahiptir. Şeref Yeminimn ikinci maddesi 
'bir savaşçı, üstlerinin emirlerini harfiyen 
yerine getirmeli, kendisine verilen görev
leri amnda ve tam olarakuygulamak üzere 
vucüdunu venıhunuortaya atmalıdır' der. 
Gerila savqımı sert birdisiplini gerektir
medilini SÖ)'Ieyebilinmyiz? FJbette ki 
hayır. Bir kwnmdan -veya liderin, uygwı 
görülen her olumlu faaliyetin yerine geti
rilmesinde, kendi birlik veya bölgesine 
beUi bir insiyatif tanımasımn gerektiji 
dojnıdur. Fakat belli ölçüde merkezi ön
derfiin ve biletik kunmıdanlıjm gerekli 
oldulu da her zaman için kamtlanmıştJr. 
Ordudan söz eden bir kimse, disiplinden 
de söı ediyor demektir. 

"Böylesine bir disiplin, birliklerimizin iç 
demokrasisi)'le bir çeHşki teşkiletmemek
tedir. Savq birliklerinin genel toplantı
lanıda oldupkadar, Partinin çeşitli sevi
yelerdeki hiic:relerinde ve iera komitele
rinde de demokratik ilkelerin uygulan
ması bir kuraldır. Ola)'lar ıspatı.nıştır ki, 
birlilılerde demokrasiye ne kadar fazla 
baj)ılk &österiline, birlikte o kadar fazla 
satlamlaşınalda, disiplin artmakta w 
emirler yerine aetirilınektedir." ~
nn Giap,HalkSav.Askeri san.s.101) 

Yine Küba' da, gerila savaşının en aAır 
şartlarında, "savunulması çokgüç" birdi
siplin olayı üzerinde çıkan tartışmalarda, 
Fidel Castro'nun tüm çabalarına, ikna edi
ci konuşmalarına raAmen, bir gurubun, 
gerila hareketinden ayniması karşısında 
takınılan taw, sıcak savaş koşullarında 
uygulanan disiplin in bir başka örnegidir. 
Bu gurup. 146 gerHarun katıldı&ı oylama
_da d usa n cotımluk iradesine saygı göster
.meden mücadeleden çekildi. Bu insan-
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larm büyük bir cotunJugunun sonunda 
dü manın hizmetine "rece · ve bım
larmm da düşman tarafından öldürülebi
leq,ti kanısında olan Hdel Castro ve arkıs
aasıan. bunargmenaynlmı&kisteyenleri 
silahlarıyla birlikte serbest bırakmışlardı . 
(Che Guevara. Savaş Anılan. Ant 
_!:..S.191-'197) 

Demek ki, görüş ayrılıklan nedeniyle 
ayrılanları, mücadele saflaranı terk eden
leri, hatta -niyetleri o olmadıkça- ey
lemleriyle burjuvaziı:ıin degirmenine su 
taşıyanları bile tutuklamak veya öldür
mek, ne askeri disipline, ne de sıcak savaş 
koşullarının meşru kıldıAı yargılama 
mantı~na sıgdınlamaz. 

eı<K'nın kendisinden ayrılan kişilere 
karşı büyük ölçüde genelleştirdigi "hain"
lik, "ajan-provakatör"lük suçlamalan 
ise,gerçekçidegildir. En azından bu suçla
malarını genelleştirmesi, devrimci dü
rüstlillde bagdaşmıyor. "Genç Kemalist
ler" yada herhangi biradaltındaörgütlen
dirilen "ihanet çizgisi"nin varolması, ona, 
kendisinden aynlan ya da farklı düşünen 
herkesi aynı kefeye koyup vuruş yapma 
hakkını vermez, haklannda ölüm karar
lan çıkarmasını haklı kılamaz, siyaset 
yapma haklarını ellerinden almayetkisini 
vermez. Çünkü -daha önce de belirti~
miz gibi- PKK, yalnızca kesin ihanet çiz
gisine düşenlere , sömürgeci burjuvazinin 
elinde gerçekten " piyon" haline gelenlere 
karşı degil, şu ya da bu biçimde örgütten 
aynlarak onun koydugu "siyaset ya
sa~"nı tanımayanları, "baAımsız"laşan
ları, örgütsüzlügü geliştirmek isteyenleri 
ve ideolojik, politik, örgütsel sorunlarda 
doAaflgörüşaynhklarını da yeryer şiddet
le bastırmak ve tesirsiz hale getirmek isti
yor. Bu anlayıt. statükonun konınmasın
da, Parti otoritesinin sajlanmasında w 
parti birliAinio pekiştirilm esinde şiddetin 
bir araç olarak kullanılmasının açık bir 
ifadesidir. Ve devrimci sürece ket vuran 
bir ejlimdir, mahküm edilmesi gereken 
bir anlayıştır. PKK, bunun aksini iddia 
ediy<na, devrimci kamuoyunda oluşan 
kuşkuları giderecek ve bazı süpekülas
yonlan açı Aa çıkaracak yöntemi seçmeli.. 
Sorunları (Resul ve B.Karer "meselesi" de 

· dahil), kadroları, devrimci kamuoyu ve 
kitlelerönünde deAişikboyutlarıyla tartış
mal ıdır. 

Aksi halde PKK, birçoklannın geçmişi 
aklama yolunda paçalan s ıvadı~ bir. dö
nemle, -l.Parti Konferansında- attı~ 
ileri adımdan (ki, PKK'nın ideolojik, poli
tik ve örgütsel yapısı dikkate alındıgında, 
geçmişi, 1.Konferansındaki haliyle deAer
lendirmesi ileri bir adımdır) geriye dönüş 
anlamında çark yapmakta oldu~nu ka
bullenmek durumunda olacaktır. Zaten 
yayınlarında da buna ilişkin belirtiler var. 
Elbette ki, bu durum, birzat PKK'nın ken
disine ve genel olarak Kürdistan'daki 
yurtsever ve demokratik mücadeleye za
rar verebilecekolumsuzbir gelişmedir. Ve 
bunda, belirleyici olan,PKK'mnideolojik, 
politik ve öııütseı yapısıdır, onun 
anarşizmden kendisini kurtarama
masıdır; etkileyici olan unsur ise, PKK'ya 
karp aeliştirilen tecrit w Jiderekjumalci
liie, Casfiyeye )'Ön elen politikadır. 
Oysabizyıllarön·cesinde,Kürdistanyurt-

severve devrimci hareketi içinde -önemli 
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ölçüde- sag q>ortüniımin günahları üze
rinde boy veren PKK'nın küçük burjuva 
sınıfsal ve siyasal yapısı geregi, "sol"
dan-saga, ~dan-"sol"a savrolmaya 
müsait oldugunu belirtmiş; kaynagını yi
ne küçük burjuva reformizminden alan 
sag q>artünisttecrit politikasının bu hare
keti ileriye d~, geriye iteceginedikkatle
ri çekmiştik. Şöyle ki: 
"...PKK'nın L Konferansında geçmişine 

yönelik degerlendirmesiyle nisbi anlamda 
daolsaileriJedogruattıgıadımlannvebu

nuıU birlikte tabanında görülen olumlu 
geüpnelerin dogru bir biçimde kavran- . 
masını gereldirir. Ve PKK'ya yurtsever 
güçlerin güç ve eylem birliklerinde kapı
lan kapatmayı ve bu harekete yönelik te
crit poütikasını yadsır. FJbette ki, bu, cep
h eye giden )'Okla poütik dosduk temelin
de ideolojik mücadeleyi ve gerçek anlam
da süreç sorununa yakından bagh olan gü
ven meselesini ortadan kaldımıaz. Güven 
sorununda PKK'ya önemli görevler düş
tüp gibi, digeryurtsever ve devrimci güç
lere de farklı cnnlarda da olsagörevlerin 
düştüiii açıktır. Bunun tersi olabilecek 
politlc yaklaşımlar, PKK'yı attıjı olumlu 
adımlardanaeriye itecek ve bunda poUtik 
yaldaşımlar, PKK'yı attıjı olumlu adım
lardan geri)'e itecek ve bunda PKK'nın 
oldulu gibi diier devrimci ve yurtsever 
örgüderin de sorumlulugu biiyük ola
caktır." (K.Saleh. TKSP'de Oportünizm 
ve Bjr "Eleştiri" Üz.s.248.250) 

Fakat bunaragmen, l.Parti Konferansın
dan sonra PKK'da gözle görülebilen 
olumlu gelişmeler görmezlikten gelindi. 
Ulusal demokratik güçler arasında, bölge 
d üzeyin d e ve uluslararasıp landa PKK'nın 
tecriti için bazı örgütlerce elden gelen 
yapıldı. B u durum, yapısı geregi PKK 'yı bir 
bütün olarak olumsuz yönde etkiledi. 
Onun geriye dönüş egitimlerini kamçı
tadı. Ve onu, başta bazı oportünistve refor
mİst kesimler olmak üzere, yurtsever güç
lere karşı yeniden sertleştirdi. Bir taşla iki 
kuş vurmak isteyenlerinhesaplı ve duygu
sal "eleştirileri" ise, bunaçanak tuttu. Işte 
tam bu süreçte, PKK'da iç sorunlar kendi
sini dışa vurdu. Kürdistanlı ve Türkiyeli 
bazı örgü tl er ise, faydacı, fırsatçı amaçlar
la bundan yararlanmak ya da asgarisinden 
PKK'yı hizaya getirmek istediler. Kürdis
tan'da başını 'IKSP oportüniıminin çek
tigi küçük burjuva reformizmi "fırsat bu 
fırsattır" mantıgıyla -"benden sonra tu
fan" kokan, hatta bölgecilige, gericilige 
"sinyal" yakan- Semir'in 15 sayfalık tek
sirini çogaltıp pervasızca da8Jttılar. Ve 
PKK tabanına yönelik yogun bir çalışma 
içine girdila-. Diger yanda, Kürdistan 
küçük burjuva reformizminin sadık m üte
fikleri de boş durmadılar. Örnegin bugün 
çözülme süreci yaşayan 6'lının "sözcüsü" 
TIP'in, 19-20 Nisan 1984 tarihleri 
arasmda yapılan siyasi platform top
lantısında, "yann bir başkalan da 'Bolşe
vik PKK' olarak buraya gelebiür" sözleri 
bu bakımdan ilginçtir. 

Örgütler arası ilişkileri zedeleyen ve yer 
yer PKK'nın iç sorunlanna müdahaleye 
kadarvaran bu çok yönlüçabalar karşısın
da PKK, yeni bir sınavla karşı karşıyaydı. 
Işte PKK, bu sınavı kazanamadı .. Terörist 
yöntemlerle, şiddetle sorunların üstesin
den "gelmeyi" yegledi. Ve bunda ısrar etti, 

ediya. PKK'nın bu tavrı, Kürdistanlı ve 
Türkiyeli solgüçlerinbüyük birço8unlugu 
tarafından haklı olarak mahküm edildi, 
kınandı. Kuşkusuz bu, olumlu bir geliş
meydi. Fakat bazı örgütler bunu, ~ter li ve 
çözümleyici görmediler. PKK'nın tecrit 
edilmesi gerektiginde ısrar ettiler. "Yeni" 
demokrasi ve devrim teorileriyle meşgul 
bazılan ile demokrasi "havarisi" kesilen 
kimi örgütler, bir başına tecriti de yeterli 
görmüyor, PKK'yı tasfiye için ellerinden 
geleni yapıyorlar. 

Oysa her iki yaklaşımda isabetli ve b ilim
sel arnaktan uzaktır. örnegin PKK'nın iş
ledigi cinayetler karşısında demokrasi 
"havarisi" kesilen TKSP oportünizminin 
takmdıgı tavrı anlamak mümkünmüdür? 
(!) .. Sayın Burkay, TKSP içinde boyveren 
sagvesol kanatlar çatışmasındaaynı "de
mokrat"lı&ı gösterebilmişmidir? Dahası, 

PKK'nın kendisindenayrılanlara "ajan", 
"hain" demesine hiddetlenen Sayın Sur
kay, "benden sonra tufan" anlayışına pi
rim vermeyen, örgütsüzlügü geliştirenlere 
açıktavır alan, geçmişeve ge leeege ilişkin 
köklü ideolojik, politik ve örgütsel pers
pektiflerle Parti gerçegini tartışmak iste
yen Devrimci Muhalefete (bugün 
TKSP-Roja Welat hattıdır) neden 
"hain"," kalleş" dam~sı vurmaya çabala
maktan kendisini alamıyor? Partigerçegi-'. 
ni tartışmak isteyenleri, Parti tarihinin 
tersYÜZ edilmesine, likidasyona karşı çı
kaiiları komplolarla tasfiye edenlerin, dü
ne kadar sosyalıst deyip göklete çıkardık
Tan insanlara karşı kônuşma yasağı ko
laiiların, onlara pısıkôlo)lk ışkence ya
panların, PKK'~a ya da bir başka orgute 
demokfası dersı verme, tavsiyelerde bu
lunma hakları varmıdir? Elbette hayır. 
Çünkü devrimcıhk, herşeyden önce dü
rüstamayıgerektirir. Diger birdeyişle, in
sanın, çuvaldızı karşısındakine batınr

ken, en azından igneyi de kendisine dürt
mesini gerektirir. Bu açıdan soruna yak
laşıldıgında, ''yeni" devrim teorileri ithal 
etmeugraşı içinde olanlarla TKSPoportü
niıminin çalaşan tavırlarını, "demokrasi" 
adına PKK'yı Avrupa Sosyal Demokrasi
sine, burjuvagazetelerine jurnallemeleri
ni, bu örgütü tasfiye için"heryolAnkara'.' 
mantıgıyla hareket etmelerini anlamak 
pek de zor olmasa gerek .. Zira girdikleri 
derin bunalımı aşaınadıiı için, eylemsiz
lige çaRrı yapanlarla, örgüt içi w örgütle
rarası ilişkilerde onayaçıkan her soruna 
statükolannı koruma anlayışıyla yak
laşımiann devrimci sürece ket vurma yo
lunda tavır birligi içine girmeleri gayet 
dogaldır. Ve bu, PKK'daki gelişmeler 
karşısında takımlan tavırlannda da açık 
bir şekilde yansıyor. Ayrıca bu tavır ve 
PKK'nın tepkici, saldırgan karşı tavrı, salt 
örgütlerarası ilişkiler açısından irdelen
diginde, Kürdistan ve Türkiye devrimleri
ni gelecekte önemli ölçüde olumsuzyönde 
etkileyecek tehlikeler bünyesinde taşıyor. 
Irak ve Irak Kürdistanı'nda yaşanan du
rum bu bakımdan canlı bir örnektir. 

Ikincisi, bazı Kürdistanlı örgütlerce 
PKK'"yakarşıöteden berisürdürülen tecrit 
politikasının, son cinayetlerden,anti-de
mokratik yöntemlerden sonra tekrar ve 
daha ileri boyutlarda gündeme getirilme
sidir. PKK ileilişkilerin kesilmesi ya da bu 
örgütün tecrit edilmesi de bizce çözümle-

yici arnaktan uzaktır. Yaşanılan son dört 
yıllık deneyimler bile, kimi örgütler ta
rafından sürdürülen tecrit çabalarının 

olumsuz etkilerini gösterir yeterliktedir. 
Ve bu, yukarıda da belirttildigi gibi, gör
mek isteyenler açısından açıktır. Ayrıca 
anti-faşist ve anti-sömürgeci güçlerin 
gerekli en geniş birligini de yadsıyan bir 
tavırdır. PKP Genel Sekreteri A. Cun
hal'm Portekiz'deki anti-faşistmücadele 
döneminde, anar istla-e kar ı takınılması 

z_ere n tavır konusundaki su belirlemesi 
bu bakımdan <weticidir: 

"Aııti-Sala:ıarist birügin savunucusu 
anarşistler ile dostluk ilişkilerimizi daha 
da artınrken, halkımımı yaşantısı ve kav
gası üe ujraşıp emekçi sınınara baskı ve 
sömürüye karşı mücadelelerinde yardım 
edecekleri yerde, başta Partimiz olmak 
üzere, SSCB ve genç demokrasilere, adeta 
faşist düşmanlanmmn dilini kullanan bir 
tavırla saldının anarşist yayınlarında bir
liktelige ten düşen durumunu ortaya çı
kamalıyız." (A.Cunhal,Por.ÖZ, Şa
t,agı s.38) 

Diger taraftan, bazılarının, örgüt içi ve 
örgütlerarası sorunlarında ve "çözüm 
yöntemleri"nin çeşitliliginde kendilerine 
göre oitel ve nicel farklılıklar arayarak, 
onları, sürecin belirli özelliklerinden so
yutlamaya çalışmaları da bilimsel gerçek
likten uzaktır. Farklı odaklarda yaşanan 
örgüt içi sorunlarda belirleyici olan, soru
nun ÖlÜ ve buna karşı örgüt içi "demokra
si" adına konulan tavrı biçimlendiren an
layıştır. Bu, aynı zamanda örgütler arası 
ilişkilerde-aynşma süreci yaşayan örgüt
lerin "iç" işlerine müdahale noktasına 
düşmeden-baz alınması gereken önemli 
bir unsurdur. Ve asıl nitel farklılıklar, bu 
perspektiften sorunlara yaklaşıldıgında 
yakalanabilir, açıga çıkarılabilir. Çünkü 
örgütiçi demokrasi ve örgütlerarası ilişki
lerde nitel farklılıkların belirleyici olan 
göstergesi, farklı tavır alışların devrimci 
sürece ivme kazandırıp kazandır

madı8Jdır. Yoksa, bazı aklı evellerin 
sandıgı gibi, sürece ket vuran egilimlerin 
sergiledigi degişik "çöıüm yöntemleri" 
(makyaveliım, komploculuk, likidasyon, 
bölücülük ve şiddete tapınma) arasındaki 
nicel farklılıklar degildir. Zira nicel 
farklılıklar, etkileyici birer faktör olabilir, 
ancak 

Bu anlamda, yukarıdaki örnek üzerinde 
anahatlarıyla irdelemeye çalıştıgımız 

degişik tavır alışlarda, -nicel farklılıklar 
bir yana bırakılırsa-ÖlÜ itibanyla sag ve 
"sol" oportünizmin tavrı, sürece ket vur
ma yolunda çakışıyorve bunalımın derin
leşmesine hiımet ediyor. Oysa OCgüt içi ve 
örgütlerarası sorunların aşılması ya da en 
azından olum u ve geliştirici birçerçevede 
tutulması, devrimci süreci bulandıran bu 
ve benzeri egilimlere karşı, sürece ivme 
kazandırmanın perspektiflerini bilinceçı
karmaya baglıdır. Ve devrim ci tutum bunu 
gerektirir. Kuşkusuz bu, acımasız bir he
saplaşmaya sahne olacaktır. önemli olan 
bu mücadelenin, ilkel, duygusal, fırsatçı, 
makyavelist, dargurupçu amaçlar ve kaba 
demagojilerle hedefinden saptırılma

ması, politik dostlugun -sürecin kar
maşık sorunları içinde bazılan bunu kav
ramakta "güçlük" çekse bile-- korun
masıdır. 
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PARTI MİLİTANLARININ NOT DEFTERINDEN 

Gerçeğimizi tartısmak devrimci bir görevdir ' n _ . S.Hoce 
Devrimci teori, pratiktarafın

dan sınaoarak gerçeklik ka
zanır. Bu nedenle, bazı bilimsel 
belirleme ler, devrimci pratikle 
bütünleştirilebildiAi ölçüde 
amacahizmet eder. Teaik tes
bitleri, alınan kararlan hayata 
geçirecek olan da kadrolardır. 
Marksist-leninist kadrolar, 
hayatınher alanındadünyagö
rüşlerini savwımak ve onun 
gereAini yapmak sorumlu
luAuYla karşı karşıyadır. Ka
drolan savaş alanlarında yön
lendirmek, denetlernek ise, işçi 
sımfı partilerine düşen bir gö
revdir. Parti yaşamımız, bu bi
limsel gerçeAin acı ve öAretici 
örnekleriyle doludur. 

Partimiz "kısmi demokratik" 
koşulların yaşandıAı dönemde 
yaptıAa belirlemeleri savun
mayı önüne görev olarak koy
muştu. Ama faşizm koşulların
da Partinin ideolojik, politik 
hattmın savwıulması kendisi
ni dayattıAmda buna, bizzat 
bazı merkez kadroların öncü
lüAünde sırt çevrilmiş, hatta 
cezaevinde oluşturulan komi
telerle direnme tavrının geliş
tirilmesi engellenmiştir. Parti 
ise, bir yandan savunma yapıl
ması konusunda "karar"lar 
alıyor; diAer yandan söz konu
su "karar"a karşı cezaevinde 
oluşturulan komiteningeliştir
diAi uzlaşmacı tavırlara raA
men, komitenin başım çeken
lerle ilgili çarşaf çarşaf yazılar 
döşüyor. Onları kahraman
laştırmak, aklamak için her 
türlüyola baş vuruyor. Dahası, 
"lçerdekiler ve Dışardakiler" 
adlı bildirilerle marksizm-le
ninizın adına direnmeden, tu
tuklanma döneminde takınıl
ması gereken tavırlardan bahs 
ediliyor. Şimdi MK'ya sormak 
gerekir: Bu politika, ilkesiz
HAin, makyavelizminsomut bir 
göstergesi deAil midir? Bunu, 
başka türlü izah etmek müm
künmüdür? DeAilse, bunun 
adı oportünizın deAilmidir? .. 

Bu tıastalık, MK'da eAemen 
olmuş ve Parti, bu oportünist 
anlayışla sürekli mücadeleden 
uzaklaştırılarak sa Aa doAru çe
kilmiştir. Bunun en bariz ör
neklerini ülke içinde görmek
teyiz. Parti, bu anlayış ile ülke 
içindeki mücadeleyi terk et
miştir. Bundan ütürü ülke için
deki kadrolara sahip çıkama
makta, cezaevlerindeki yol
daşlarla artık ilgilenilmemek
tedir. Ülke içindeki tııtuklu in
sanların ailelerinin büyük bir 
kısnu kendi kaderleriyle baş 
başa bırakılınıştır. Yurt dışına 
9ikanlan bazı yoldaşların aile-. 

lerinin durumu da aynıdİr. 
Bundan bir kaç ay önce, "Ova" 
bölgesinde karşılaştıAam bir 
yoldaşın şu sözleri bu bakım
danilginçtir-

"Mahkemeler artıkkarar aşa
masma geleli. Avukatlar para 
istiyorlar. Defalarca belirli yer
lere baş vurduk, hiç kimseden 
ses Çllmııyor. Bu böyle devam 
edene, bizler de, ellnıize bir 
kaç kilo uyuşturucu alıp sınıra 
vunınız. Ancak bununla içer
dekiJOidaşt.muzasabipçıka
biliriz. Yakalamrsakcla,bunun 
sonunlusu biz delil, lu duru
mupratanlardır." (Abç) 

Ben de kendisine, belki ola
nak yoktur demiştim!... O ise, 
şöyle devam etmişti sözlerine: 

"<lanak olmasaydı, üç kişi 
gönderilip bir kişinin hanımı 
veçoculdarıgiitürülmezdi!Ya
niParti,üçkqigönderipbirin
saımı -hiç bir şeyi olnayan
ham ... ve çocuklarım götüre
cek,diler taraftan ya .. lan ope
r8SJ011da elepçen 60-70 yol
daşm dıırumııile hiçilgilenme
yecek!. •• " (Abç.) 

Bu sözlerinsahibi olan insan, 
gerçekten bu hareketin içinde 
aktif olarak çalışan kararlı bir 
yoldaştı. Ve mu, bu duruma 
düşüren bizzat Parti yöneti
miydi .. Bu yönetime eAemen 
olan anlayıştı.. DeAilse, 
MK'nın kendisi bu ve benzeri 
dununların nedenlerini açık
lamalıdır. 
D~er taraftan oportünist ka

nat, yalnızcaleninist parti ilke
lerinirevizeederek,onlanyoz
laştırarak eAemenliAini kura
mayacaAının b ilincindeydi. 
Özellikle bu anlayışınkarşısın
da dan sosyalistler, onlar için 
büyük bir engeldi. Bu nedenle, 
oportünizm açısından başan, 
sosyalist unsurların temizlen
mesini gerektiriyordu Işte" hi
zipçilik" olayı, bu gereklilikten 
kaynaklanıyordu. Bu olay ise, 
gerçekten ilginçtir ve Parti tari
hi ''IDip" olayının altında ya
tan gerçekleri su yüzüne çıka~ 
racaktır. Parti militanlarının 
görevi, bu süreci hızlandırmak, 
gerçeklerin tersyüz edilmesini 
önlemektir. Bu inançla 
yaşadıAJm bazı olaylan aktar
maktayarar görüyorum. 

OrtadoAu birimine geldilim
de, ülke içindeki gelişmeler, 

__._ --- . - ~ - ---- _____ _ı_ 

bazı kişilerin bölgelerdeki 
olumsuzluklan vb. içeren bir 
raponı, bu birim sorumlulan
na vermiştim Bu raporumda, 
( ... )bölgesinin iletmek istedik
lerini ve gördüAüm bazı olum-
ı. . ·-- . . . ·- . . . .: 
suzlukları dile getirmiştim. 
ı 

Bunlan, yani o dönemde ver
diAim eleştirileri, bir kez daha 
tekrarlamamn anlamı yok. An
cak konumuzia Hintisi açısın
dan bazı durumların bilinme
sinde yarar vardır. Şöyle ki: O 
dönem, ülkeiçinde bazı kişiler, 
hayali bir hizip oluşturma gö
revini yüklenmişlerdi. Bunlar 
bazı kişileri sd sivrilikle, bazı
larını da kendi küçük burjuva 
ideolojilerinden ötürü bölgeci
likle suçluyorlardı. Ve sözko
nusu kişilerin merkeze ters 
düştüklerini pervasızca yayı
yorlardı. Benbudurumu,sözü
nü ettiAim eleştirilerimde Or
tadoAu'daki sorumlulara ilet
miştim. Ne var ki, OrtadoAu'da 
bulunduAuru dönemde bu işin 
arkasında bizzat MK üyeleri
nin bir bölümünün bulun
duAwtu gördüm. Artık örgütlü 
birhizip çalışmasınınyapıldıAJ 
komısunda herhangi bir kuş
kumkalmamıştı. Ve daha ülke 
içindeyken, bu çalışmayla gö
revlendirilen birinin "en kısa 
zananda hareket içindeki 
küçük burjuva ve sol sivrilere 
tırpan atılac:aktır." vb. sözleri
ne inar •ak için kahin olmaya 
gerek yoktu. Çünkü bu unsura 
güvence veren MK üyeleri işle
ri iyice azıtmıştı. Dahası, Parti 
içinde bulunan devrimci un
surlara karşı açık bir tasfiye 
operasyonunun çalışmalan 
yapılıyordu. Ayrıca sözüedilen 
kişinin bu güvenceleri,kimler
den aldıAını polis ve iddiana. 
meden de anlamak güç deAil
dir. 

Yıne bu kişi, ele geçtiAinde, 
kendi bölgesi ve genel olarak 
bildiklerinin tümünü kaAıt 
üzerine dökmüş ve rahatlıkla 
şurnı söylemiştir: "Awkat ("") 
dayımbanayakalamnım, ken
dineeziyetettirme,heqeyian
lat ben seni laırtanrıın.'' (Abç.) 
Hizip hareketinin baş organi
zattrlerince gerçek "bir ko mü
nist" olarak nitelendirilen bu 
şahıs da kendisine "ezyet ettir
m emek" için bildiAi ve tahmin 
et~i her şeyi anlatmıştır. 
Yalmzbaşınabu somutolay bi-

. le, hayali bir "hizip" yaratma 
maskesi altmda hizipçilik ya
panlan, bunabilerekyada bil
meyerek alet danlan ve on lan 
aklamaya çalışan anlayışı bü
tünyönleriylesergilemektedir. 
MKbu ve benzeri olaylarla ya
kayı ele veren tasfiyeciliAin 
kaynalıdır ve bunun hesabını 
vermek durumundadır. 
Kadroların bilgilendirilm esi, 

alınan kararların tabana iletil
mesi ve onlara sahip çıkilması 
ise ayn bir komedi. Biz fazla 

uzaklara gitmeden polis ve ce
zaevlerindeki tavırlar, buna 
ilişkin kararlar üzerinde dur
makta yetinelim. Parti, polis ve 
mahkemelerde takımlan tavır
lan ı;aAlıklı bir şekilde deAer
lendirmek zorundaydı. Yani 
konumu ne dursa olsun dire
n't!n yoldaşlar onur kay
naAanuz, şehit olanlar bay
raAJnuz olmalıydı. Çözülen ve 
ihanet edenlerin durumu ise, 
leninist parti anlayışı ölçüleri 
içinde net birşekilde deAerlen
dirilmeli ve kadrolara iletilme
liydi. Ancak Parti yönetimi, bu 
konuda da oportünist an
layışmda ısrarcı olmuştıır. Ta
bandan yükselen tepkiler 
karşısında almak zorunda 
kalehAl bazı "kararlan" bile 
çekmecelerinde saklamıştır. 
"Ova" bölgesinde tutııklu bu
lunanve savıınma yapılmasına 
karşı tavır geliştiren arkadaş 
hakında alınan kararın, ülke 
içindeki kadrolara iletilmeme
si bunun sonuıt bir ömeAidir. 
Kaldıki, alınan kararın içeriAi
ne katılmak da mümkün deAil. 
Buna raAmen alınan karann 
kadrolara iletilmemesinde yi
ne de bir bit yeniAi vardır. O da 
şudur:Tabamn muhtemel tep
kisini göze atamamak ve süreç 
içinde sözü edilen kişiyi temize 
çıkarmaktır. DiAer bir deyişle 
MK, bir yandan aldıAa karara 
sahipçıkamamakta; ~er yan
dan anılan karara sahip çık
mak istememektedir. Herhal
de bunun da "suçu" o günlerde 
olayiann ü~rine kararbca gi
den kişilerin üzerine yıkıla
caktır!.. 
Ayrıca bu arkadaş dürüst dav
ranmadıAı içinde suçluydu. Bu 
kişi hastahanedeyken bizzat 
ben kendisiyle görüşmüştüm. 

-Kendisiyle uzun uzun konuş
tuk. Kendisi bize, Roja Nu'da 
yayınlanan mektubunun 
aymsını anlatmıştı. Ben bazı 
arkadaşların polis tarafından 
sorulduAunu, isimler verilmiş
se bize söylemesi gerektiAini 
kendisine söylemiştim O ise, 
kimsenin ismini vermediAini, 
iddianame çıkınca her şeyin 
belli olacaAmı ifade etmişti. 
Oysaher şeyanlatılanların tam 
tersiydi. Ve verilen isimler 
arasmda benim de adım vardı. 
Bu nedenle sözkonusu arka
daş, işkencede çözüldüAünü 
gizlediAi için ayrıca suçludur. 
Dolayısıyla bu yönüyle de du
runuınun deAertendirilmesi 
gerekirdi. Çünkü ben dahil bir 
yıAm insanın yakalanmaması 
bir tesad üftü! .. 

DevamEdecek 
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Afga ni sta n devriminin 6. y ıldönümü nedeni yle, bir arkadaşın 
Roja Welat için ya ptığ ı incele rney i okurlanmıza s unuyoruz. 

R. Welat Redaksiyon u 

Afganistan devriminin ana hatları 
Il 

Başlık parası, dört kadınla ev
lenme gibi gelenelder hala 
canlı birer toplumsal olguydu. 
Ülkede yalnızca 1027 doktor, 
toplam 3600 yataklı 71 hasta
hane,3371 llkokul, 1390rtao
kul ve 139 Lise vardı. 
Afganistan'dafeodaller, sınıf

sal yapının dokusunu oluştu
ruy<rdu. Ilk burjuva fikirler, 
dünyadaki toplumsal ve siya
sal gelişmelerden etkilenen 
aydınlardanyayıldı. Toplumda 
kapitalizmin önünü açmak bir 
zorunluluktu. Bu kendini iki 
biçimde gösteriyordu: Birinci
si, köylü yı8ınlarından gelen 
demokratik devrim istemiydi. 
Di~ri burjuvazinin seçtigi, 
toprak agalıAıyla bagJ.aşık te
meline dayanan evrim yoluy
du.ADHP'ninyaptıgıise,kapi
talist olmayan, sosyalizme gö
türecek olan demokratik halk 
devrimidir. 

28 Nisan Devriminin wusal ve 
uluslararası boyutlan 

Afganistan'da gerçekleştiri
len Nisan-1978 Devrimi, ulu
sal \'e uluslararası boyutlarıyla 
önem taşımaktaydı. Devrim, 
daha ilk gününden batiayarak 
emperyalizmin ve ul•lararası 
gericililin boy hedefi oldu. 
Bq1a sosyalist ülkelel' olmak 
üzere dünyadaki çeşitli devlet
ler, Afganistan yönetimini 
tanuken, emperyalizm, ulusla
raraaa gericilik ve maocu Pe kin 
yönetimi, yeniyönetimaleyhi
ne )!Olun birkampanyaaçtılar. 
Veltlrzkonuaukampanyayı,an
ti--sovyetik çılırtkanlıklarla 
derinleştirmelde gecikmedi
ler. 
ınpiz Sunday Tel.-pf ga

zetesi 30-Niaan tarihli 
yayınında, Afpnistan devri
minin, ülkedeki Sovyet KGB 
ajanlan eliyle yapıldılım yazı
yorduAynıgünlerdeF.Alman
ya'nn gerici gazetelerinden 
Frankfurter Allgemeine Zei
tu .. ise, Afpıistan devrim ini, 
Sovyet yayılmacılıgırun yeni 
bir trnegi olarak niteliyor ve 
batılımütefıkleriçin uyarıcı ol
ması gere~ini belirtiyordu. 
Aynı gazete, "Afganistan, bu
gün hemen hemen Küba gibi, 
Moskova 'nın bir uydusuhaline 
gelmiştir" diyerek Afganistan 
ile 1ürkiye arasında bir para
lellikkuruyorvebatılımütefik
leri Afganistan konusunda da
hadaduyarlıdmayaçaAırıyor
du. Prankfurter Allgemeine 
Zeitung, Afganistan devrimi 

ile bölge güvenliginin tehdit 
altına girdigini belirtiyor ve 
şöyle diyordu: 
"Batı Asya'daki Sovyetyayıl

macılıgı politikasını etkili bir 
şekilde önleyebilmek için 
Iran'da rasyonel bir politika iz
lemekle yetinilemez. Batı, Sov
yetlerin yayılmasını önlemek 
isted~ini inandırıcı birşekilde 
kanıtlamalıdır." 

Görüldügügibi, adıgeçen ga
zete yalnız Afganistan devri
minin bogazlanması gerekli
ligine işaret etmekle kalmıyor, 
başta Sovyetler Birligi olmak 
üzere bölge demokratik ve an
ti- emperyalist gü çlerine karşı 
açıkça savaş kışkırtıcıhAl yapı

~~ o 

DiDer empeı"yalist ülkelerin 
basın tröstlerigibi, Fransız bur
juva basını da bu korodan geri 
kalmadı. U Point dergisi" Ka
bil'de MoskOYa'nın yönettili 
darbe" başlıklı yazısında şöyle 
diyO': 

"Darbedensonra Kabil'de es
tirihnek istenen bayramhavası 
acımasız baskı ortamını gizle
mekten uzaktır." diyel'ek de
vam ediyor: "lkırada sözkonu
su olan 635 000 km2lik çöllük 
ve daRlık bir ülkenin potansi
yel zenginlikleri detildir. Zira 
Afganistan dünyanın en fakir 
25 ülkesinden biridir. önemli 
olan ülkenin stratejik konu
mudur. Ülkede Sovyet yanlısı 
bir rejimin kurulması Asyanın 
bu bölümündeki politik alan
lan alt-üst etmektedir." 

LExpress dergisi de" Afgan 
Dominosu" adlı makalesinde 
şunlan yazıyor : "1973'de 
ADende'nin sıAındıRı Moneda 
Sarayı nasıl ABD'de etitim 
görmüş Şiiili pilotlar tarafın
dan bom balandıysa, aynı şekil
de SoYyetler Biriili'nde etitim 
görmüş Afgan pilotlan, Sovyet 
yapısa Mig 27 ve Sukkhoi 7'ler
le Kabili bombaladılar." 

Fmperyalizmin ve uluslara
rası gericilijn amaa, Afgan 
yönetiminin iktidanm pekiş
tirmesini ve köklü delişiklikler 
yapmasını önlemektir. Bu 
amaçla uluslararası aericilik, 
Afganistan devrimiyle l:irlikte, 
anti-Sovyet kampanyasına 
hız vermiş "Wl yukandaki ör
nelderdegörüldülü~ö~Afgan 
Devrimi: bir "dıs müdahale". 
"KGB faaliyeti" ya da "Sovyet 
yayılmacılıRı" gibi alıpla gelen 
karalamalarla tanrtılmaya 
çalıJiıyor. Oysa Sovyetler Bir
ligi, hiç bir ülkenin iç işlerine 
kanşmadıRı, hiç bir ülkenin 

sırurlarını zorla ihlal etmediRi 
çok iyi bilinmektedir. Yine 
bunları sık sık tekerür edenin, 
ABDoldugudaiyi biliniyor. 

Devrim ve karşı-devrim 

Devrim, eski toplumsal 
yapının, ekonominin, siyase
tin, hukukun toplummı ezici 
ço~nlugundan (işçilerden, 
köylülerden ve emekçilerden) 
yana köklü delişiklikleri ge
rektirir. Bu sO"Unu tersten ele 
aldıAımızda karşı-devrimi 
tanımlamış oluruz. Şöyleki, 
ekonominin, siyasetin, huku
kun vs. bir avuç burjuva 
azıniıAın ve bunların da belli 
bir kesimlerinin yaranna dü
zenlenmesi; işçilerin,emekçi
lerin aydınların zorla baskı 
altında tutulması ve acımasız
ca söınürülmesi, demokratik 
hak ve özgürlüklerin atadan 
kaldmiması vb. uygulamalan 
gerektirir. Bu temelden so rı; na 
bakarak LExpress dergisinin 
yorumunu irdelemekte yarar 
var. 
Görüld ügü gıbi Fransız burju

vabasını da, AfganistanDevri
minden duydugu endişeyi giz
leyememekte. 1973'de Şili 
Halk Birligi iktidarını deviren 
Pinochet karşı-devrimiyle, 
Afganistan devrimini bir kefe
ye koyma küstahlıgım göster
mektedir, L Express dergisi. 
Böylece, sözde "liberal" görü
nüm altında kıırnazlıkla Afga
nistan devrimini karalamakta, 
dolaylı bir yol ile Şili karşı-
devrimini aklı sıra temize çı
kanmktadır. Oysa Şili'deki 
faşist darbenin ABD tarafın
dan planlandıgı dogrudur. 
ABD emperyalizmi, dünyanın 
dört bir yanında, kendi çıkar
lanyla ters düşen rejimleri yık
mak için tüm imkanlarıyla faa
liyetyiırüttügü bütün dünyaca 
bilinmektedir. Afganistan dev
riminde "Sovyet parmaAını 
aramak" nedense emperyalist 
propaganda merkezleri için 
vaıgeçilmez bir tutku halini 
almıştır Sovyetler Birİigi'nin 
başka ülkelerin iç işlerine 
kanşmamaya gösterdigi azami 
~itizlik ve bmıu, vaıgeçilmez 
bir ilke haİine getlrd~iblİin~
digi halde, tüm bunlar yapılı
yor ... Zaten emperyalist haber 
merkezlerinden bundan baş
kasıda beklenemez. 
Yine U Pointdergisi,Kabil'de 
acımasız bir baskı rejiminin 
kunıldugunu, binlerce insanın 
öldürüldügünü belirterek, 

Afganistan devrim ini despotik 
ve karşı-devrimci bir dikta
törlük gibi gösterme çabalan 
içindedir. Devrimden sonra, 
Mganistan'da bir baskının 
oldugu do~dur. Ama bu 
baskı halk düşmanlanna, feo
dallereve devrik egemen sını
fiara uygulanan bir baskıdır. 
Her toplumsal devrim gibi 
Afganistan devrimi de halkın 
çıkarlarını, kazanımlarını ko
ruımk zorundadır. Bu baskı, 
çogıınlugun azınlıga olan 
baskısıdır. Bu nedenle de de
mokratiktir. Diger bir deyişle, 
geçiş dönemine özgü devrimin 
çıkai-larını koruyan ve Afga
nistan'ın toplumsal yapısına 
uygun işlerlik gören devrim
ci-demokratik diktatörlüAün 
sınıf düşmanıanna karşı uygu
ladı~ baskılardır. Bunun için 
de, asla gerici faşist diktatör
lüklerle bir kefeye konulamaz 
ve bir tutulamaz. Çünkü 
faşizm, tekelci kapitalin belirli 
kesimlerinin çıkarlarını koru
yan açık tertrist bir diktatörr_ 
lüktür. Devrimci-demokratill: 
diktatörlük ise, işçi sınıfının, 
emekçi halkm; kısacası toplu
mun çogunlugunu teşkil eden 

·ezilen sınıfların çıkarlarını ko
ruyan demokratik birdiktatör
lüktür. Aralarındaki fark: biri 
ezen, sömüren sınıfın belirli 
kesimlerinin çıkarlarını koru
makta; digeri ise, tüm ezilen, 
sömürülen sınıf ve tabakaların 
çıkarlarını, kazanımlarını ko
rumaktadır. "Liberal" geçinen 
bazı burjuva çevreler bu iki şeyi 
bilinçli olarak bir göstermeye 
çalışıyorlar,~ Po int ve L Exp
ress dergilerinin yaptıAI gibi ... 
Bu da, burjuva ikiyüzlülüAün
denbaşka birşey degildir. 

Afganistan Devrimininnitelip 

Dünyanın en yoksul ülkele
rinden biri olan Afganistan 'da 
halk güçlerin gerçekleştirdili 
devrim, ülkedeki sınıfsal çeliş
kilerin ve mücadelelerin 
kaçmılmaz bir sonucuydu. 

·Başka bir deyimle, devrim, 
Mganistan'a ihrac edilmemiş
ti. Devrimin gerçekleşmesinde 
bir dış müdahale sözkonusu 
degildi. Tersine, dış müdahale 
Deımkratik Afganistan Cum
huriyetine ve devrimin kök
leşipilerlemesine karşıemper
yalistler tarafından ~latıldı. 

Devam edecek 
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Baş tarafı sayfaS'de 
Daııabasit birörnekle sorunu 

aniabDaya çalışalım. Suyla 
çalışan bir deAinneni düşüne
~lim. pter yeterli ve hızlı akan su 
yoksa çark da dönme~ Bu du
rumda ne yapılabilir? Dk etap
ta, kısa vadede el dejrmeni
ne başvurulur, aç kahnmamak 
için •. Uzun vadede, bir çok 
kaynaktan akan suların 
bir tek kanalda birleştirip, 
çarkı döndermek... Bunun 
gerçekleştirilmesi de, güç ve 
azimle çalışmaya baAlıdır. 
Böylesine bir güç ve azimli ça
ba olmazsa, ekmek de olmaz. 
Devrimci mücadele de böyle
dir. Yannın olgun şartlarını ya
ratmak için bugünden azimle 
çalışmak, taze kan sahibi ol
mak gerekir. Böylesi zor dö
nemlerde devrimci sınavlar ve
rilmeden, elverişli koşullarda 
işçi sınıfı ve emekçi kitleler 
karşıSina gerçek bir öncü güç 
olarak çıkılamaz. Yarının fırtı
nalı günlerinde devrimeilikle 
alakası olmayanlar da müca
deleye katılır, barikatlar geri
sinde savaşır. Ama yarının 
hazırlılı bugünden yapıl
malıdır. 
Eniyikadrolarmücadeleiçin

de yetişir; Birodaya kapanarak 
kitap okumak, tekil olarak ele 
alındıAında kişinin kendisini 
yetiştirmesi, kültürel sevyesini 
geliştirmesi olarak düşünebi
lir. Ama, devrimci bir teorisi
yen olınak için bu yola başvur
duAtı söylenemez. Devrimci 
teorisiyenler saksıda yetişen 
çiçekler deAiJ,mücadele içinde 
teorik olarak düşündüklerini 
pratiAe geçirmek için mücade
le eden savaşçılardır. Bu yön
temlerle devrimci teorisiyenler 
yetişmez, yetişse yetişse ki-

. taplık delisi, kitaplık faresi ya 

Uzun bir dönemden beri ya
kalandıgı mide kanserinden 
kurtulamayan Yılmaz Güney 
lO.Eylül 84'e yaşama gözlerini 
yumdu. 

1931 yılında Siverek'te dün
yayagözlerini açtı Güney. Kan 
davası yüzünden, ailesı Ada
na'ya yerleşmek zorunda kalı
yor. Yılmaz, nk, Orta ve Liseyi 
hem çalışıp hayatını kazana
rak, hem de okuyarak Adana'
da bitirir. Genç yaştahikayeler 
yazar. Arkadaşlarıyla birlikte 
"Doruk" ve "Güney" dergileri
ni çıkarır.Kısa senaryolar Y.a
zar. Bir rastlantı olarak fılm 
setlerine oyuncu olarak tır
manır Güney. Sinema çevrele
rinde, halk arasında kısa bir 
dönemde beklenilmedik üne 
kavuşur. 
Yazdıgı ve yayınladı~ bir hi

kayeden ötürü 1961'de tutuk
lanır. 1,5 yıl hapis, 6 ay sürgün 
hayatını yaşar. Mart 1972'de 

da lafazan yetişir. Birinci ve 
ikinci arasındaki tercih, yani 
mücadele içinde yetişen bir 
devrimci teorisiyen ve mr lafa
zan arasındaki tercih, kuşku
suz devrimciler için birincisi, 
yani devrimci bir teorisiyen 
olacaktır. Aksi düşünülemez. 

Sanat ve edebiyatla ilgilen
mek koşuluyla "baAımsız
laşan"ların durumu da pek 
farklılık arzetıniyor. Bunlar bi
lerek ya da bilmeyerek edebi
yat ile politika arasındaki iliş
kiyi yadsıyorlar. Yadsımadık
larını iddia etseler de, pratik 
olarak bu yapılıyor. Edebiyat 
sınıf m ücadelesinden ayrı 
düşünülemez.. Mutlaka. bir 
toplumsal sınıfa dayanmak zo
rundadır. TI.irkiyeli "radikal" 
edebiyatçılar, eserlerinde ge
nellikle sömürülen işçi ve köy
lü kesimlerinin - deAişik yön
leriyle- sonıniarı üzerinde 
dunıyorlar. Bu olumlu bir şey., 

1 

Ama Kürt halkı üzerindeki 
ulusal baskı ve jenosid uygula
malan karşıSinda ya susmayı 
ya da burjuva aRzı ve politi
kasıyla soruna yaklaşıyorlar. 
Oysa ulusal sorun demokratik 
bir sorun, demokratik bir 
haktır. DemokrathAm ölçütü 
baskıya, sömürüye ve jenoside 
karşı çıkmaktır. 
ÇaAdaşçılık ( existentialisme) 

akımının kurarncısı ve aynı za
manda baAımlı edebiyatın (ya
ni, bir sınıfa dayanan edebi
yatın) savuncusu Jean Paul 
Sartre, edebiyatın, özünde bir 
demokrasi sorunu olduAtı be
lirtiyor. Şöyle ki: 

"Alman iqali birçokianna 
edebiJatın demokruı,e baRh 
oldulunu gösterdi •• ..Edebirat 
demokrası,e ö,Iesine lllihdır 
: 1 

ki, 01111 koftlll8ı prektilden 
b8fka, demokraslJe lilahla 
sarıld$ zaman edebiptı si
lahlalıorunaılereldr."O.P .S. 
Denemeler ,s.34,Say Y.,abç) 

Kürt siyasal hareketlerinden 
ayrılıp, edebiyatla uAraşanlara 
da şunu belirtnieyi zorunlu gö
rüyoruz: ·Dilimizle konuşmak, 
yazmak, kültürel deRerlerimizi 
korumak bize yasaktır. Bunları 
yaşatmak, gün ışıAına çıkart
mak mücadelemizin bir 
parçasıdır. Bu konudayapılan 
her çaba, kendi içinde belli bir 
deAere sahiptir. Ama bunu 
amaçla karıştınnaniak, 
amacın ö.nüne koymamak ge
rekir. Amaç: Kürt balkırun 
batımuz ve öqür bir toplum 
lnmna haklodır •• Bu yolda si
yasal 'mücadele vernıektir, 
örgütlenmektir. Sanat ve ede
biyat amaç olmamalı, amaç 
için ajitasyon, propaganda, 
örgütlenme ve dolayısıyla siya
sal mücadeleye hizmet aracı 
olmalıdır. Ulusumuzun kültü
rel deAerlerini koruyalım, ge
liştirelim, ama amacımıza ye
dek güç olarakrezerveedelim. 
Siyasal mücadeleyi yükselte
lim. 

Uçünc:üsü,örgütlü mücadele
ye gerçekten inanan ve bu 
uAıırda belirli çabalar içinde 
olan, fakat çalıştıAı örgütüne 
eleştiri yönelttiAi için, örgüt sa
flan dışına itilen ya da ideolo
jik-politik bölünmeler sonu
cu ayrılan ve koşullar karşısın
da toparlanma olan$ bula
mayan çevrelerin içinde bu
lundukları durumdur. Bu du
rum,diRerikiakımlakesinlikle 
aynı düzeyde ele alınamaz ve 
aynı kefeye konulamaz. 

Böylesi aynbna ve bölünme-

YllMAZ GVNEY'i YİTİRDİK 

bu kez siyasi çalışmalanndan 
d olayı tu tuklanır ve 26 ay hapis 
yatar. Bu sıralarda kendi deyi-

İniyle "kendisiyle, geıpnişiyle. 
hesaplaşır". Degişen toplum
sal koşulların etkisiyle kişi
liginde, sanat anliıyışında, 
düşüncesinde köklü degişik
likler görülüyor. Devrimci si
nema sanatının öncülügünü 
üstlenir. Yazdıgı senaryo, hika
ye veromanlann muhtevasını, 
toplumun sertleşen, çatışan 
sınıf çelişkilerin açık ve çıplak 
olarak gösterilmesi; halkın 
devrimci duygu, bilinç, ahlak 
ve kültürünü etkileme çabası 
oluşturuyor. 
Yılmaz Güney'in öncülügünü 

yaptıgı devrimci sinema sa
natının yaygınlaşması ve halk 
tarafından tutulması, burjuva 
egemen sınıfların uykularını 
kaçırmış olacak ki, 1974'de 
hazırladıklan bir provakasi
yon tuzagıyla Güney' e 19 yıllık 
hüküıngıydirilerek sesini kısa
caklarını sanmışlardı. Düşma
na inat.. Güney bu tutukluluk 
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terin haklı ya da haksız oluşu 
ayrı bir deAerlendirme konu
sudur. Bu konuda bu yazı bü
tünlüAfi içinde hükümyürüte
~eyiz. Ancak, Lenin'in yürüt-

tüAfihüküme~Pre sorunabakı
yonız. 

Lenin, ''İleri ö1elerin 1erici 
ö1elere kaql isıanı balinde 
apidanma DÜlemmeJ.Iıir ter
dir. Devrimci lauıat oportünist 
kanada ka111 harekete pçene, 
bu ı,idir. Fakat opordinist ka
nat devrimci lamada Iau:tı ha
rekeeeleçtilinde, bu~dür." 
diy<r. (Bir Adım İleri, IkiAdım 
Geri) 

So ... ç olarak: Türkiye ve T.
Kürdistanı devrimci hareketi 
karınaşık bir süreci yaşıyor. Bu 
süreç beraberinde bir yıAın so
runun yanı sıra yılgınJıAı, ka
ramsarlıAı, dökülmeyi, güven
siziii vb. getirmiştir. "Yeni" 
teori ve örgütsel model arayış
lanve"baAımsızlaşma" eAilimi 
de bu sürecin ürünü ve bütün
selliAi içinde ele alınmalıdır. 
Bu sürecin kısa bir dönemde 
aşılabileceAi konusunda fazla 

. iyimser deAiJiz. Bunun kökleri 
geçmişe ve geçmişin ideolojik, 
politik ve örgütsel yapılanma
lann derinliklerine uzanıyor. 
Bu sürecin ve sorunların aşıl
masının formülü, her hareke
tin kendi geçmişiyle hesaplaş
ması ve yeni perspektiflerle işçi 
sınıfı ve emekçi halklanmızın 
karşıSina çıkmalan, güçbiriili 
ve cephe sorununun önündeki 
engellerin bir bir kaldinlması 
yolwıda çaba içinde olınaktır. 
Kalıcı güçbirliAi, cephe ve 
örgütsel birlikler ancak bu te
melde saAianabilir. Sol siyasal 
örgütler de, bu şekilde alterna
tif olınayı başarab ilir. 

yıllannda peş peşe senaryolar 
yazdı. Hapiste asistanı ka
nalıyla filmlerini yönetti. Ve bu 
filmlerden biri de "YOL''du. 

Toplam 10 yılı aşkın yaşamı 
demir parmaklıklar gerisınde 
geçenGüney,hiç birzaman ka
ramsarlıga, yılgınlıga kapıl
madı. O, yalnız düşunen dev
rimci bir sanatçı degildi, aynı 
zamanda bireylem adamıydı. 

1981'de yurtdışına çıkmayı 
başaran Güney, yarım kalan 
"YOL'' filmini tamamlayarak 
Canes Film Festivalinde Altın 
Palmiye ödülünü kazandı. Gü
ney, ''Yol"unbaşansınailişkin 
şulılan söylüyordu: 

" .. .Asıl sarsıcı olan film deiil
dir. Asıl sarsıcı olan Türkıye 
ge~dir. Kürt halkının 
raş~Kllgı ulusal baskıdır. Feo
aal ahiakın yıkintılan dır .... Öte 
yanda, Kürt halkının acılarına 

Devamı sayfa 3'de . 
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Riipell4 ROJA WELAT 

Şen bab e daweten me 

Dawet bıngelten nesılan ın 
Erffi edeten welatan ın 
Çanda ge lan e 
Bı vana bıgrın 
Bıgrın u nas bıbın. 

Lıwelate me 
Bı denge dengbejan 
Bı sewta bılurvanan 
Bı govenden reqısvanan 
Xweş dımeşın dawetenme. 

Deffizurneyenme gernasın 
Gazi dıkın cihan 
Ev padişahen xwedane tae u text 
Ev dıjmınen xwinxwar u zordest 
Bı hezar salan 
B are xızaniye u n ezaniye 
Dane ser hustiyen me. 

Evroviyen şekalan 
Ev çeleye mange, mıjokfi maran 
Kırın beg u axa 
Danser sere me 
Pır caran bı bebexti 
Em qırkırın. 

Hakiyat 

Şereke dıjwar u çetın dı na vbera pastar u 
ertişen Xumeyni u peşmergeyen Kurdda 
berdewam dıkır. H erdu ali j i, pıre ca ran sı
be hetani evareşer dıkınn. Ti u bırçi, lı pışt 
kevıreki yan ji lı bın deviye ki xwe bı erde ve 
dızelıqandın. Denge tıfıngan guhe meri
yan kerr dıkır. Gule wekbaranameha Ni
sanedıbarin. Bihna barute, xwarıne dıxıst 

_ bira ııken bırçi. 
Şer lı ser axa Kurdıstana Iranedom dıkır. 

Peşmerge bı re, dır b ugedugen ınıntiq e ge
le k başnasbun Dı şeregerila darola ve ye
kegelek gıring e. Bo veyeke bfin ku, pastar 
u ertişen Xumeyni nıkanıbun bı peşmer
gan ra seri derxın. 

Dawiya meha Nisane bfin, berf, jı b er ba
ran u tava roje heliyabfin. Tene lı sere 
çiyayen bılınd peleke berfe xwiya dıkır. 
Berbanga sıbe seroke peşmergan, deng lı 
peşmergan kır. Rabfin, jı gund derketın u 
riyaçiya gırtın.Çun lıaliyekigedugeke kUr 
bihn dane xwe. Serokpeşmerge çar nobe
deranlı d or-hele cih-war kırfiııvıri cem 
hevalen xwe. Ruhnıştın. T'uren xwe 
vekınn ku xwırini bıkın. Nane wan hışk 
bun Qatıxji tunebfin. 

Nobedar Xoşnav dırbin dani; lı re nı beri. 
Çend qeretun dit. V alayiye k kete hundıre 
wi. Nıkanıbuxwe zeft bıke. D esthavete ke
leşkofa xwe. Gulen xwe nıheri u disa dfu
bineda berçavexwe. Demek bfihfiri, ditku 
e w qeretfin ınırov ın u çeke wan ji kıvş kır. 
Dı hendav da, bı dengeki nızm va gazi se
rokpeşmerge kır: 

"Heval, grubek pastar ber bı me ten!" 
Serokpeşmerge, dı cida ciye xwe rabfi. 

Durbine jı deste Xoşnavstand. Xwe have-, 

Le dawiya me naye 
Agıre me da her dem 
Duman dıpınke 
Çavedıjmın kor dıke. 

Em gel ın 
Yekjı me bımıre 
Roje bı bezaran · 
Daweten medisa şen dıbın. 

Kuçıken me da her dem 
Agıre me dışewıte 
Hernil cihan pe hızanın 
Em gele bındest ın 
Le bı des te zore 
Bı qırkırıne dawiya me naye. 
Yekdımıre 
Bı bezaran jin dıbın 
Em gel ın nayen kuştın! 

Daweten welatparezan 
Daweten peşveçuyan 
Daweten şoreşgeran 
Lı bUk u zavan bımbarekbe, 
Jı gelen bındest ra 
Çinakar k er ra piroz be. 

BafiBaran 

Imam e Sextekar 
te peykevırekukfir-dırej seyrkır. Durbi
ne da Xoşnav u d or-bela xwe, lı çi ya, ge
d uge, dar u deviyan nıberi u fıkıri. Xoşnav 
xorteki cuwan usa ji besebır bu: 

"Heval, wexta sekne nin e, ka bej e em çı 
J:nkın!~' 
Serok, peşmergan d or-bela xwe ko m kır u 
jı wan ra çend go tın gol W an lı dor- hele, 
herdualiye geduge cih-war kır u jı w an ra 
got: 

"Mm ku tıfıngteqand,hfin jiperadestbı 
şerbıkın." 

Peşmerganhevdu kokınn u heryeke ciye 
xwe gırtın. Kazlke k wek tipa "U" lı peşiya · 
pastaren Xumeyni danin. 

Haya pastaran jı batına wan tınebun. 
Tıfıngen wan lı mılen wan b un. Yek lı pey 
yeke dımeşiyan. Nişkava deng lı wan hat 
kınn: 

"Teslim bı bın!. H un teslim ne bın em e we 
bıkujın!" 

Evdeng, denge serokpeşmerge bU. Pasta
ran tıfıngen xwe jı mılenxwe hanin xware 
u her yeke xwe havetın erde. Peşmergan 
dorlıwan gırtın, wankınnçembere. Dıde

meke kurt da pastaran dil (esir) gırtın. Bı
rindaran bınn nexweşxane, esiran bınn 
gırtigebe. 
Dınavesirandayekhebu,navewiPerwiz 

bU. Xorteki bejn zırav u çeleng bU. Bave 
Perwiz gelek dewlwmwnd bu. Hersal dra
ve (pereye) ku lı ser nave Xwede belaw 
dıkır, bı bezaran tumen bun. Bavfi kale wi 
usa ji olperest n dindar bfı.n. Navbena bave 
wi n heci, xoce u melan ji gelek başbfin. 

Dema ku, dı navberagele Kur~ fı koJeda
.renFansannpaşejidınavberalranulrak~ 

RojaWelat 

Dengek hate guhe mm 
Şabun kete dıle m ın 
Mııginek anin n dane ının 
Jı boderketına Roja Welat 

Keçnxort kal n pir 
Tırmıx u dırgan dane ser m ıl 
Dest dane h ev, xebıtin bı d ıl u can 
Boxurt bıkın Roja Welat lı cihan 

Derket sere çiyaye Si pan 
WekXec u Siyabend 
Gıhişte Cızira Botan 
WekZin u Meme Alan 
Pirozbe Roja Welat lı evindaran 

Şabfin ketıbfin Kurdıstan 
Tırs ketıbfin dıle zordestan 
Paşverfı.yan dıgotın: 
Disaderketiye Roja Welat 

X em u xeyal belakır 
Dılegel bı xwe şakır 
Dı riya.Lenin da kar u bar kır 
Roja Welat xwe sergovende bakır 

Si dar-Frankfurt 

Rezan Berwar 

·da ku şer destpe kır, kale Perwiz, be herndi 
jı bo batına Perwiz fıkıri u jı xwe ra got: 

"Şer destpe kır. We roja Perwize mın ji 
bL" Bı veyekeva rıcıfi,zerfizuwabfi. Ra
bu gazi Perwiz kır u riya mala imam gırt. 
Çfinlı deri xıstın. Xulam deri vekır u wan 
derbase otaxa mevanankır. İmam lı ser lı
meje bU. Otaxa imam bı xaliçeyen ecem 
yen gıranbıha, rengin n hız fi xweşi va 
raxıstibun. Diwar, bı xaliyen diwaran fi 
lewtıen bı ayeten erebi va hatıbfı.n xem
landın. 
İmam lımejaxwe kutakır. Zıvıri sılavda 

mevanen xwe. Perwizdeste imamram usa 
Ruhnıştın jı dıne, axretexeberdan. Xulam 
semaweredagırt,fıncanenfexfurdaserse
niyefi bı ezet-ikram jı wan ra çay peşkeş 
kır. Çaya xwe vexwann. Kale Perwiz: 
"İmam e mm, bere da bav u kalen me dı

bejm eq ıl sereqılan da hen e. Meriye xwen
da,ulmdartımfıdaimxwedaneiem u fere
set m. Tu dızani, şer dest pe kır. Dı demeke 
kurt da hemuxort fi cuwanan webıgrın bı
ne çek. We wan bışeynm qada şer. Tu dıza
ni Perwiz, senniyan, hebık, ucaxudelaliye 
malameye. ~dı demekekurtdaroja wiji 
be ... Jı şer bıreve, e w çaxxiret uxeyseta me 
qebfil nake. Dı şer da X wed e n eka belayek 
be sere wi, ewçax dem u dewrana me gışt 
berbı hewa dıçe. Be Perwiz tu nefereke 
malame nıkarebıji. Bı bihistınawexebera 
xırabva eze ji sere xwe daynım. Xwede we 
roje nişane me neda. 1\ı ne biyani yi u ve 
yeke ji baş dızani. Ez jı te h evi fi dexalet 
dıkım ku, tu Perwize ının ra nıvıştek bıki 
ku, dı şer da tu tıştek pe kar neke." 

Dumahik heye ·· 
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"Bir&k" ••• 
Baştarafı sayfa 16'da 
dış politika gütmek; emperya
lizmin savaş kışkırtıcı politi
kasına, silah1anma yarışma, 
sömiirgecili~, faşizme, ırk 
ayınmına ve diter her türden 
gericilite karşı dünya barış ve 
demokrasi güçleriyle, sosyalist 
ülkelerle ve ulusal kurtuluş ha
reketleriyle dostluk ve da
yanışma içerisinde olmak. 

"HEVKARI, bu ortak müca
dele ilkelerini ve ortak amaç
lan benimseyen tüm yurtsever, 
devrimci ve demokratik örgüt
lere, grup ve kişilere açıktır. 
Halkımızı yüzyıllardır süren 
ulusal boyunduruktan, ülke
mizi gerilikten kurtarmak ve 
insanonunma yaraşıryeni bir 
yaşam kurmak için birleşelim. 
Zafere giden yolu kısaltmak, 
halkın derin acılarını ve yok
sulluAunu bir an önce sona 
erdirmek için birleşelim." 
(Hevkari, Program, s.4) 

Sözkonusu programda, geç
mite, ratanan sürece ve Kür
disanlı öıpderin içDde bu
luncluiu nesnel duruma Bitkin 
hiç bir belirleme yok. Ayrıca 3 
yıllık bir çalışmanın ürünü 
olan Hevkari, bugüne dek ne 
ulusal demokratik devrimin 
hedefleri yohmda ve nede Tür
kiyeveTürkiye Kürdistanı dev
rimci demokratik güçlerine 
ilişkin demokratik halk ikti
dan program önerisi ve "Acil 
Göravler" -her neyse(!)- pro
gramıyla pratik yaşamda bir 
varlık gösteremedi. Bazılan 
açısından birzamanlannajita
son ve propaganda malzemesi 
olan Hevkari gerçejnin ka
drolar ve kitleler önünde 
tartışılması, tümyurtsever güç
lerekendisinidayatan devrim
ci bir görevdir. Roja Welat, 
eldeki verilerle bu "bilmece"
nin sırrını çözmeye çalışa
caktır. 

'nlıanan siyasi platfomı 
FKBDC'nin çözülme süreci

nin başlangıcına tekabül eden 
siyasi platform çalışmaları, yi
ne FKBDCnin düzenlediAi 
20-27 Atustos 1983 "Birlik" 
toplantısıyla başladı. Dört gün 
süren toplantıda, birinibatko
mitesi oluştunıldu ve herhangi 
bir karar alınmadan toplantı 
ertelendi. Toplantı sonunda, 
katılan örgütler bir duyuru 
yayınladı. 

-.Toplanba 
... Toplantısının devamı nite

HAinde olan ikinci toplantı, 
28-29.3.1984 tarihinde ..... de 
yapıldı. Toplantının açılmasıy
la birlikte, KIP'in temsili soru
nu gündeme geldi. PPKK, top
lantıyı terk etti. TIP, 6'lının ,, 

desteldediAi "Demokratik 
Güçmrliti"ne ilişkinyazılı me
tinhalinde biröneriyi toplantı
ya sımdu. Reformisı talepler 
"paketi" olansözkonusu öneri 
metninin bazı maddeleri şöy
leydi: 

"._Temel amacı faşistcuntayı 
yıknBk, onunkukla parlemen
tosımu daAJtınak ve aşaAıdaki 
ivedi istepılerin yaşama geç
mesini satlayacak, demokrasi 
ve devrim yolımu açacak de
mokratik bir iktidarın kurul
ması içiİı ortak savaşını yiirüt
mektir." 

"-Kürt ul11111ve Türkiyedeki 
diDer ulusal aunlıklar üzerin
deki ulusal .... nın sona erdi
rilmesi;" (Abç.) 
"OrtadoAu'daulusalvesosyal 

kurtııluş savaşı veren halk
ların, en başta Filistin halkının 
devlet kurmak dahil tüm is
temlerinin desteklenmesi;" 

6'hnın ortaklaşa hazırladıAJ 
ve hernedense (!)yalnızca TIP 
araalıtıyla sunmayı gerekli 
gördükleri reformisı talepler 
"paketi", toplantıya katılan 
örgütlerin büyük çoAunlutu
nun sert eleştirilerine hedef 
oldu. Eleştiriler karşısında 6'lı 
içinde yer alan TKSP ve top
lantıyı terk eden PPKK "alçak 
bir iniş" yaparak, önerinin bazı 
bölümlerinin tartışılabileceAi
ni belirtmişti. Tartışmalar so
nucımda anılan öneri metni 
red edildi. Ve yeni bir metin 
üzerinde anlaşıldı. Sözkonusu 
metin şöyleydi: 
"-1Urkiye'deve Türkiye Kür

distanı'nda faşist diktatörlüAü 
yıkmak için yiirütülen müca
deleyi desteklemek. 

"Kürt ulusunun kendikaderi
nibelirleme hakkınısavunmak 
ve bu ugurda yürütülen müca
deleyi yiikseltınek. 

".Rlşist diktatörlüAün bölge
mizde yüıüttütü savaş 
kışkırtıcısı, yayılmacı siyaseti
ne; başta ABD empeıyalizmi 
olmak üzere, empeıyalizmin 
bölgemizdeki halkların kurtu
luş mücadelesini boAmak üze
re ol uşturduAu gerici itifaklara 
ve saldırgan politikalarına 
karşı durmak; baAımsızlık, 
eşitlik ve kardeşlik temelinde 
faşist diktatöıtüte karşı mü ca
d elemize destekverenkişi, ku
rumvekunıluşlarladayanışma 
içinde olmak. 
"-Uluslararası plandabarış

tan ve silahsızlanmadan yana 
olmak. Bu anlayışlardoArultu
sunda, aşaAJdaki güncel istem
ler için m ücadele yürütınek: 
"1-Idamlanndurdurulması, 
işkenceye san verilmesi, siyasi 
tutuklulara insanca yaşama 
koşullarının sı.ıAianmasıve zin
danlann boşaltılması için, 

"2- Düşünce, basın-yayın, 
örgütlenme hakkını ve sendi
kal özgürlükleri ortadan kaldı
ran kurumlara( ... ), anayasa ve 
yasalara (~.)karşı mücadele et
mek. 

"3-Işçi üaetlerinin, memur 
maaşlarının düşürülmesine, 
esnafların iflas ettirilmesine, 
köylülerin yoksullaştınlması
na karşı gerçıık gelirlerin yük
seltilmesi için mücadele et
mek. 
"4-Kiirdistan'da uygulanan 

operasyonlara, yeniden ilhak 
ve işaal girişimlerine karşı çık
mak, mücadele etmek. 
"5-Türkiye'nin ABD em per-' 

yalimıi ve NATO'nun çıkarlan 
için Ortadolu'daki kurtuluş 
mücadelelerine ve komşu 
ülkelere karp bir saldın üssü 
olarakkullanılmasına, 'Ilirkiye 
ve Türkiye Kürdistanı'na 
ABD'nin "Çevik Kuvvetleri", 
"Müdahale Birliti" ve nükleer 
füzelerin yerleştirilmesine 
karşı mücadele etmek." ( ... 
Toplantı Tutanatı) 
Anılan toplantıda kabul edi

len yukarıdaki metnin imzaya 
açılması üzerinde yapılan 
tartışmalarda, dayatıcı olun
maması içinimza işleminin er
telenı. 'li uygun görüldü. An
cak TKP, "Işçinin Sesi 
TKP-Işçinin Sesi diye imza 
atarsa biz imza atmayız, böyle 
bir durum dotmazsa imza 
atarız" biçiminde tavır belirtti. 
Daha sonra, · "katılmayan 
örgütlerle yeniden irtibat kur
mak,kabuledilen metinhakın
da o örgütleri bilgilendirmelt, 
onlann görüşlerini almak ve 
yeni toplantının örgüdenmesi
ni düzenlemek üzere Dev-
Sol, FKBDC, KUK, TKP(B), 
TSlP'in katılıpuyla komite ku
ruldu". (Agç.tut.) Ve toplantı, 
yeni toplantının Nisan ayında 
yapılmasının karaıtaştınl-
masıyla kapandı. 

·-Toplantı• 
... Toplantısı, 19-20 Nisan 

1984 tarihleri arasındayapıldı. 
Toplantı öncesinde komite 
üyesi Dev-Sol, PSKf-Roja 
Welat olarak bizimle de "irti
bat"kurdu,gelişmelerhakında 
bizi bilgilendirdi. Ve sözkonu
su toplan tl ya çaAırdı. 
Toplantıya, Acilciler, Dev-

Sol, HDÖ, KUK, KHP, SVP, 
PKK, PPKK, PSKT-Roja We
lat, TIP, TKP, TKP(B), 
TKP-IS, TKEP, TKSPveTSIP 
katıldılar. Toplantının açıl
masıyla TKSP, PSKf-Roja 
Welat sorununu gündeme ge
tirdi. Bu konu üzerindeyapılan 
tartışmalarda, katılan örgütle
rin görüşleri özet olarak şöy
leydi: 
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TKSP: Hangi örgütler 
çaAfıldı? ... Toplantısının bazis 
alınması gerekirdi. Partimiz 
adına bir iş yapılmak isten
mektedir. Bu durum örgütleri 
bölücü bir eAi}im taşır. Politik 
mücadele ilkesiz bir mücadele 
dejldir. TKSP-Roja Welat, 
partimizin lO yıllık gelenetine 
sahipçıkıyor. Bir örgütü iki güç 
temsil edemez. Bu ilkesel bir 
sorundur.(.-) Mücadele güve
ne baAI.ı bir olaydır. DeAerlen
dirmeler, yapılan işin ciddiye
tiyle baAdaşmıyor. Ayrıca, is
min de ötesinde TKSP-Roja 
Welat'ı bir örgüt olarak da ka
bul etmiyoruz. Platformun sür
dürülmesi çabaları haklı. Fakat 
özünde tavırolarak aynı. Soru
nu çözmüyor. Onlar varsa biz 
yokuz. 

PSKT -Roja Welat: Sorun 
çarpıtılmamalıdır. TKSP ve 
TKSP-Roja Welat arasındaki 
sorunlar, buraya taşınlma
malı, platform tıkanma
malıdır. Sorun, kavramak iste
yen örgütler açısından açıktır. 
TKSP içinde mazisi geçmişe 
dayanan birayrışma sözkonu
sudur. Ve-bu mücadelenin her 
alanına yansımıştır. Bir örgü
tün, farklı yapılarca temsili 
sözkonusu deAildir. Sözkonu
su olan, aynı örgütün bünye
sinde ortaya çıkan saA ve sol 
kanatların temsilidir. Ayrışma 
ve saflaşma sürecini belgele
yen yazılı ınetinler bunun 
kanıtıdır. Bu anlamda, 
TKSP-Roja Welat, sol ka
nadın gerçek ve tek temsilcisi
dir. TKSP ise, Parti içindeki 
ideolojik, politik ve örgütsel 
aynşmada saA kanadı temsil 
etınektedir. Onlarla böylesi 
platformlarda, -platformlan 
meşgul etmeden- ortak bazı 
şeyler yapabiliriz. Partinin 10 
yıllık geleneAine sahip çıkma 
meselesine w;ılince: Geçmişin 
acımasız bir biçimde eleştiril
mesi,siyasalçıkışımızınönem
li bir nedenidir. Ama bu, geç
mişiinkaranlamınagelmez. Ve 
hiç kimse devrimcilik adına 
bunu bizden isteyemez. Bu ne
denle TKSP-Roja Welat ola
rak biz, geçmişin mirasına 
elbette ki sahip çıkacaAız. Ve 
onun olumsuzyönlerini eleşti
rirken, olumluyönlerinimüca
delemizin deney kaynaAı ola
rak deterlendirecejz. Işte 
bazılannın smın yapmak iste
dili isim meselesi de kaynatını 
buradan almaktadır. Kaldı ki, 
bu, bu platfonnun çözeceti bir 
sorundelildir. Hayatınkendisi 
ancak bunu çözecektir. Do
layısıyla "sosyalist yasallık", 
"MK çotunlulu" vb. görüşler
dert" hareketle herhangi bir 

· -DeVamı sayfaJ'de. 
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Rüpel 16 ROJA WELAT 

Kürdistan w Türkiye ölçelinde ldlitlenen e,lem, Jiiç 
biltilderi ve cephe çalıtmalan, devılınci liiıece ciBm
gasmı vuran bunalımın önemli oluiiiiUZ birÖII'Iini olut
tuıuyor. Bir bütün olarak devrimci harekete kencliliDi 
dQBtan tarihJelgörevlerden biri, bu,önü:rle de kaOIUD 
llfllnm• dCJirultusuncla ilketi ve tutarlı bfr mücadeleyi 
geliftirmek, tıkanan yer~en _"birlik'' çalıtmalanna, edi-

nil en deneyimler lfllında yeni penpektiflerpdrmeldir. 
Ifte gazetemiz Roja Welat bu 8nlayıtla, öncelikle 
düjmlenen "birlik'' çallfmalanmn nedenlerini dev
rimci kamuoyu ve kitleler önünde tartıtmamn gereline 
inmayor. Ve bununiçin de atılan "adun"larallitkinge
lqmeleri, belge ve nodan yoruma kaçmadan okapc:ap 
sumıayı bir p;rev biliyor. 

Roja Welat RedabiJoau 

"BIRLJK" YOLUNDA ATlLAN "ADIM''LAR! 
Kürdistan "Dörtlü"sü 

Adı duyulan, ama kendisi ol
mayan Kürdistan "dörtlü"sü
nün yazılı bir programı yok. 
Kürdistan "Dörtlü"süne ilit
kin tekyazılı metin yada bilgi
ye, 'IKSP MKGenel Sekreteri
nin -kendi örgütünün tabanı
na çıkardıAı-bir genelgesinde 
rastlamak mümkündür. Sözü 
edilen genelgede bu konu 
hakmda şöyle deniyor: 

"Irak ve Suriye komünist par
tilerinin de desteliyle Parti
miz, IKD P, YNK-Irak (Yekiti 
Nıştunani) ve Suriye Kürtleri
nin Derici Demokratik Partisi 
(PDPKS) arasında diyalog ge
lişti Dayanışma ve işbirlili ko
nusunda ortak prensipler sap
tandı ve bir 'Hazırlık Komitesi' 
olutturuldu. Bu komiteele söz
konusu 4 parti asli üye, her iki 
komünist partisi ise Jjizlemci 
durumundadırlar. 
;~mite, Kürdistan'ın tüm 

parçalarındaki yurtsever-ile
. rici partilerin dayanışmasını 
işbirliAini ileri düzeyde gelit~ 
tirmeyi amaçlamıştır. 

"Komite, bu yıl Martayı baş
larında yaptıAı bir toplantıda, 
somut çalışınalar konusunda 
önemli kararlar aldı ve görev 
bölümü yaptı." (18 Mart 1982 
Tarihli TKSPGen.) 

12 Eylülden sonra oluşturu-
1~ s?zkonusu "örgütlenme", 
h ıç bır varlık göstermeden çö
züldü. 

FKBDC: Fatizme Kaqı Bir
let• Direnit Cephesi 

FKBDC, Haziran-1982'de 
Devriınci Yo~ PKK, Fnıekçi; 
SVP, TKEP, TKP-~ Acilci
ler, Devrimci Savaş ve Işçinin 
Sesi örgütlerince oluşturuldu. 
Ve kısa bir süre sonra çözüldü. 
Sözkonusu "cephe"nin pro
gramı yayınlandılı için, aynca 
buraya aktarmayı gereksiz gö
rüyoruz. 

HEVKARI: I<iirdistan'ın Kur
tuluşu Için Birlik ve Kürdistan 
Yurtsever Güçbirligi 

Kendi aniayıp içindegömülü 
kalan "Hevkari"nin (Kürdis
tan Yurtseva- GüçbirliAi, Kür
distan'ın Kurtuluşu IçinBir lik) 
ulusal demokratik devrimi he
defleyen programının dıtında, 
bir de "Türkiye ve Kürdistan 
devrimci-demokratik güçle
rinin ortak cephesi için" de
mokratik halkiktidlllllllhede
fleyenprogramönerisive "Acil 
Görewler"e ilişkin bir batka 
programı var. Ala Rızgari, 
KUK, PPKKveTKSParasında 
oluşturulan sözkonusu pro
gramlar bugüne dek saklı tu
tuldu. O çlü programa sahip 
"Hevkari "nin ulusal demokra
tik devrimi hedefleyen pro
granun bazı bölümleri fÖy le: 

"".Ülkemiz yerüstü \'e yeraltı 
kaynakları bakımından dün
yanın sayılı ülkelerinden biri 
olmasına karşılık halkımız de
rin bir yoksulluk ve toplumsal 
gerilik içindedir. B u kaynaklar 
sözkonusu devletlerveonlann 
emperyalist efendileri tarafın
dan en alır biçimde sömürülü
yor. Bu nedenle Kürdistan 'ın 
her parçası sözkonusu devlet
lerle emperyalistlerin ortak bir 
sömürgesi durumuna düşmüş, 
ekonomik ve toplumsal geliş
me baltalanmış, feodal ve aşi
retçi yapı şu ya da bu ölçüde 
kendisini korumuştur. " (Hev
kari,Program, s.1) 
"Kürdistantoplumubakımın

dan bugünkü somut tarihi 
koşullarda gündemde olan 
ulusal demokratik devrimdir. 
Örgütlerimizin üzerinde bir
leştili program, bu aşamaya 
uygun düşen mücadele ve ikti
dar programıdır. Devrimci ve 
yurtsever güçlere düşen görev, 
öncelikle sömürgeci boyundu
rulu kırmak, ulusal baskıya ve 
zulme son w,nne~~usal eko-

norni ve kültürü gelişme yolu
na sokmak, bununla ve bir top
rak devrimiyle Kürdistan'da 
halabu veya,uölçüdevarlıtını 
sünliren feodal-aşiretçi eko
nornikve toplumsal ilişkileri ve 
bundan kaynaklanan sömürü 
ve baskıyı tümüyle tasfiye ede
rek toplumu demokratiklettir
meldir. Toplumun devrimci 
dönütümünün sürdürülmesi 
için öncelikle ulusal demokra
tik devrimin bqanlması gere
kir. 

"Ulusal demokratik devrim 
hedeflerini programlaştıran 
güç ve eylem birlilimiz. bir 
yandan bu program utruna 
müc:adP)e eda-ken, c:llAer yan
dan . . &u gerçek anlamıyla 
omuzlayabilecek bir cephe için 
koşulları ha- yönden olgun
lqtınnayı ve kendisini ulusal 
demooatik cepheye dönüş
türmeyi amaçlamıştır. Aynca 
örgütlerimiz, güç ve eylem bir
lilinin, örgütler arasında ideo
lojik görüt ayrılıklanmn gide
rilmesi ve işçi sınıfı hareketi
nin örgütsel biriilinin sallan
masıyolundakiçabalarakatkı
da bulunacatı tanısındadır. 
"~ry~nve~ede~ 

gerici, zorba devletlerin çıkar
larına uygun olarak parça
laonut olan Kürdistan'ı bölen 
sımrlar, ülkemizin oolrafi, 
e korımı ik vetoplumsal bir Iili
ni, halkımızıngelitimini engel
leyen yapay ve zoraki sınır
lardır. Halkınuz bu sınırlan 
tanımadı tanunayacak Ilerde 
Kürdistan'ın birden fazla 
parçasında uhısal boyunduruk 
kınldıAı ve böylece ulusumuz 
kaderini Ö2gürce belirleme 
koşullarına kavuttutu zaman, 
biz, devrimin çıkarlannı göz 
önünde tutarak ülkenin biriili 
için çaba göstereceliz. 

"Yine belli tarihi koşullarda, 
Türkiye Kürdistanı devrimi ile 
genel olarak 'Ilirkiye devrimi-

nin çıkarlan gerektirdili du
rumlarda, biz, her iki halk 
arasında eşit haklara sahip 
cumhuriyetla-in bir biriili ola
rak demokratik bir federasyo
n un teşkilinden de yana ola-
callz. . . . . . . . . . . 

"Sömürgeci ve emperyalist 
güçlerin ülkemizi gönül n
zasıyla, kansız ve savaşsız terk 
etmeyecekleri açıktır. Onlar 
bugüne kadar halkımızın ulu
sal ve demokratik nitelikte her 
türlü istemine, baskı ve sömü
rüyekarşı hertürden tepkisine 
terörve zorbalıkla cevapverdi
ler; bugün de halkımızın dire
nişini bolmak için ordu ve po
lisgücünüseferberebnişlerdir. 
Onlara karşı mücadelemiz de 
çetin olacaktır. Devrimci ve 
yurtsever örgütleri ve geniş 
halkyılın larını ulusal kıırtuluş 
mücadelesinin büyüközveri ve 
çaba isteyen daha zor dönem
lerine hazırlamak temel bir gö
revdir. BirliAiffiiz zafere ulaş
mak için banfÇI ve barışçı ol
mayan, silahlı-silahsız, legal, 
yan legal ve illegal, devrimci ve 
demokratik tüm mücadele 
biçim ve araçlarını koşullara 
uygun olarak tek tek veya bir 
arada, uyumlu biçimde kulla
nacaktır. 

"Bu amaçla bir araya gelerek 
oluşturdugumuz HEVKARI, 
aşaAıdaki temel program hede
flerini benimsemiştir ve bu he
deflere ulaşmak için mücadele 
eda-: 

"-emperyalizmi kovmak, 
Türk sömürgecililinin ve yerli 
işbirlikçilerinin egemeniiline 
son vermek \'e Kürdistan De
mokratik HalkCumhuriyeti'ni 
kunnak;" (Hevkari,Pro
gram,s.2) 

Daha sonra ulusal demokra
tikdevrimin program hedefleri 
sıralanıyar ve fÖy le deniyor : 
"-Bagımsız ve baglantısız bir 
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