
Türkiye ve Kürdistan halk
ları, kan, gözyaşları, açlık ve 
sefaletle dolu bir yılı daha ge
ride bıraktılar. Yeni bir yıla 
girdiler. 1986 yılında, ekono
mideki çöküntünün kat kat 
artacagı, yatırımların düşe
cegi, enflasyon ve işsizligin 
daha büyük bir hızla yüksele
cegi, bütün bunlara agır top
lumsal sorunların eşlik ede
cegi şimdiden gün gibi orta
dadır. 

Öyle ki, Özal'ın sırtını sıvaz
Iayan büyüktekelci çevrelerin 
bir kesimi bile, bu gidişattan 
duydukları endişeyi s!zleye
miyor; zaman zaman Ozal'ın 
ekonomik politikasına atıp tu
tuyorlar. Kuşkusuz burjuvazi
nin iri kıyım temsilcilerinin 
korkuları nedensiz degildir. 
Herşeyden önce Türkiye ka-

pitalizmini kurtarmak 
iddiasıyla uygulamaya konu
Ian 24 ·Ocak kararları, ekono
mik yaşamın hiç bir temel so
rununu çözemedi; aksine eko
nomik krizin derinleşmesine 
neden oldu. Aynı ekonomik 
politikanın önüm üzde ki dö
nemde, Türkiye kapitalizmi
nin yapısal bunalımını daha 
bir derinleştireceği açıktır. 
Dolayısıyla ekonomik bu
nalımın yükünü çeken işçi 
sınıfı ve geniş emekçi yıgınlar, 
bugünkü satın alma güçlerini 
bile yitirecekler. Bugün aldıgı 
asgari ücretle, ancak bir hafta 
geçinebilen işçi, bundan da 
mahrum kalacak; mutlak yok
sullaşma toplumun geniş ke
simlerini kıskacına alacaktır. 

Diger yandan, bu ekonom ik 
sürecin yapısında geliştir d i ği 
huzursuzluk berteraf edileme
d i. Açık terör, baskı, işkence 
ve soykırımlar, toplumun 
bagrında açlık ve yoksullugun 
tutuşturdugu ateşi söndüre
medi. Tam tersine onu körük
ledi, bir yangına dönüştürdi.i. 
Yine ekonomik ve siyasal te-
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1986 ve GÖREVLERİMİZ! ... 
röre paralel olarak işletilen 
yalan ve demagoji aygıtı, hort
latılan şovenizm, toplumu sar
san ekonomik krizden de ya
rarlanılarak özellikle teşvik 
edilen dejenarasyon, fuhuş ve 
ahlaksızlıkla iç içe geliştiril
rnek istenen depolitizasyonla 
yıgınlar, toplumsal ve siyasal 
sorunlardan uzaklaştmlmak is
tendi. Fakat sömürgeci-faşist 
diktatörlük, bunda da um
dugunu bulamadı. Özellikle 
"süper piyango' çeki li şin in tez
gahlandıgı Aralık 1985 son
rasında, ARAT araştırma ku
ruluşunun yaptığı anket so
nuçları bu bakımdan ilginçtir: 

Bu ankete göre "ülke" de en 
çok konuşulan konular 
arasında baş sırayı Ofo89.1 ile 
"pahalılık, zamlar ve geçim 
sıkıntısı'' alırken, "süper pi
yango" en çok konuşulan ko
nular arasında ancak %11.9'
da kalmıştır. Yın e aynı araştır
ma kuruluşunun son üç aylık 
anketlerinin sonuçlarına göre, 
" pahalılık, zamlar ve geçim 
sıkıntısı" nın, toplumda en çok 
konuşulan konular arasındaki 
oranları ise şöyledir: Ekim: 
%61.1, Kasım: %71.6, Aralık: 
%89.1' .. Buna bir de, burjuva 
araştırma kuruluşlarının özel
likle duyarlı davrandıgı bir 
konuyu, yani Kürdistan 
halkımıza dayatılan acımasız 

savaşın yıkımlarını , halkımız
la sömürgeci yönetimi arasın
da kan ve gözyaşları ile yoğru
lan kin ve nefreti eklemek ge
rekir. 

Bu göstergelerde ifadesini 
bulan toplumsal huzursuzluk, 
1986'da daha da yaygınlaşıp 
boyut kazanacak, ve yıgınların 
hala üzerlerinden atamadık
ları umutsuzluk ve çıkışsızlık 
psikolojisini kaçınılmaz ola
rak parçalayacaktır. Degişik 
toplum kesimlerinde görülen 
homurdanrnalar, yaşamın 
tanıklık ettigi mevzi-i patla-

m alar ve boyun egme, ihanete 
zorlanan Kürdistan 
halkımızın soylu direnişi, da
ha şimdiden böylesi bir top
lumsal gelişmenin habercisi
dir. 
Ayrıca bu nesnel durum, bir 

başka gerçegi de gün ışıgına 
çıkarıyor: Işçi sınıfı, Kürdis
tan halkı ve geniş emekçi 
yıgınlar artık, göstermelik 
çıkışlara, kof sloganiara itibar 
etmiyor. Çünkü onlar, demok
ratik hak ve özgürlüklerin 
yanısıra, en azından daha iyi 
bir ekonomik yaşam istiyor
lar. Burjuvazinin "alternatif" 
türetme çabalarının bir 
parçası olan icazetli muhale
fete, bazı burjuva yazar-çi
zerlerden, reform i st kesimden 
yönelen uysal ve "uyarıcı" 
eleştiriler de, bir yönüyle bu
nu seslendiriyor. Oysa daha 
iyi bir yaşamın asgari garanti
si olabilecekekonomik ve top
lumsal politika bile, Türkiye 
kapitalizminin dogası ve dev
letin sömürgeci karekteri ile 
çelişiyor. 

Işte tekelci kodemanlar, uy
gulanan ekonomik ve siyasal 
politikanın yarattıgı dehşet 
verici sonuçları gördükleri ve 
Türkiye kapitalizminin yalın 
gerçeklerini yakından bildik
leri için korku ve telaş içinde
dirler. Dolayısıyla "gömlek 
degiştirmek"le de, sözkonusu 
kötüye gidişin önüne geçebi
leceklerine pek inanmıyorlar. 
Kaldı ki, "gömlek degiştir
mek" için de bir bakıma, yıgın 
desteğine ihtiyaçları var. Ve 
ayı postuna bürünerek te olsa 
bu destegi saglamaları 
saruldıgı kadar kolay olmaya
caktır. 

Ne ki sömürgeci burjuvazi
nin aleyhine gelişen süreç, 
madalyonun sadece bir yüzü
dür. Madalyonun diger ve gü
nümüz koşulları bakımından 

can alıcı öneme sahip olan yü
zü, ulusal ve sosyal devrim 
güçleri lehine aynı sürecin 
sundugu nesnel olanakların 
gereği gibi degerlendirileme
mesidir. Kuşkusuz bunun da 
belli nedenleri var. Ve sol siy
sal güçler, beş yılı aşkın bir sü
redir bunları tartışıyorlar. 
Tartışmanın düzeyi, niteligi ve 
verimliligi ayrı bir konudur. 
Esas olarak önemli olan, kate
dilen mesafedir. Ki günümüz 
koşullarında belirleyici olan 
da budur. Işte yurtsever dev
rimci hareket, 1986 yılında bu 
anlamda tarihi görevlerle 
karşı karşıyadır. 

Sömürgecilige ve faşizme 
karşı savaşımın çok yönlü so
runları içinde, sözkonusu gö
revlerin dogru kavranması ve 
özellikle omuzlanması kolay 
degil elbette. Fakat mücadele, 
yapısında taşıdıgı zorlukların 
yarusıra yararlanabilecegi ola
naklara da sahip. Örnegin kit
lelerdeki hareketlenmenin 
yapısında geliştirdigi birikim 
ve sürecin ögreticiliginin ser
giledigi zengin deneyimler bu 
bakımdan önemlidir. Müca
delenin perspektifleri doğru 
konulur, günümüz koşulların
da sürece radikal müdahale
nin ön koşulu olan öznel öge
nin öne çıkardığı görevler 
dogru kavranır ve buna karşı 
işleyen çürüme görülürse 
yığınların özlemlerine tercü
man olamarnak için aşılama
yacak bir engel kalmaz. Sa
vaşımın geliştirilmesinde be
lirleyici olan esas mücadele 
alaniand ır . Bu alanlara açıla
bildiğimiz ölçüde, bir bütün 
olarak yurtsever-devrimci 
hareketi tehdit eden çürüme
ye, devrimci alternatifin ya
ratılmasını yadsıyan egilimle
re karşı gerekli panzehiri üre
tebilir; sömürgecilige ve faşiz
me karşı mücadeleyi yükselte
biliriz. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rfıpel 2 ROJA WEI..AT·----------------------0-KUR--VE--MU-H_AB_IRL __ E_RD_EN 

ÜLKEYE YÖNELMEK 
YAKlCI BiR GÖREVDIR 

Yoldaşlar, 
Bulunduğumyöreye bir süre 

önce ulaştım Yolculuğumuz
da belirli güçlükler çektik. Fa
kat bunlar olağan şeyler. Ayrı
ca yöremizde yaşanan savaş 
hali, basit birtakım güçlükleri 
unutturuyor insana .. 

Özellikle yöreye vanşımız sı
rasında Türk devleti, degişik 
düzeydeki temsilcileri, ordusu 
ve bazı işbirlikçileriyle birlikte 
yoğun faaliyetler içindeydi. 

Sözkonusu faaliyetlerin asıl 
amacı, sömürgeci yönetime 
bağlı milis ~çlerinin oluştu
rulmasıydı. Nhayet bu çalış
malann bir parçası olarak Ey
lül 1985'te Hakkari'de 13 aşi
retin ileri gelenleriyle geniş 
bir toplantı yapıldı. Toplantı
da bu aşiretlere çete olmaları 
"önerildi". Jirki ve Gravi aşi
retleri dışında bu alçakça öne
riyi benimseyen olmadı. An
cak Jirki ve Gravilerin ileri ge
lenleri sömürgeci faşist güçle
rin dayattıkları önerileri be-
nimseyerek toplantıdan 
ayrıldılar. 

Bunun üzerine Jirkilerden 
bazı unsurlada zorunlu bir 
takım görüşmelerimiz oldu. 
Kendilerinemilis güçleri oluş
turmalarının doğru bir iş ol
madığını ısrarla belirttik. 
Uşaklığın bizzatihi kendileri
ne de yarar getirmeyeceğini 
izah etmeye çalıştık. Fakat et
kili olamadık Zaten kısa süre
de onların belli kesimlerini et
kilemek de kolay değildi. 

Yoldaş lar, 
Milis güçlerinin örgütlenme

si devam ediyor. Sanırım ülke
miz Kürdistan'ın diğer yörele
rinde de sömürgeciler benzer 
çabalar içindeler. Ancak bu 
sinsi planlar halkımızın mü
cadelesini engellemeyecektir. 
Hakkari yöresinde varolan 13 
aşiretten ll'nin ve halkın bü
yük çoğunluğunun milis güç
lerini oluşturmaya karşı çık
ması, ve m ilis güçlerini nefret
le karşılaması bu durumun 
basit bir ömeğidir. Bunun 
düşmanın korkusunu 
artırdığı, açmazlarını derin
leştirdiği ve halka yönelen 
saldırganlığını artırdığı 
açıktır. 

Ancak korkunun ecele fay
dası yoktur. Türk ordusu daha 
şimdiden büyük bir korku ve 
telaş içindedir. Öyle ki, özel
likle geceleri askerlerin oluş
turulan bölge karakollarının 
dışına çıkmaları mümkün 

değildir. "Kahraman Türk 
ordusu" her şeyi gündüz gö
züyle haletmeye çalışıyor!.. 
Anlayacağınızgece inine çeki
len asker ve polis, gündüzleri 
ortaya çık.ıp çevrede terör esti
riyor. 
Diğer taraftan, silahlı eylem

ler yer yer devam ediyor. Si
lahlı eylemlerin başını çeken 
PKK, bazı yörelerde gelişirken 
diğer bazı yörelerde yarattık
ları olumsuz intibalardan do
layı hızla kitlelerden tecrit 
oluyor. Ayrıca yurtsever güç
lerin dağınıklığı ve büyük 
çoğunluğunun temel mücade
le alanını tümüyle terketmesi 
kitleleri olumsuz yönde etkili
yor. Bu güçlere karşı güvenle
rini sarsıyor. 

Bizim yöredeki çalışma
larımız, yeni olmakla birlikte 
fena sayılmaz. Bölge planında 
bazı yeni ilişkiler geliştirdik 
Ancak bazı yoldaşlarımıza he
nüz ulaşamadık. Denge Ka
wa'dan bir arkadaş saflarımı
za geçti. Özellikle bazı yete-
nekleriyle hareketimize 
önemli katkılarının olacağı 
inancındayız. Ayrıca kazanı
labilecek, örgütlenebilecek bir 
çok insan var. Ülkeye yönelik 
mücadeleyi geliştirdikçe güç
leneceğiz. Buna kuşku olma
malıdır. Bu tarihi görevi ge
rektirdiği fedekarlıktan çekin
mernek gerekir. Ülkeye yöne
lik mücadelenin öne çıkardığı 
fedekarlığı gösterir, örgütleo
rneyi bilirsek, kazanmayı da 
başaracağız. 

Bıji PSKT-Roja Welat! .. • 
AGoyi-HAKKARI 

DÖKÜLEN KANLAR DİRE
NiŞi BESLEYECEK'IİR 

Yoldaşlar, 
Sömürgeci-faşist terörün 

özellikle yoğunlaştırıldığı ille
rimizden biri de Bingöl. Ge
nelde Kürdistan halkına da
yatılan savaşın bir parçası ola
rak uygulanan provakason ve 
katliamlar, bu yörede sistemli 
bir biçimde ve belirli aralık
larla sahneleniyor. Bu tip pro
vakatif saldırıların bir yenisi 
Aralık-1985'de Bingöl Qere
welan köyünde yaşandı. 

Olay şöyle: 
Eylemci kılığına girmiş 

asker-polis karması bir ekip 
Qerewelan köyüne gidiyor. Ve 
daha önce eylemcilere ya
taklık yaptığı iddiasıyla tutuk
lanan ( ... ) evinde konaklıyor. 
Bu itleri tutuklu bulunan ev 
sahibinin hanımı ağırlıyor, 

kendilerine yiyecek birşeyler 
veriyor. Ancak onlar, dağda 
bulunan arkadaşları için de 
ekmek-yiyecek birşeyler isti
yorlar. 
. Durumlarından şüphelenen 
ev sahibesi kadın bu istekleri
ne hayır diyor, ve köykoruyu
cusunu çağırıyor. Köy koruyu
cusu beraberinde köy ihtiyar 
heyetinden bir üye (aza) ile 
birlikte ( ... )evine gidiyor, ey
lemci kılığındaki itlerle gö
rüşüyorlar. Ve kendilerine, 
"köyü derhal terk'etrııelerini, 
aksi halde karakala haber ve
receklerini" söylüyorlar. 

Böylece asker-poliskarması 
ekip köyü terk ediyorlar. Köy 
koruyucusu ve aza, bunların 
devrimci kılığına giren asker 
ya da polis olabileceğini tah
min ederek durum u hemen en 
yakın karakola bildirmek üze
re yola çıkıyorlar. 

Yola koyulan köy korucusu 
ve aza, köyün çıkışında, yol 
üzerinde "bekleyen" bir polis 
ekibine tesadüf ediyorlar. 
Tam yaklaştıkları sırada, özel 
olarak mevzilenen it sürüsü
nün ateşlerine hedef oluyor
lar. Aza ansızın açılan ilk ateş 
esnasında isabet alıyor ve 
düşüyor. Köy korucusu ( ... ), 
hemen sömürgecilerin kendi
sine "köy koruculuğu için" 
verdiği silaha davranarak 
mevzileniyor. Köy korucusu, 
fiilen pusunun içine düşmele
rinden dolayı ancak polis ko
miserini öldürebiliyor. Ve 
kendisi de aldığı yaralarla 
olay yerinde ölüyor. 
Sömürgeci-faşist güçler ise, 

boyalı basın ve diğer iletişim 
araçları vasıtasıyla olayın, bir 
yanlışlık sonucundan vukuu 
bulduğunu; köy korucusun un, 
köye giden görevlileri "bölücü 
ve terörist" sandığını, çatış
manın bu yüzden meydana 
geldiğini belirttiler. Böylece 
olayı saptırmaya çabaladılar. 

Kuşkusuz olayın bu denli 
ters yüz edilmesi nedensiz 
değildir. Çünkü olay, sömür
geci-faşist güçlerin köy koru
cularına, sivil savunma komi
telerine ve milis güçlerine 
dağıttığı silahların bizzatihi 
kendilerine çevrilmekte 
olduğunun yeni bir ömeğidir. 
Ve Kürdistan halkını CAHŞ
laştırmak üzerine kurulan ha
yalleri tuzla-buz olacağının 
bir işaretidir. 

Fakat hain düşmanın bu ve 
benzeri madrabazlıkları da 
boşunadır. Zira herşey çok 
açık Halkın kendisi, kan ve 
zulüm içinde bizzat bütün bu 

olayları yaşıyor;, provakasyon, 
komplo ve katliamların, da
yatılan sömürgeci-faşist sa
vaşın birer halkası olduğunu 
bütün çıplaklığıyla görüyor. 
Dolayısıyla dökü~n her dam
la kan onun kin ve nefretini 
biliyor, direniş ruhunu gelişti
riyor. 

KAram 

ROJA WELA'fl DAl}.\ DA 
GOCLENDIRECEGIZ! 

Yoldaşlar, 
Roja Welat, çıkışından beri 

bölgemizde düzenli bir biçim
de dağıtılıyor. Gazetemizi 
ulaştırabildiğimiz işçi ve 
emekçilerle canlı ilişkiler kur
mak, onların eleştiri ve öneri
lerini Redaksiyana iletmek 
konusunda şimdiye kadar 
özellikle titiz davrandık. 
Bu, gazetemiz etrafında 
oluşan okuyucu, sempatizan 

.-- halkanın genişlemesini sağ
ladığı gibi, ürettiğimizyeni ye
ni ilişkileri e daha geniş kesim
lere ulaşma olanaklarını da 
yarattı. Ve bunu gereği gibi 
değerlendirmeye özen göster
dik 1984-1985 yıllan arasın-
da gazetemizin satım 
dağıtımında görülen üç katlık 
artış da, bir yönüyle bunun 
göstergesidir. Bir yönüyle di
yoruz çünkü, bunda, gazete
ınize duyulan ilginin günden 
güne artmasının özel bir yeri 
var. 

Yoldaşlar, 
1986 yılına girerken çalışma

larımızı daha da geliştirmek, 
bunun bir parçası olarak Roja 
Welat'ı daha da güçlenidit
mek kararındayız. Bunun 
içinde ilk olarak gazetemizi, 
daha geniş kitlelere ulaştır
mayı kararlaştırmıs bulunu
yoruz. Bu bakımdan bölgemi
ze gönderilen gazete adedinin 
lOO'den ISO'ye çıkarılmasını 
istiyoruz. Ayrıca elinizde var
sa, "1KSP'de Oportünizm ve 
Bir "Eleştiri" Üzerine" ki
tabından 20 adet ve 30 adet de 
kaset göndermenizi istiyoruz. 

Kuşkusuz çalışmalarımız 
yalnızca yayın dağıtımından 
ibaret değildir. Ve bizTKSP-
Roja Welat'ın omuziadığı tari
hi görevlerin bilincindeyiz. 

Daha güçlü bir Roja Welat 
için ileri! .. 

Roja Welat muhabiri 
DANIMARKA 
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U STO~OLMt ŞEVA PIŞTGlRİYA GELE KURDISTAN PfK HAT 

Şeva "pıştgırtiya gele 
Kurdıstan" jı ali Komela Yeki
tiyaDemoqraten Kurdıstan ve 
dı l/ll/85'an de lı Stokholme 
lı salona Medborgarhusete 
pek hat. Dı şeve da dora 450 
mırov beşdar bOn. 
Şev, bı biranina şehidan dest 

pe kır, lı ser babeta şev@ seroke 
komele heval Mıstefa bı kurdi 
axaftınek kır. Mamostaki 
Swedi ji lı ser babeta şeve bı 
Swedi axaft 
Dışeve da du folklor beşdar 

bOn Folklora "Koma Şengal" 
u ya Asuriyan, bı listıken xweş 
reng dan şeve. 
Dışeve da loto hat frotm O jı 

se kesen xwedi talıh ra diyari 
hat dayin, se diyari ev bOn: 
yek teyb, yek radyoya bı seet, 
yek ji uti. 
Dışeve da se dengbej beşdar 

bun Dengbej Şıvan Perwer, 
Birindar O Renas bı kılarn en 
şoreşgeri O geleri şev@ gelek 
geş kırm. Dema Şıvan kıla
rneo geleri yen govende got, 
gelek mevanen guhdar dı ci-

yen xwe da govende gırtm. 
Dışeve da, jı Kurdıstana Ira

qe dengbeje bı nav u deng 
Nasır Rezazi ji, bı mevani beş
dar bObii. Dema Şıvan stıri, 
gaziye Rezazi kır O Rezazi ji lı 
ser daxwaze kılarn ek got ii bı 

renge ve kılame ji şeve xemı
land 

Jı ali dm ve, beşdarbuna me
vanan ji çar beşen Kurdıstane 
pek hat. Ev ji renge şeve pırtır 
gring fi bı rilmet kır. 
Dı her awayi de şeveki gel ek 

xweş bO ii şev dı n av nizarneki 
(dısıplineki) xweş da derhas 
bO. 
Dı prorame da gelek helbes

ten kurd i, yen netewi, şoreşge
ri u hwd. hat xwendın. 

Nuçegihane Swed 

MAMOSTAYE MEZIN PROF. QANATE KURDO çi) SER HEQİYA XWE 

Prof. Qanate Kurdo, roja 311 
10/ 1985'an lı bajare Lenin
grade, dı 76 saliya xwe de çO 
ser heqiya xwe. Bı mırına Qa
nate Kurdo, netewe Kurd, bo
zan fi ulmdareki xwe ye 
mezın, pısporeki zaningeha 
kurdi wunda kır. 

Qanate Kurdo, lı bajare Qer
se, lı gunde sOsıze dı sala 
1909'an de jı diya xwe dıbe. 

Zaroktiya Qanat dı nav xızani 
u belangaziye de derhas dıbe. 
Demalı Tırkiye qetilama Er

meniya pek hat, malbate Qa
nat ji tev lı hınek Ermeniyen 
dm, dı sa la 1918'an de dırevm 
dıçm Ermenıstane, lı gunde 
Korbılaxe (şenkaniye) ciwar 
dıbın. Pışte çend sale dın, 
malbate Qanat jı wır ji bar 
dıkın o d ıçın Tıblise, paytexte 

Gurcıstane. 
Jı bona ku malbate Qanat xı

zan bfin, wi her roj, jı sıbe he
tane evare solan boyax kırıye 
fi bl vi awayi alikariya ebfira 
malbate xwe kırıye. 
Bı nave Hagop Gazaryan er

meniyek, dıbıstaneki kurdi 
vedıke fi lı wır zaroken kurdan 
hinixwendıne dıke. Qanat ji lı. 
wır dest bı xwendıne dıke fi 
hım jikare xwe ye boyaxkırına 
solan dıdomine. Qanat dı sala 
1928'an de xwendegaha Ha
gop xılas kırıye. Dı we deme 
de lı Tıblise cıvina Partiya Ko
minist çedıbe fi jı cıvine re Qa
nat ji beşdar dı be. Dı ve cı vi ne 
de, Ereb Şemo naskıriye O tek
li jı wi re daniye. ErebŞemo jı 
berpırsiyarek partiye bOye. 
Berpırsiyarn cıvine, qewl 
dıdın Qanat ku wi jı bo 
xwendme bışinin Leningrade. 
Le Qanat, behsa hevalen xwe 
ji dıke. Dı pışte demeki kurt 
de Ereb Şemo, jı Qanat re na
me dmıvisine, Qanat fı heft 
hevalen wi dıçın Leningrade 
dest bı xwendıne dı kın. Qanat 
lı wır institfıya tarix, filozofi, 
zıman Cı edebiyate dıxwıne. 
Qanat dı fakulta palade Cı dı 
ya institute de peşta dıçe fi lı 

ser daxwaza mamosten wi, dı 
idara un i versite de dırnin e. Ew 
dı 1936'an de ji, dest bı dokto
raye dıke. 

Qanate Kurdo, dı Şere Ciha
n e ye Du yemin de, dı nav Leş
kere Sor de ciye xwe dıgre Cı lı 
hemher n aziyan şer dıke. Pışte 
jı xılasbfına şer, Qanat dızıvıre 
i nstitfıte Cı xebata xwe ya bere -
dıdomine fı havinan ji lı Er
memstane ders dıde mamos
ten Kurd. 

Qanat, dı 1953'an de dest bı 
nıvısandına xwe ya ulmi dıke. 
Dı 1961 'an de dı be berpırsiya
re Institfıta Rojhılatnasiye 
Beşa Kurdzaniye. Dı 1968'an 
de Qanat dıbe doktore ulme 
filolojiye. 

Qanat dı institute de berpır- . 
siyariya Partiya Korninisı ji 
kırıye Cı jı bo xebaten wi yen 
gıranbıha 14xelat wi stand iye. 

Ulmdare mezın Qanate Kur
do, gelek xızmeten heja kıriye 
fı gelek efırandınen gıranbıha 
lı dil xwe hıştiye. 
Bı efırandın Cı xebaten xwe ve 

gele Kurd ınamostaye mezın jı 
birnake. Mamostayemezın, bı 
laşe xwe ve jı nav me dur ket, 
le ew bı xebaten xwe ve, dı n av 
me de dıji. 
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GÖREV GÜÇLÜ BİR SINIF PARfİSİ YARATMAKfiR 

12 Eylül faşizminin ayak ses
leri duyulduğundan bugüne 
değin, Türkiye ve Kürdistan 
devrimci hareketinin en fazla 
üzerinde tartıştığı konu "bir
lik" sorunudur. 

12 Eylül öncesi bu sorunu 
çöıiip faşizme karşı güçlü bir 
direniş göstermeyen ve faşiz
min iktidarı gasp etmesiyle 
ağır bir yenilgi alan yurtse
ver-devrimci hareket, uzun 
bir süre iç hesaplaşma, ayrış
ma ve saflaşma sürecini 
yaşadı. Ve hala bu anlamda 
gerçek bir netleşme sağlanmış 
denemez. Ayrıca bu dönemde 
de yurtsever-devrimci hare
ket içinde güç-eylem birlikle
ri ve cephelerin oluşturulması 
yolunda belli çalışmalar sür
dürüldü. 

Ancak güç ve eylem birlikle
rinin başlıca garantisi olan ve 
onun motor gücünü oluştur
ma işlevi gören güçlü bir işçi 
sınıfı hareketi yaratılamadı. 
Dahası yaşanan süreç doğru 
tahlil edilemedi, dargurupçu 
çıkarlar öne çıkarıldı, uzun 
süreli ve kalıcı birlik politikası 
yerine günübirlik politikalar 
sürece eğmen kılındı. Do
layısıyla en geniş yığınların 
b irlik özlemi somut bir olgu 
haline dönüştürülemedi. Bü
tün bunların sebep ve sonuç
ları, değişik hareketlerin 
yayın organlarında hala 
tartışılıyor. Geçmiştan ders 
alındı mı? Uzun süreli birlik 
çalışmalarının sonuç verme
melerinin temel nedenleri 
araştırıldı mı? Kuşkusuz 
hayır. Özellikle bu çalışma
larm içinde yer alan hareket
ler bir türlü gelişmelere objek
tif olarak bakmak istemiyor
lar. Habire biribirlerini "oyun 
bozanlıkla" suçlayıp, "de
dim-dedi"lerle kendilerini 
suyun üstünde tutmaya çalışı
yorlar. Sonuçta bir kısmı "bu 
iş artık olmuyor" deyip köşe
sine çekilirken, birkısmı aynı 
hataları işlemeye devam edi
yor. özellikle bu sonuncular, 
ülke gerçekliğinden uzak yeni 
birliktelikler oluşturup kendi 
insanlarını oyalıyor, burjuva 
partilerinin sözde muhalefet
lerini fetişleştirerek onların 
iktidara yönelmesi içindua et
meyi bile elden bırakmıyorlar. 
Ama kendilerinin iktidara yü
rümeleri gerektiğini, bir gü
nahtan sakınır gibi, düşün mü-

yorlar bile.. Bunların pro
gramları, yapılanmaları ve 
pratikteki "birlikte likleri de bu 
tcshitimizi doğruluyor. Fakat 
bu yazımızın amacı bunları 
yeniden irdelemek veya tartış
mak değil. Roja Welat'ın geç
mişsayılarında bu konular ye
terince tartışılmış ve yerli ye
rine konulmuştur. Burada 
tartışmak istediğimiz konu, 
bugünlerde Kürdistanlı siyasi 
çevrelerde yeniden tartışılan 
"nıml bir birlik" sorunudur. 

Teorik olarak yazılan ve ka-
muya sunulan yazılara 
bakılırsa Kürt halkının kurtu
luşu için ulusal kurtuluş cep
hesinin gerekliliği hemen her 
örgüt, grup ve yurtsever kişi
lerce kabullenilen ve hararet
le savunulan bir görüşolduğu 
görülür. Kuşkusuz sınıflı bir 
toplumda, ulusal kurtuluşla 
çıkarları olan değişik sınıf ve 
tabakaların, böylesi bir cephe
de örgütlenerek ortak hedefe 
birlikte yürümeleri zaferi 
yakınlaştıracak önemli bir 
olgudur. Ve böylesi bir örgüt
lenmeye bugün Kürdistan'da 
şiddetle ihtiyaç vardır. Hiçbir 
grupsal çıkar böylesi birlikte
liklerin önüne engel olarak 
konmadan, Kürdistan'daki 
tüm yurtsever güçleri kapsa
yacak bir biçimde bu konuya 
samimi yaklaşım sağlan
malıdır. Ancak böyle bir cep
henin örülmesi, Kürdistanlı 
siyasi güçlerin biribirlerini 
çok ağır ithamlarla suçladığı 
günümüzde çok kolay olma
yacaktır. Hele hele sosyalist 
güçlerin hala dağınık olduğu 
ve güçlü bir işçi sınıfı partisi
nin henüz oluşturulamadığı 
böylesi bir dönemde, sağlıklı 
bir cephenin oluşturulması 
elbetteki birçok zorlukla karşı 
karşıyadır. 

Güç ve eylem birlikleri çalış
malarında tüm bu olumsuz
i u klar dikkate alınaraksomut 
adımlar atılmalı. öncelikle 
olumsuzlukoluşturansivri uç
ların törpülenmesine çalışıl
malıdır. Değiııik güçlerin ka
palı kapılar ardında biribirleri 
hakkında söylediklerini, açık 
yüreklice masa başında 
tartışarak sorunun çözümlen· 
mesi sağlanmalıdır. Tabanda 
ortak iş yapma eğilimi gelişti
rilerek güven ortamının ya
ratılması için çaba harcan
malıdır. Yapılacak olan birlik 

çalışmaları belirli aşamalarda 
kamuya açıklanarak görüşler
deki giz perdesi ortadan 
kaldırılmalıdır. Böylece birlik 
tüccarlığına meydan verilme
yecek ve halkımızın en yakıcı 
istemi olan birlik sorununun 
istismarı önlenecektir. 

SİY ASİ BİRLİKLER 

Kuşkusuz birliktelikler ko
nusu tartışılırken değinilmesi 
gereken önemli konulardan 
biri de siyasi birlikler sorunu
dur. Bugün Kürdistan'da sos
yalist güçlerde dağınıklık 
olduğu gibi, vurtsever güçler
de de dağınıklık sözkonusu
dur. Özellikle sosyalistgüçler
deki dağınıklığınuzun zaman
dan beri aşılamaması bazı ile
rici çevrelerde işçi sınıfı parti
sini örgütleme konusunda 
umutsuzluk yaratmıştır. Ya da 
şimdiye kadar işçi sınıfı adına 
yola çıkmış bazı güçlerin ken
di sağ anlayışlarından kay
n aklanan başarısızlıklarına 
bakılarak leninist tipte örgüt
lenmelerin, Kürdistan soru
nuna çözüm getiremeyeceği 
evhamını geliştirmiştir. Bu 
umutsuzluk ve kuşku geri 
adım atmayı beraberinde ge
tirmiş, sonuçta, sanki yeni bir 
olguyınuş gibi, küçük burjuva 
sınıfsal temele dayalı ve onun 
ideolojisine uygun yunse
ver-demokratik bir örgüt 
oluşturma çalışmaları baş
lamıştır. 

Konunun başında da belirt
tiğimiz gibi Kürdistan'da yurt
sever güçler de dağınıktır. Ve 
bunların toparlanması için si
yasi birlik çalışmalarının 
yapılması da gereklidir. An
cak bu, sınıfsal karekıerlerine 
bakınada n tüm güçleri yurtse
ver-demokratik bir örgüt 
çatısı altında birleştirerek sağ
lanamaz. Çünkü Kürdistan'
daki mevcut durum bir Ceza
yir'i andırmıyor. Yine böyle 
bir hareket, çok değişik sınıf 
ve katmanları bir arada bu
lundurmayı hedeflediğinden, 
leninist örgütlenme modelini 
katı bulup daha esnek bir 
örgütlenmeyi tercih ettiğin
den işçi sınıfı partisini bağrın
dan çıkaramayacak ve işçi 
sınıfı partisinin işlevini göre
meyecektir. Diğer yandan 
Kürdistan 'daki siyasi yapılan
maların mevcut durumu , Fi-

X.Bırindar 

listin hareketlerinin oluştuğu 
süreci geride bırakınıştır. 
Kaldı ki, böylesi örgütlenme
ler geçmiş dönemde Kürdis
tan'da da denenmiş ve şimdi 
yapilmak istenenden daha 
güçlü bir biçimde bunun 
örgütlenmesi de yapılmıştır. 
Şıvancı hareket sosyalizme 
açık yurtsever-demokrat bir 
hareket olarak örgütlenmişti. 
Sosyalist dünya görüşünün 
Kürdistanlı aydınlar arasında 
yeni yeni tanınmaya baş
landığı, işçi sınıfının ve yoksul 
emekçi kesimlerin henüz 
sınıfsal mücadeleyi yeterince 
kavrayamadığı ve dolayısıyla 
bu temelde örgütlenemediği 
bir dönemde oluşan Yurtse
ver-Demokrat hareket 1970 
sonrasında, sınıfsal mücadele
nin hızlı gelişimine ayak uy
duramadı. Yalpaladı. Onun 
"ınirasıyla" işçi sınıfının par
tisi yaratılmak istendi ve tö
kezledi. 

O günlerden bu yana Kürdis
tan işçi sınıfı, yoksul emekçi si 
ve aydın ı, genci küçümsenme
yecek deneyler geçirdi. Ders
ler çıkardı. Sosyalist dünya 
görüşüyle haşır neşir oldu. Ve 
kavga içindeazımsanmayacak 
kadrolara kavuşuldu. Yani 
Kürdistan işçi sınıfı kendi öz 
örgütünü oluşturup, mücade
leye atılabilecek güce kavuştu. 
Bu nedenle, bugün sosyalist
lerin karşı karşıya bulunduğu 
görev, kendi aralarındaki 
dağınıklığı gidermek, leninist 
parti normlarından zerre ka
dar taviz vermeden işçi 
sınıfını kendi öz örgütüne ka
vuşturmaktır. Dahası salt bu 
görevin bilince çıkarılmasıyla 
da yetinmernek, somut adım
lar atmak gerekiyor. Kürt 
halkı böylesi güçlü bir örgüte 
sahip olmamanın sancılarını 
çekiyor. Bu konuda işin ciddi
yetini kavramak için tarihimi
zi ve bugün yaşanan koşulları 
algılamak yeterlidir. Kuşku
suz bu yapılırken, sorun, güç 
ve eylem birliklerinin önüne 
engel olarak konulmamalı, 
onu geliştirici bir bağlamda 
ele alınması gerekir. Kaldı ki 
güç ve eylem birlikleri, cephe 
çalışmaları bir yönüyle, güçlü 
bir işçi sınıfı partisine, onun 
bu yolda motor görevi görebi
lecek işlevine sahip oluna
madığı için somut birolgu ha
line gelemiyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-------------------------------------------------------------ROJA WELAT Rfi~l 5 

YUKI'SEVER KİTLE PARttsi Mİ? 
LENiNİST PARTİNİN KİTLESELLEŞMESİ Mİ? 

KlJıu>iSTAN'DAKİ 
SİYASAL BOŞLUK 

Kürdistan'da bugün siyasal 
boşlugun temelini işçi 
sımfının siyasal örgütünün 
(yani marksist-leninnist par
tinin) olmayışı teşkil eder. 

Ülkemizde marksizm-leni
nizm adına yola çıkan bir dizi 
parti ve örgüt var. Birbölümü 
sosyalist yönelim li olan bu 
örgütler, gerçekanlamda birer 
sımf partisi olmaktan uzaktır. 
Tarihsel pratigin kendisi ve 
ulusal kurtuluş mücadelemiz
deki konumları da busavımızı 
d oğrulamaktadır. 

Bu nedenle bugün Kürdis
tan'da asıl siyasal boşluk sos
yalist siyasal örgütlenme 
yapısıdır. Kürdistan proletar
yasının kendi siyasal örgüt
lenmesinden yoksun oluşu 
çok önemli bir boşluk yarat
maktadır. Bundan dolayıdır ki 
Kürdistan'da örgütlenmenin 
odak noktası sosyalist örgüt
lenmedir, yani asıl olan işçi 
sımfı partisinin yaratılması 
sorunudur. 

Kürdistanlı sosyalistler 
açısından bugün acil ve siya
sal görev Kürdistan proletar
yasının leninist partisinin 
oluşumu görevidir. Böylesine 
soylu, yüce bir görevin yerine 
getirilmesi elbetteki bir süreç 
işidir. Ama bu mutlaka yerine 
getirilmesi gereken bir görev
dir. Ulusal demokratik devri
min kesintisiz olarak sosyalist 
devrimle tamamlanınası an
cak ve ancak ulusal harekette 
sosyalist önderligin saglan
masıyla mümkün olur, diger 
bir deyişle ulusal demokratik 
devrimin sosyalizme dogru 
kesintisiz olarak yönelmesi 
sosyalist önderligin yaratıl
masına, leninist partinin dev
rıının başını çekmesine 
baglıdır. Sosyalist önderlikli
bir ulusal kurtuluş hareketi
nin hedefi sadece ulusal 
bagımsızlıgı elde etmekle 
sımrlı degildir, onun asıl he
defi ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelesini iç içe sür
dürerek sömürgecilik zincirini 
kırmak, köklü bir toprak dev
riınini yaparak, toplumu de
mokratikleştirerek sosyaliz
min inşasına geçmektir. 
Çok kısa bir şekilde belirttigi
rniz ulusal kurtuluş hareketle
rinin bu tür görevlerini yurtse
ver bir parti önderligi yerine 

getirebilirmi? Bunun cevabı
na geçmeden önce kitle partisi 
nedir? Ona bakalım. Yurtse
ver kitle partisi: Degişik sınıf 
ve katmanları bünyesinde 
toplayan ideolojik birligi ol
mayan, degişik sınıfsal talep 
ve özlemleri dile getiren 
eklektik ve karma birdüşünce 
yapısına sahip olan bir tür 
örgütlenme biçimidir. 

Bu tür bir örgütlenme yapısı 
ulusal demokratik devrimi 
sosyalist devrimle taınamlıya
madıgı gibi toplumu da nihai 
kurtuluşa götüremez. Çünkü 
mülk sahibi olan bu sınıfların 
temel stratejik hedefleri ulu
sal bagımsızlıgın kazanılması 
ile sınırlıdır. 
Bunlar sınıfsal çelişkileri giz

lerneye çalışarak proletarya 
ideolojisinin gelişmesini en
gelleyerek toplumsal devri'
ınin önüne bir set çekme ça
bası içerisine girmektedirler. 

Ömegin bu tür sımflardan 
biri olan milli burjuvazi salt 
burjuva anlamda milliyetçi
ligin bayraktarlıgını yaparak 
sosyalist ideolojiyi "yabancı" 
bir ideoloji olarak lanse ettirip 
kendi ideolojisini de "Milli 
Görüş" olarak kitlelere sun
maktadır. ve böylece ulusal 
kurtuluş sürecinde demokra
tik bir m uhtevaya sahip olan 
ezilen ulus ınilliyetçiligi top
lumsal dönüşümlerin saglan
masında ve devrimin ileriye 
dogru sürdürülmesine karşın 
gerici, tutucu bir muhtevaya 
bürünür. 

Yurtsever bir kitle partisinin 
sımfsal temeli mülk sahibi 
sımflar ve diger katmanlar 
olup ideolojik yapısıda esas 
olarak miliyetçiliktir. Bugün 
Kürdistan'da bu türden bir si
yasal boştuk olmadıgı gibi 
böylesine yeni tip bir örgüt
lenmeye de gereksinim yok
tur. Çünkü var olan örgüt ve 
partilerin çogunlugu zaten bu 
tip bir karektere sahiptirler. 
Kürdistan'ın her dört 
parçasında da bu tür örgütlen
meler mevcuttur. Bu örgütle
rin kendi içlerinde ideolojik 
birlikleri yoktur, taban ola
rakda degişik sınıf ve katman
laradayanmaktadır lar. Bu tür 
bir örgütlenme yapısı Kürdis
tan ulusal kurtuluş problemi
ne bir çözüm olamaz. 
ULUSAL DEMOKRATiK 
DEVRİM AÇlSINDAN 

Ulusal kurtuluş devrimi 

II 

özünde burjuva demokratik 
bir devrimdir, ama burjuva 
demokratik devrimdir diye 
ille de burjuvazi buna önder
lik edecek diye bir kaide yok
tur. Gerçi bir çok sömürge 
ülkelerde burjuvazinin önder
liginde ulusal kurtuluş hare
keti verilmiştir, ama bu ülke
lerde ulusal devrim yerinde 
çakılıp kalnnştır, sosyalist 
devrimle tamamlanıl
mannştır. Fakat Kamboçya ve 
Vietnam gibi ülkelerde de ulu
sal kurtuluş hareketi sosya
listlerin önderliginde verilmiş 
ve ulusal demokratik devrim
den kesintisiz olarak sosyalist 
devrime geçilmiştir. 

Ulusal kurtuluş hareketi içe
risinde yer alan degişik sınıf 
ve katmanlar hareketi başka 
yönlere çekmek için yogun bir 
ugraşiçerisine girerler. Ulusal 
sorunu çözüme götürecek güç 
olarak burjuvaziyi görenler 
sosyalistlerin harekete dam
gasını vurınayı engellerler. 
Onun içindirki sosyalist 
örgütlenmenin kitleler içeri
sinde dal budak salmasını is
temezler ve bunu sımrlamak 
ve kösteklemek için de kendi 
kurdukları burjuva örgütlen
melerinin ulusu kurtuluşa gö
türecek biricik örgütlenme 
oldugu propagandasını yapıp 
sosyalist ideolojiyi küçük 
düşürmek, kötü göstermek ug
raşı içerisine girerler. Çünkü 
onlar için asıl olan ulusal 
bagımsızlıgı elde etme, pazara 
sahip olma ve ekonoınik reka
bettir. Ve onlar programlarını 
da asıl olarak bu temel üzerin
de ayarlarlar. 

Qysaki sosyalistlerin pro
gram anlayışları, stratejik he
defleri salt ulusal demokratik 
devrim program ı degildir. 
Ulusal demokratik devrim 
programı sosyalistlerin asgari 
programladır. Azami pro
gramları ise sosyalizmin 
inşasıdır, yani sosyalist devri
min başanya ulaştırılmasıdır. 
Işte yurtsever kitle partisi sa
vunucuları sadece asgari bir 
programla yetinip azami pro
grann gözardı etmektedirler, 
ya da bundanyana degildirler. 

ÖRGtlT İÇİ DEMOKRASi 
AÇlSINDAN 

Yurtsever kitle partisi savu
nucularına göre böylesine bir 
partide örgüt içi geniş bir de-

Lokman Polat 

mokrasi mevcuttur, herkes 
kendi görüşünü söyleyebilir 
ve tüm konuları tartışabilir. 
Tabiki onlara göre bu tür şey
ler sosyalist partide olmaz. 
Sosyalist parti geçinip onlarca 
yılık tarihlerinde bu tür şeyle
re müsaade etmediklerine ba
karak, bunları kıstas alarak 
böylesine bir yargıya varmak 
yanlıştır. Çünkü kendisine işçi 
ya da sosyalist parti diyenler 
gerçek anlamda leninist parti 
degillerdir. Bunların örgütlen
me yapısı bir partiden çok bir 
askeri ordunun hiyerarşik 
yapısını andırıyor. Nasılki bir 
orduda eınirler yukarıdan 
aşağıya dogru verilir ve herkes 
tartışmasız bunu kabul edi
yorsa, herhangi bir sorun 
tartışlamıyorsa, astiarın üstle
re karşı en ufak bir hareketi 
en katı ve sert bir şekilde di
siplinle cezalandınlıyorsa, 
astiarta ve askerlerle en ufak 
bir şey danışılmadan üstten 
emir alarak iletiyorsa sosyalist 
geçinen partilerimizde bu şe
kilde olagelıniştir. 

Halbuki gerçek anlamdaki 
leninist partiler her zaman iç
sel tartışmaya açıktırlar. Ve 
örgüt içi demokrasiyi de sü
rekli uygulama alanına sokar
lar. Bizzatibi Lenin'in kendisi 
Bolşevik Partisi içerisinde çı
kan muhaliflerle bir çok soru
nu tartışmıştır. Lenin "Muha
lefet kongreden önce tasfiye 
edilirse bu büyük bir hata 
olur" demiştir. Çünkü Lenin 
kongrenin merkez ve muhale
fet arasında bir tartışma ve 
hesaplaşma zemini olmasını 
isteıniştir. Oysaki bizim sosya
list partilerimiz bırakın muha
lefetle kongrede hesapiaşmayı 
en ufak bir eleştiride hemen 
tasfıyecilige baş vurmaktadır. 
Tabiki sosyalist geçinen opor
tünist partilerin bu tür yanlış 
ve sakat uygulaınalarına 
bakıp leninist partilerde örgüt 
içi demokrasi yoktur demek 
son derece yanlış olur. 

DAR KADROCULUK 
SORUNU 

Yurtsever kitle partisi savu
nucularının dayandıkları bir 
nokta da sosyalist partinin dar 
bir kadro çerçevesi içerisine 
haps olması, dar kadroculugu 
aşarnam ası, yurtsever bir parti 
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ÖRGOTSEL TIKANIKLIK, DEVRİMd GELİŞMELER VE SOSYALİST TAVlR 

III Lukman 

Yazının diger bölümüne geç
meden önce kısaca şu duruma 
da deginelim. bilindigi gibi 
TKSP'deki bunalım ve tı

kanıklık su yüzüne çıktıktan 
sonra kısa bir süre belli bir bi
rimde ve Merkez komitesinde 
parti içi sorunlarla ilgili tartış
malar yapıldı. Fakat oportü
nizm ürkekliginden ve aciz
liginden dolayı sorunu taban 
karşısında tartışmaktan 
kaçındı. Ve bilinen komplocu 
ve tasfiyeci yöntem leriyle d ev
rimci güçlere karşı saldırıya 
geçti, ve Merkez Komitesin
den başlıyarak mücadele 
alanlarına dek devrimci mili
tan güçleri dedikodularla, ha
yali suçlamalarla, burjuva hu
kuk kurallannın bile gerisine 
düşen anti-demokratik cezai 
müeyyedeleriyle sosyalist mi
litan unsurları parti dışına it
meye çalıştı. Parti'de kalıp 
mücadeleyi parti içerisinde 
sürdürmek isteyen unsurlara 
karşı anti-demokratik uygula
malarla parti dışına itildiler. 
Zaten bazılarını onlar atarlar
ken, bazıları da zorunlu ola
rak örgütsel ilişkilerini (o dö
nemde) koparmak mecburiye
tinde kaldılar. 
Eleştiri ve özeleştiri mekaniz
masının laçkalaştırıldıgı, tüm 
çalışma ve örgütsel sorunlarla 
ilgili leninist kurallann rafa 
kaldınlcjğı bir süreçte "ayrılık 
ertelenmez bir zorunluluktu. 
Cünkü tasfiyecilik, ilkesizlik 
ve parti içi demokrasinin artık 
çirkin bir yalan olduğu bu 
noktada ertelernek kor
kaklıgın ödünüy'dü. (Marks
Engels Aforizmalar Düşünce
ler s.l67) Bu duruma kısaca 
deginmemizin nedeni oportü
nistler tarafından tasfiye edil
meden, kendileri ayrılanların 
arkalarından yapılan dediko
dular, yalanlar ve kaynatılan 
cadı kazanının sistematiğini 
açıklıga kavuşmasıdır. 
Yazımızın bu bölümünü Le

nin'den bir alıntıyla kapatıp 
diğer ~i?lümlerine -~çelim. 
Lcnin,"Orgütlenme Uzerine" 
adlı yapıtında şöyle diyor: "11-
kelerin çiğnendiği öyle vahim 
durumlar olurki bütün örgüt
sel ilişkilerin koparılması bir 
görev haline gelebilir." (Le
nin. Ö.Üzerine s.34) 

TKSP'DEKİ DEVRİMCİ 
GELİŞMELER 

Her aynşma beraberinde sa
fla~rnayıda getirir. TKSP'deki 
ayrışmada beraberinde iki 
ayrı saftaşınayıda getirdi. Bir 
yandan devrimci kanadın le-

ninİst birlik temeli üzerine şe
killenen safiaşması (ki bu sa
flaşma daha devam ediyor) 
diger yandan da oportünizmin 
küçük burjuva ayak oyularıy
la adam kayırmalarıyla oluş
turdugu· saflaşma. 

Parti içerisinde ve 'dışında' 
devrimci muhalefet önemli bir 
gelişkinlik gösterirken, opor
tünist güçler devrimci muha
lefeti sürdüren sosyalist m ili
tan unsurlara karşı en bayagı 
yöntemlere baş vurup bu güç
leri parti tabanının gözünde 
karalamak için dedikodu ka
zanlarını kaynatarak en ha
yasızca yalaniara baş vurdu
lar. 

Devrimci kanat ise bu tür çir
kef yalaniara karşı devrimci 
sorumluluk, duyarlılık ve dü
rüstlüğü elden bırakmadan 
on lan n gerçek iç yüzlerini kir
li çamaşırlarını orta yere ser
di. Devrimcilik adına sahte
karlıgı, yalanı ve abartmacılığı 
kendine meslek edenler ve 

yöntem haline getirenler için 
Lenin şöyle diyor: "Bu ne 
sahtecilik .... Bizim gücümüz 
doğru söylemektir. Yalan söz
ler, yalana dayalı övünmeler 
manevi ölümdür. Politik ölü
mün şaşmaz güvencesidir." 
(Lenin, T.Y.C9., s.229) Dev
rimci kanat yılınadan usan
madan (oportünistlerin ya
lanını açığa çıkartarak) çalış

malanna ve mücadelesine de
vam ederken, oportünizm po
litik ölümün bataklığına doğ
ru kulaç atıyordu. Oportünist 
kanadın aydın, brokrat, en tel
lektüel gevezeleri parti ta
banına karşı sorunları ters yüz 
ederek, geveliyerek, hayali 

abartmalar yaparak, değişik 
yerlerde başka, başka şeyler 

söylüyerek nabza göre şerbet 
vererek, ve de yakalanıp çözü
len bazı unsurları kahraman 
ilan ederek varlığını sürdür
meye çalışırken, devrimci ka
nat kitlelereveparti kadroları
na acı gerçegi açıklıyordu. Bu 
da elbetteki oportünizmin 
hoşuna gitmiyordu, o her 
geçen gün daha da hırçınlaşı
yordu. Yine bu sorunla ilgili 
olarak Lenin şöyle diyor:" Acı 
gerçek 'bizi yücelten' yalan
dan daha yararlıdır. Diplo
matça gevelemeden, ve şartlı, 
şurtlu konuşmadan daha 
degerlidir. (T.Y.C.18.s.l75) 

oportünist kanat partiyi 
dağılma, çözülme, pasifleşme 
ve paslanmayla yüz yüze geti
rirken, devrimci kanat bu sü
reçte Kürdistan devriminin 
dayattıgı görev sorumluluk-

ların bilinciyle hareket ederek 
ve siyasal çalışmalara hız ve
rerek devrimci militanların 
sesi olmak ve halkımızın ulu
sal kurtuluş mücadelesine yol 
göstermek ve de Marksist-le
ninist ideolojik, politik, örgüt
sel temel çerçevesinde Kür
distan devrimini örgütlernek 
için ROJA WELA T'ı yayın ha
yatına soktu. 

Devrimci kanat TKSP-DEV
RIMCI MUHALEFET- adı 
altında geçmişin tutarlı bir 
muhasebesini yaparak, geç
mişi eleştiri süzgecinden geçi
rerek geçmişten önemli ders 
ve deneyler çıkartmış ve bu
gün de geçmişteki hataları 
mahkum ederek ve doğruları 
savunarak, oportünizmin geç
mişteki tüm engellemelerine 
ragmen partimizin yiğit, fede
kar, sosyalist militanların ver
digi militan devrimci çalışma 
ve mücadelesini sürdürer-:!k 
ve de daha da geliştirerek 

PSKf-ROJA WELAT hattı 

altında Kürdistan devriminin 
zaferine ve ülkemizde 
bağımsız, demokratik, özgür 
bir toplumun yaratılmasına ve 
giderek sömürüsüz, sınıfsız 

bir toplum oluşana dek uğ
raşını sürdürecektir. 

MEVCUT DURUMA KARŞI 
SOSYALİST TA VIR 

12 Eylül öncesi ve sonrası dö
nem arasında kopmaz bağlar 
vardır. Bir sonraki dönemi 
doğru değerlendirmek için bir 
önceki dönemi iyi tahlil etmek 
gerekir. Buda geçmişin doğru 
bir değerlendirilişe tabi tutul
masıyla mümkün olur. Bu 
yapıldıktan sonra görev bitmi
yor, çünkü yeni değişme ve ge
lişmeler devrimci güçlerin 
omuzuna yeni görev ve so
rumlulukları yüklemektedir. 
Bu devrimci görevleri yerine 
getirmek için kendimizi yeni 
şartlara uyarlıyarak dönemin 
özgül koşullarına göre kendi
mizi yenileyerek ve mevcut 
durumun gereklerine uygun 
olarak kendimizi devrime 
hazırlamalı. Kürdistan devri
mını örgütlemeliyiz. 

Mevcut dönemin dayattığı 
ağır sorunların altından kal
kabilmek ve sorunlara çözüm 
bulmak için mevcut sorunları 
bilimsel, tutarlı ve seviyeli bir 
şekilde değerlendirerek ideo
lojik, politik ve örgütsel müca
deleyi yükselterek, birlik süre
cine ivme kazandırarak 
degişik analiz ve tahliller yo-

luyla kitlelerin kafalarını 
aydınlatmalıyız. Tabi ki bu ko
nuda başta en büyük görev ka
dro ve militaniara düşmekte
dir. Yiğit militanlar biryandan 

kitleler içerisinde siyasal 
çalışmalarını sürdürüp dev
rimci mücadeleyi örgütlerken 
diğer yandan da halkımızın 

mücadelesinirayından saptır
mak isteyen her türlü sağ ve 
sol oprtünistlere karşı da sa
vaşımlarını sürdürmelidirler. 

Bugün TKSP açısından mev
cut durum bilinmektedir. 
Devrimci mücadele an
layışının bize yüklediği görev
lerden hareketle örgütsel so
runlanmız konusunda sosya
list tavır doğrultusunda opor
tünizmi teşhirve tecrit etmeli
yiz. Oportünizmi her yönüyle 
eleştirerek oportünist tavır ve 
anlayışa karşı sosyalist tavrı 
geliştirerek onları mahkum 
etmeliyiz. 

Oportünizmin partiyi laçka
laştırmaya, pasifize etmeye ve 
pasianınayla yüz yüze bırak
masına ve devrimci kanat 
karşısında suskunluğa bürün
mesine karşılık, TKSP'den çı
kan devrimci kesim ideolojik, 
politik ve örgütsel mücadeleyi 
dönemin özgül koşullarına 
uyariayıp sürdürerek ve opor
tünizmle olan farklılıgını ve 
görüş ayrılıgını en genis kit
leler önünde tartışarak m ili
tanlara doğru mücadele yolu
nu ve yöntemlerini gösterek 
savaşımını sürdürüyor. 

Oportünizmin kendi kabuğu
na çekilmesine ve suskun
luğuna karşılık Lenin şöyle di
yor: "Açık polemikler Rus 
Sosyal Demokratlarının ve 
sınıf bilinçli işçilerin gözleri 
önünde olursa var olan 
farklılıkların derinliğini gös
termek açısından gerekli ve 
yararlıdır. Üzerinde görüş 
ayrılığı olan sorunların tüm 
açılardan tartışılması gerekli 
ve yararlıdır." (Lenin, T.Y.C.4. 
s.330) 

Bugün PSKT-ROJA WELAT 
hatını sürdüren devrimci ka
nat Lenin'in bu ögretisini ha
yata geçirmektedir. Oportü
nizme karşı mücadeleyi önle
rine koyan devrimci militan 
unsurlar hayatın her alanında 
oportünizmi teşhir etmelidir
ler. Devrimci mücadelenin 
sağlıklı bir rotada yürümesi 
için bu görevi yerine geitirmek 
bir zorunluluktur. Oportüniz-
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KVIIDİSTAN'DA YER ALAN OlAYlAR, İÇ ÇATlŞMAlAR 

VE YURTSEVER GVÇLERİ BEKLEYEN GÖREVLER! .. 

Bilindigi gibi, yaklaşık olarak birbuçuk 
yıl önce PKK tarafından gerçekleştirilen 
Erulı ve Şemdinli baskıniarına karşı dü
zenlenen haçlı seferleri, daha sonra Ku
zey Kürdistan halkına, onun yurtsever 
güçlerine ve bu arada PKK'ya yöneltilen 
faşist-sömürgeci bir saldırı savaşı biçi
minde devam ediyor. Ancak savaşın bu 
belirgin çizgisi, PKK ve yeryer halkın "ör 
gütledigi" mevzi-i ve sınırlı karşı koyuş
ların ve küçük çapta da olsa kıstırılma-
savunma ekseninde kendisini gösteren 
direnmelerin gözardı edilmesi ya da 
K.içümsenmesi anlamına gelmiyor. Aksi
ne bu bile, agır kayıplara, tahribatlara 
ragmen belirleyici olan yönüyle düşmana 
darbe vuruyor, vatarun bagımsızlıgı ve 
özgürlügü ugruna yürütülen mücadeleye 
katkıda bulunuyor; sömürgeci işgal ordu
larının "prestiji"ni sarsıyor, tedirginligini 
ve korkusunu arttırıyor. Ne var ki, bu, 
madalyonun sadece bir yüzüdür. Ve bir 
başına, "erken dogum"un yaratmakta 
oldugu sancıları aşmaya, ulusal demok
ratik güçlerin daha bir agırlaşan görev ve 
sorumluluklarını hafife almaya, uzun 
erirnde mücadelenin yapısında geliştire
cegi zarariann asgariye indirgenmesine 
yetmiyor. Bu bakımdan sorunun derinle
mesine irdelenmesi, "erken dogum"un 
yaratmata oldugu sancıların nasıl herta
raf edilebileceginin bilince çıkarılması, 
topyekün Kürdistan halkını hedefleyen 
acımasız savaşın yurtsever, demokrat ve 
devrimci güçlere dayattıgı görev ve so
rumlulukların altının bir kez daha çizil
m esi; biribirlerini yadsıyan, tasfiyeyi he
defleyen politik yönelimlerin, genelde 
halkımızın bagımsızlık ve özgürlük mü
cadelesine verdigi zararların açıklıga ka
vuşturulması gerekiyor. 
Hatırlanacagı üzere, Eruh ve Şemdinli 

baskınlarıyla gelişen olaylar karşısında, 
sömürgeci burjuva kampında koparılan 
curcunaya, buna parelel olarak bazı sol 
çevrelerde yükseltilen "provakasyon" 
vaveylasına karşı gazetemiz "Roja We
lat", olayların "erken bir dogum" oldugu 
tesbitini yapmış ve onların düşmana yö
nelen yönleriyle desteklenmesi gerektigi-
ni kararlılıkla vurgulamıştı: 

"Eylemin dogrulugu, yanlışlıgı ya da za
manlamasınm iyi yapılıp yapılmadıgı (ki, 
bize göre 'erken bir dogum' dur) tartışıla
b ilir. Ama bu, sömürgeci faşist vahşete 

karşı savaşın dogasmda var olan degişik 
mücadele biçimlerini, halkımıza dayatı
lan faşist ve sömürgeci teröre karşı tepki
nin bir ifadesi olabilen eylem türlerini 
yadsımaz." (R W e I at, s.19-20) 
"Tersine onlann, burjuva devlet çarkana 

yönelen yönleriyle geliştirilmesini, des
teklenmesinigerektirir."(R.Weiat, s.21-
22, 23-24) 

" ••• Bu ve benzeri eylemler karşısında 
susmak ya da daha ileri giderek onla n 'p
rovakasyon' olarak nitelem ek, en basitin
den soykanıncı uygulamalannda faşist 
diktatörlügü ve müttefiklerini cesaret
lendirecektir, onlann degirmenine su 
taşıyacaktır." (R.Welat, Ags.) 

Zaman, Kürdistan'da yer alan olaylar, 
eylemlerin altında emperyalizmin ve 
faşist Türk cuntasının parmagmı arayan 
yaklaşımlarda görülen yüzeysel çark 
edişler, tesbitimizin ve buna uygun düşen 
tavrınuzın dogrulugunu kanıtladı. Ama 
buna ragmen reformİst güçler, oportünist 
çark edişlerinin gölgesinde kaynattıkları 
"cadı kazanı"yla bizleri PKK'yı aklamak
la, ona malzeme vermekle suçladılar .. 
PKK ise, sözkonusu eylemiere yönelik 
farklı degerlendirmeleri, zaman zaman 
satır aralarında aynı kefeye koymaktan 
kendisini alamadı: 
"Butemelden'zamanı gelmemiştir, erken

d ir' yutturmacaları ile teslimiyet ve uz
laşmacılıgana kılıf oluşturan küçük-bur
juva solunun maskesini düşürmüş, çürü
müşlügünü en açık biçimde göstermiş
tir." (Ser., S.44, s.lO) 

Kuşkusuz bu ve benzeri yaklaşımlar 
önemlidir. Fakat daha da önemlisi, Kür
distan'da gelişen devrimci sürecin mo
mentini yakalamak, PKK'nın nev-I 
şahsına münhasır genellemelerini ve 
karşı tavır alışları buna baglı olarak 
degerlendirmektir. 

"ERKEN D<lCUM"UNSANCIIARININ 
AŞILMASI GELECEGİN ZAFERİ İÇİN 

GEREKLİDİR 

"Erken dogum "un dogurdugu sancı
ların hertaraf edilmesi, öncelikle "erken 
dogum" olayını biçimlendiren nedenleri 
ve onun yarattıgı güçlükleri dogru bir 
biçimde tesbit etmeye baglıdır. Ancak bu 
yapılabildigi ölçüde, sözkonusu sancı
ların aşılması yolunda mesafe alınabilir, 

K Sal e h 

karşılaşılacak yeni zorlukların üstesin
den gelinebilir. Ayrıca bu, farklı öz ve 
biçimlerde yapılan genellernelerin da
yaruksızlıgıru açıga çıkarmak bakımın
dan da gereklidir. 

Bilindigigibi ülkemiz Kürdistan, bölge
de, emperyalizmin, sömürgeciligin ve ge
riciligin en zayıf halkası durumundadır. 
Ancak bu durum tek başına, Kürdistan'
da bir gerila savaşının ya da yine bu ze
mini temel alan silahlı propagandanın 
(ki, bu ikisi bir ve aynı şeyler degildirler) 
başlatılması için yeterli miydi? Kuşkusuz 
degildi. Çürikü bu, sözkonusu nesnel 
koşulların asgari bir takım öznel koşul-

. Jarla tamamlanmasını gerektiriyordu. 
Bunları ise, şöyle sıralamak mümkündür: 

I -tllke zemininde asgari bir örgütlülük. 
Asgari örgütlülükten kastımız, ne bazı 
aklı evellerin iddia t:ttikled gibi ülkenin 
her yanında ve en geniş yıgınlar arasında 
dal-budak salan, bir kıvılcınun parta
ması halinde kitleleri topyekün bir ayak
lanmaya sakabilen örgütlülüktür; ne de 
salt gerila savaşına elverişli bazı daglık 
kesimlerin keşfedilmesi ve buralara gön
derilen partizan gruplarının eylemliligi 
içinde ulusal kurtuluşu omuzlayabi lecek 
bir örgütlülügün yaratılmasim hedefle
mektir. Tersine, asgari şartlarda ülkenin 
geniş kesimleriyle örgütün merkezi 
arasında iletişimi, ikmal vb. saglayacak 
kanalların veya yolların örgütlenmesi ve 
bunların asgari ölçülerde de olsa m ahali 
örgüt birimleriyle deşteklenebilmesinin 
yaratılmasıdır. Böyle bir örgütlülügün 
zorunlulugu, Kürt ulusal hareketinin ta
rihsel gelişimi içinde sergiledigi ögretici 
deneyimler, illkeni_n nesnel konumu, si
yasal yapısı ve ulusal kurtuluşçu güçlerin 
sınıfsal-siyasal yapılarının diyalektik 
bir bütünlük içinde analize tabi tutul
masından çıkan bir sonuçtur. Ve ancak 
böyle bir asgari örgütlülüge sahip olun
d ugunda, düşmanın terör ve saldırılarına 
karşı ülke zeminini temel alan karşı 
saldırılar düzenlenebilinir; ilk aşamada 
gücünü hareketlilikten alan silahlı ey
lemlilikle kitlelerin mücadele ruhu geliş
tirilebilir, yıgınlarla kalıcı baglar gelişti
rilerek ulusal kurtuluş mücadelesi ilerle
tilebilir. 

Oysa ıs Agustos eylemleriyle silahlı 
mücadeleyi başlattıgını ilan eden PKK, 
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yu karıda belirttigirniz ikinci stratejiyi 
tercih etmiş ve hazırlıklarını da buna gö
re yap m ı ştır . Dolayısıyla başlatılan si 
lahlı mücadele, Eruh ve Şemdinli baskın
larından kısa bir süre sonra kıstırılma-

savunma çiıgisine düşmüş , örgütsel cia
yanaklardan yoksun olan silahlı gruplar 
stratejik daglık yörelerde bile tutunabil
m ekte büyük güçlükler çekmişlerdir. 
Ayrıca yer yer yiyecek ikmalinin neden 
oldugu katliamlar, örgütün denetimin
den uzaklaşan bazı partizan gruplarında 
görülen çözülmeler ve artan teslimiyet
l er, bir yönüyle yeterli bir örgütlülük ten 
yoksunlugun diger göstergeleridir. 

Il-Asgari örgütlülügün, kitlelerin sö
mürgeci-faşist terör karşısında kabaran 
kin ve öfkelerinin asgari bir siyasal bi
linçte yoğrulması sürecine tekabül etme
si gerekir. Yığınlar arasında zulme ve sö
mürüye karşı mücadele etme eğilim inin 
zayıf olduğu bir dönemde ve özellikle 
ülke zemininde silahlı eylemliliğe başvu
rulması, beraberinde getireceği daha 
yoğun terör ve saldırılardan dolayı örgüt
lenme çalışmasının önünü tıkar, ya da en 
azından silahlı propagandanın yarata
cağı siyasal-örgütsel çalışma zeminini 
daraltır. Kudretli bir gerila savaşının ge
reksinim duyduğu örgütlülüğün yaratıl
masını büyük ölçüde zorlaştırır. Do
layısıyla silahlı mücadelenin başarı 

şansını önemli ölçülerde olumsuz yönde 
etkiler. Kitlelerin yeterli desteklerinin 
kazanılmasını güçleştirir. 

Işte PKK'nın başlattığı silahlı mücade
lenin yaklaşık bir buçuk yıllık pratiğinin 
sergilediği sonuç da budur. PKK, kadro
larının önemli bir bölümünü yitirmiş, si
lahlı propagandanın yarattığı avantajlar
d an- ülke zemini açısından-gereği gibi 
yararlanamamış, yer yer kitlelerin pasiv 
desteğinden yararianınakla birlikte 
mevz-i de olsa onların yeterli desteğini 
saglayamarruştır. 

m-ülke zeminini hedefleyen bir si
lahlı mücadele açısından, Kuzey Kürdis
tan ve bölge yurtsever-devrimci güçleri
nin durumu ve aralanndaki dayanış

manın düzeyi de son derece önemlidir. 
Bilindiği gibi ulusal kurtuluş savaşı, top
Jumun değişik sınıf ve katmanlarını Kap
sayan bir savaştır . Dolayısıyla zaferin ge
lee -· ·r önüyle, ulusal kurtuluştan ya-
na ol ve ta ın u a a u 

i imde arı temsil eden ör ütlerin 
b irligjne. ittifakına baiHıdır . Ayrıca ül e
m iz açısından olduğu gibi bölgedeki dev
rimci gelişmeler bakımından da, bölge 
yurtsever, ilerici ve devrimci güçleri 
arasında asgari bir koordinasyonun sağ
lanması . ortak dayanışına-savunma st
ratejisinin örgütlenmesi başarıyı etkile
yen diger önemli bir faktördür. Ancak 
bunu. her hal ve şarttasilah lı mücadeleyi 
başlatmanın önüne aşılması zorunlu bir 
ön koşul olarak koymak doğru degildir. 
Çünkü ulusal demokratik güçlerin birliği 
ve bölgedeki yurtsevcr-devrimci güçler
Ic gerekli dayanışmanın örgütlenmesi, 
bazen savaş sürecine de tekabül edebilir. 

Fakat bu. bir bütün olarak sorunun can 
alıcı önemini hafife almak. YJ,I,Oseyer, ile
rici Vl' devrimci güçlerin içinde b ulu ı_ t 
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du-u somut durumu, aralarındaki ilişki
Jerın seyrettiği o umsuz uzeyi tüm üy e
gözardı etmek ve gunübırlik politikalar
~ "yeri gögü biz fethedecegiz-.r 
mantı-ıyla yola koyulmak demek değil 
dir. Ne ı tam a u mantı a ar -
ket et · U lke zeminini edefle en sı a 1 
m ücadelenirı, yurtsever-devrimci güçle
.rin asgari ölçülerde de olsa toparlanma
! arına urtsever ü !erin birliği olunda 
belirli adımların atılmasına ve ölge dü 
zeyinde asgari dayanısmanın önün de 
.engel oluşturan bazı faydacı ve dar an 
layısiarın aşılmasına denk düsürülmes 
gereğini kavramadı. buna uygun bir 
çall§manın zorunluluğunu umursamadr 
Ve sözkonusu etkenlerİn , mücadeleyi 
yakından etkileyeceğini görmedi veya 
görmek istemedi . Dahası O , zamanlama 
olayının, devrimci sürecin öznel karektc
ri ile olan diyalektik bağıntısını önemse
m ernekle de kalmadı ; omuziadığı agır yü
kc rağmen Siteden beri yurtsever güçlere 
karşı sürdürdüğü "sol" sekter ve saldır
gan politikasına devam etti. Bütün bu ne.
~ enler, P KK'nın, yalnız ILasına düşmanla 
yüzvüze kalmasında belirlevici oldu. Bu
na, diger bazı güçlerin PKK aleyhinege
!iştirdikleri tecrit kampanyası ve bu kam
~anyanın "önce can, sonra canan" an
ayı ından kaynaklanan kaygılardan ötü

rü bö ge düzeyın e de ge ışme olanağı 
bulması eslik etti . PKK'nınbölgedeki des
teğini de yitirmesinde önemli bir neden 
o ldu. PKK'nın yöneldiği yeni arayışlar, 
geliştirmek istediği "yeni " ittifak an
I ayışı, onun bölgeden sökülüp atılmasını, 
h atta silahsıziand ıniması n ı hedefleyen 
çabalar ve buna karşı yine PKK'nın sa
vurduğu tehditler vb. bir yönüyle "erken 
d ogum"un yarattığı sancıların dışa vuran 
d i ger göstergeleridir. 

Işte yu karıdasıraladığımız nedenler ve 
d aha şim d iden görülebilen göstergeler
den ötürü, PKK' nın 15 Ağustos eylemle
riyle başlattığı silahlı mücadele, "erken 
birdoğum"dur. Ve sözkonusu nedenlerin 
somut bir ifadesi olan bu belirlememizi, 
ne PKK'nın kendine özgü genellerneleri 
kapsamı içinde değerlendirmek, ne de 
başlangıçta "provakason" çığırtkanlığıy
la kendisini dışa vuran ve özünde uzun 
erimli bir silahlı mücadeleye karşı oluş
tan kaynağını alan anlayışlarla, yine bu 
anlayışların sonradan "erkendir" , "za
mansızdır" gibisinden alçak inişleriyle 
aynı kefeye koymak mümkündür. Çünkü 
ülke zeminini hedefleyen silahlı mücade
leyi "erken bir doğum" olarak belirleyen 
devrimimizin bugünkü koşulları , tır

m andırılan sömürgeci-faşist teröre 
karşı devrimci alternatifi n yaratılmasına 
hizmet edebilen. devrimci sürece ivme 
kazandırabilen savaşım yönelimlerini 
yadsımıyor. Ve " erken dogum"un bir ifa
desi ya da sömürgeci-faşist vahşete 
karşı tepkinin bir yansıması olabilen ey
lem türlerinin düşmana yönelen yönle
riyle desteklenmesini dışlamıyor: aksine 
gerekli kılıyor . 

Sorunun diger ve esas önemli yanı, "er
ken dogum"un yapısında geliştirdigive 

önümüzdeki dönemde daha da geliştire
ceği sancıların . güçlüklcrin aşılması: za-

ferin yakınlaştırılmasıdır. Bu mümkün 
müdür? .. Hiç kuşkusuz düşmanın yoğun 
saldırıları , bulunulan dagınıklıkve örgüt
sel-siyasal yetmezlikler ortarrunda, bu 
sorunun üstesinden gelmek kolay bir iş 
değildir; ama mümkündür..Yeter ki , Kür-

1 distan ulusal kurtuluş mücadelesinin ka
~ zandığı boyutlar, onun bünyesinde 

ı barındırdığı potansiyel ,devrimci sürecin 
dayattığı görevler ve "erken doğum "un 

yukarıda açıklığa kavuşturduğumuz ne
denleri diyalektik birbütünlükiçinde ele 
alınsın, vatanın bagırnsızlık ve özgürlük 
davasınıri gerektirdiğifedakarlık ve atıl
ganlık dogru kavransın!. . Ve buna uygun 
politik yönelimler içine girilsin !. . Sorun 
bu baglarnda irdelendiğinde birincil me
sele, mücadelenin Kürdistan devrimimi
zin gelişme yoluna uygun bir eksende 
örgütlenmesi, sürecin öne çıkardığı gö
revlerin omuzlanarak sözkonusu örgüt
lüiiigün geliştirilmesi ve güçlü bir işçi 
sırufı hareketinin yaratılmasıdır. Ki bu, 
d evrim ci alternatifin yaratılmasında 
önemli bir kilometre taşı olacaktır. 
Örgütsel-siyasal birlik sorununda 
karşımıza şu ya da bu biçimde çıkan bu 
konu, çıkışırruzdan buyana teorik ve pra
tik planda hareketimizin gündeminde
dir. Ve ayrı bir değerlendirme konusudur 
Ancak şu kadarını belirtelim ki, bu konu
da netleşmeyenlerin netleşmeleri, somut 
adımların atılması gerekiyor artık. . Ikin
cis~ ülke düzeyinde düşmana karşı güç
leri birleştirmek , bölge planında zulme, 
sömürü ve saldırılara karşı en geniş ke
simlerle dayanışma ve karşılıklı yardım
laşmanın kazandığı önemi kavramak ve 
kavratmak için enerjik bir çaba harca
mak, duygusallıga , bölgedeki devrimci 
gelişmelerin genel çıkarlarını yadsıyan 
i~şkilere yer vermeyen doğru bir politika 
geliştirmek ve bu yolda somut adımların 
atılmasını sağlamaktır . Ne var ki, bu da, 
tüm aciliyetine rağmen kısa sürede üste
sind;:n gelinebilecek bir sorun degildir. 
Özellikle son gelişmeler, çatışma ve poli
tik cinayetieric örgütler arası ilişkilerin 
kazandığı tehlikeli boyutlar, bu yolda 
mesafe katedilmesini daha bir zorlaştır
makta; soruna yeni boyutlar kazandır
makla ve ateşkesin sağlanmasını ön pla
na çıkarmaktadır . Ancak soruna salt 
a leşkes çerçevesinde kalan bir yaklaşım , 

ülke ve böl e urtsever ü leri arasında
ki ili kilerin i ile tirilmesine as arı e 
mokrasi kurallarının ör ütler arası iliş -
ere egemen kılınmasına. birlik ve a 
anı nı eli tirilmesine köklü bir ç .. 

züm olmaktan uzaktır. Bu · kım an, 
~daha önceleri de değişik vesilelerle be
l i rttiğim iz gibi- kavranması gereken ana 
halka, bölgedeki devrimci gelişmelerin 
ve özellikle Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesinin gelişme yolunu tıkayan 
" kör bir dü@rıl" haline gelen iç çatışma-

ı· ıarın sebe!J ve sonuçları ıle bırlikte ele 
alınması - u devrimci olitikanın bl-

1 )ince çıkarılması ve örgütlenmesidir. 

İÇ ÇATlŞMALAR VE YURTSEVER 
GOÇLERİ BEKLEYEN GÖREVLER 

Bilindigi gibi , toplumumuzun önünde 
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bulunan tarihsel devrim aşaması , ulusal 
demokratik devrim dir. Dolayısıyla devri
mimiz tu ilk aşamada, toplumun degişik 
sınıf ve tabakalarını kapsayan bir müca
deleyi içerir. Ve degişik toplum kesimle
rinin birligini esas almak durumunda 
olan baglaşıklar politikası da buna göre 
biçimlenir. Ulusal kurtuluş sürecine te
kabül eden baglaşıklar politikasında kav
ranması gereken ana halka ise, kimin ne 
ölçüde devrimci oldugu degil ; tersine si 
yasal egilimleri ve dini inançları ne olur
sa olsun vatanın bagımsızlıgı ve özgür
lügüne olan baglılıktır . Ancak toplumun 
bu degişik sınıf ve tabakalarıru, ülkenin 
önünde bulunan tarihsel devrim aşa
masının stratejik hedefleri üzerinde bir
leştirmek sanıldıgı kadar kolay degildir. 
Ve sadece ülkenin bagımsızlıga kavuştu- ; 
rulması ekseninde çıkarları çakışabilen 1 
sözkonusu toplum kesimlerininasgari is
temlerin i program lştırmakla da sorunun 
üstesinden gelinemez. Çünkü böylesi 
programların oluşturulması birligin ken
disi degil, yalnızca birlik isteminin somut 
bir ifadesidir. Birliğin kendisini belirle-

~
en esas sorun, sözkonusu program he
eflerine denk düşen savaşı m süreçlerin
e mesafeler katedilirken, farklı toplum 
esimlerinin ıkarlarını uyum içine saka-
ilrnek toplurnsa sını ve ta akalar 

arasında ka ınılmaz olan ideolo"ik mü
ade e ı buna u arlamak, kar ılıklı ·· _ 
en ortam ının ar atı ması na özen göster
ek ve buna u un olitı tutum ar tak-

k i 

Ayrıca bu, bazı aklı evellerin sandıgı gi
bi işçi sınıfının bagımsız politikasından 
ödün vermek, onun sınıfsal ve siyasal çı
karlarını hafife almak ya da yadsımak 
demek degil; aksine bilimsel sosyalist po
ı itikanın bir geregidir. Ve ancak örgütlü 
işçi sınıfı ve onun denenmiş politikası, 
belirttigirniz esneklik çerçevesinde 
degişik toplum kesimlerinin, sallantılı ve 
kararsız güçlerin ortak hedeflere yönel
tilmesinde motor işlevi görebilir. Aynı 
politik olgunlugun ve duyarlılıgın bölge
d e, emperyalizme, faşizme ve gericilige 
karşı mücadele eden örgütlerle dayanış

ma, işbirligi , hatta ittifakların geliştiril
mesinde de -karşılıklı olarak- gösteril
mesi gerektigi açıktır. 

Bilimsel teorinin sundugu bu verilere, 
farklı gelişme aşamalarında ulusal ve 
sosyal m ücadelelere sahne olan ülkelerin 
zengin deneyimlerine ragmen, düşmana 
karşı savaşta, yurtsever, demokrat ve 
devrimci güçler arasındaki sorunların 
aşılması , engellerin birbir sökülerek atıl 

ması ve en geniş toplum kesimlerinin or
tak asgari hedefler etrafında birleştiril
m esi, sıkıntılı ve sancılı süreçlerden 
geçerek gerçekleşebiliyor ancak.. Işte 

ülkemiz Kürdistan'da, bir bütün olarak 
ulusal demokratik hareket , bu anlamda 
ama daha yogun bir süreci yaşadı , yaşı
yor, daha da yaşayacaga benziyor. Bu 

• bakımdan örgüt içi ve örgütler arası so
runların kazandıgı tehlikeli boyutları , 

kolaycı , sekter, duygusal ve çıkarcı yak
ı aşııniarın ötesin d e, ulusal hareketin ta
rihsel evrimine, ülkemizin ve bölgenin 

nesnel ve öznel koşullarına baglı olarak 
ele almak gerekir. 
Herşeyd en önce Kürt ulusal demokra ik 

hareketi , iç çatışmalann besledi-ikard 
avgasının yarattıgı tahribatları yapısın 

da eliştıren "talıhsiz" bir birikime s 
hiptir. Kuşkusuz u, bazı süpekülatö 
çevrelerin yay ın a rmaya çalıştıkla 

gı ı a ımızaöz ü bir az ı ·· 
rı tarihin derinliklerine uzanan 
amansız bir sömürü ve baskı al ı 

si asa ve u turel erili-inin izlerini ta 
an bir enomendir. Yakın tarihimize ka

dar feodal, urıuva ve küçük burjuva 
üçlerin ulusal harekete egemen olmuş 

o lmaları, Kürdistan 'ın parçalı durum u ve 
düşman güçlerle çevrili olması, sömürge
ci güçlerin bizzatihi ulusal kurtuluşçu 
örgütlerin sınıfsal-siyasal yapılarından, 

zaaflarından yararlanarak onları birbir
lerine karşı kullanmaları ve benzeri et
kenler tarihin bu olumsuz mirasını canlı 
utrnaktadır. Öyle ki, bu, Iran (Kuzey 

Dogu) Kürdistanı ve özellikle Irak (Gü
ney) Kürdistanı'nda, halkımı:an özgür
lük ve demokrasi mücadelesi karşısında 
ciddi bir engele dönüştü, kardeş kav
gasında akıtılan kanlar yurtsever örgüt
leri kalın kin ve intikam duvarları ile bir
birlerinden ayırdı, düşmanın işini kolay
laştırdı, kolaylştırıyor. Ayrıca kardeş 
kavgasının mücadeleye verdigi zararlar 
b u parçalada sınırlı kalmadı, diger 
parçalardaki gelişmeleri , topyekün Kür
distan halkını ve bölgedeki ilerici geliş
meleri derinden etkiledi, etkiliyor. 
Işte Kuzey Kürdistan ulusal demokratik 

hareketi de, tarihin bu kötü mirasından 
payına duşeni aldı. Sait Elçi ve Sait 
Kırırnzıtoprak'ın oldurulmelerıyle sO
nu !anan hazin olaylardan sonra ulusal 
h. are et uzun su re to par ana ma ı. Ancak 
70'li yılların ikinci yansında, toplumdaki 
degişim ve gelişim e paralel olarak çagdaş 
kurtuluşçu görüşler etrafında yeniden 
boyutlandı. Bu dönem, aynı zamanda 
Kürdistan işçi sınıfının, ulusal ve enter
nasyonalist görevlerini kavramaya baş
ladıgı , bilimsel dünya görüşünün Kürt 
ulusal hareketinde varolagelen boşlugu 
doldurmak üzere tarih sahnesine çıktıgı 
bir dönem di. Dolayısıyla günümüz ulusal 
demokratik hareketi (K Kürdistan kast 
ediliyor) , ulusal hareketin tarihi birikimi 
üzerinde yükselen ama agırlıklı olarak 
70'1i yılların ürünü olmak bakımından 
avantajlı bir konumdaydı. 

Bu avantajlı konum, aynı zamanda ulu
sal demokratik hareketin önüne tarihi 
görevler koyuyordu . Ve bu görevlerin bir 
~anesi de ulusal kurtuluş devriminin 
mantıgını kavramak, tarihimizden ders 
Çlkararak degisik sınıf ve tabakaların gö
rüşlerine saygılı olmayı ögrenmek, yurt
sever, demokrat ve devrimci güçlerin bir
ligı sorununu örgütsel , grupsal çıkarların 

_ilıJünde tutmaya özen göstermekti . Ne 
var ki. tarihimizin zengin birikimlcrinc, 
toplumsal ve siyasal yapıdaki değişmele
re ve çagdaş düşüncenin yaygınlaşan et 
kisinin sundugu olanaklara mgmcn bu 
yapılamadı. Aksine devrimci - demokrat 
ve sosyalizm yönelimli yapıda yeni 
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ı ı b" l"k o uşum ara ır ı te, !~ unısal, sıyasal 
ve kültürel yapıdaki çarpık ve sancılı 

degi~jmin izlerinı tal!ıyan biribirini sin-
dirnıeme, biribirlerinin varlıklarını ka-
bullenmeme !!.ibisinden hazımsızlıklar çlıı 
kendisini göstermekte gecikmedi. Ardın 
dan gjJnden gjjne dozajı artan "elel!tiri 
!er", dedikodu kampanyaları , ithamlar, 
su~lamalar, birıbırlennın politik ~alııı 
malarını engellemeler, kavgalar, adam 
öldürme olavları ve çatısınalar başgöster 

i. Ve niha et 12 E lül eni! isi le ulusal <lU y y y g y 
demokratik hareket yeni bir döneme gir
di . 

12 Eylül ve sonrası dönem ,Türkiyedev
rimci-demokratik hareketinin yanısıra 
Kuzey kürdistan ulusal demokratik hare
keti bakımından da tarihi bir öneme sa
hipti. Ne var ki ulusal demokratik hare
ket, bu tarihi fırsatı da geregi gibi deger
lendiremedi. Diger bir degişle O, yedigi 
agır darbelere, karşılaştıgı çok yönlü so
runlara ragmen, faşizm karşısında aldıgı 
yenilginin ögreticiliginden yararlana
madı, kendi kendisini egitip yenileyeme
d i. Dolayısıyla degişiktürdeve boyutlar
da sorunlarla karşı karşıya kaldı. "Siyasi 
merkezlerin temel mücadele alanı dışına 
düşmesi , zaten zayıf olan denetim gele
neginin büyük ölçüde ortadan kalkması, 
kitle baglarının önemli oranda zayıfla
ması, hatta bazılarının tümüyle kit.leler
den tecrit olması", "bagımsızlaşma" ve 
benzeri küçük burjuva dürtülerin geliş
mesi, yüreksiz unsurların daha az fede
karlık isteyen safiara yönelmesi vb. tek 
tek örgütlerin, dolayısıyla ulusal demok
ratik hareketin sorunlarını daha bir de
rinleştirdi . Eski yapılarını "ihya" etmek 
isteyen örgütler tökezledi. Ideolojik , poli
tik ve örgütsel yetmezlikler, kofluklar da
ha bir açıga çıktı. Ayrışma, saflaşma ve 
dökülmeler boy verdi. Ama bütün bunla
ra ragmen, ezici çogunluguyla parti, 
örgüt ve gruplar, yenilgiye, bunalıma ve 
b unların öne çıkardıgı agır sorun la ra 
kaynaklık eden nedenleri kendileri 
d ışında aramaya devam ettiler. Bu eksen
de çakışan saglı-"sol"lu anlayışlar, bu
nalımı daha da derinleştirdiler. 

Tam bir kaosa dönüştürülen bu durum, 
özellikle örgütsel yapıları sarstı. Ve so
runlar, bilinçli olarak örgütler arası iliş

kilere taşırıldı. ~öylece örgüt içi ve örgüt
ler arası sorunlarda, 12 Eylül öncesi 
fersah fersah gerilerde bırakan faydacı 
makyavelist, fırsatçı , komplocu ve tasvi 

eci önelimler i ine irildi. I te bu ü 
yurtsever. demokrat ye devrimci örgütl 
ri miz arasında tehlikeli boyutlara varan 1 

çatışmalar, mucadele tarihimizin ibret 
dersleri Ic dolu bö bir süre te adı 
adım eli tirilen oli ik akla ımiarı 
yapılarında kronikle tir i 

ırı · nı crın ürünüdür. Bu sorunun bu 
noktaya getirılccegi , dünden belliydi. 
Dünbunu gören hareketimiz, sözkonusu 
yanlış ve sakat egilimlerin yapılarında 
gcliştirccegi tehlikelere işaret etmiş, şid
detin ve sogukkanlılıktan uzak kolaycı 
yaklaşım ların çözü mleyici olmayacagını, 
aksine tahrikedici birişlev görecegini ve 
düşmanın işine yarayacagını degişik yön
leriyle ortaya koymuştu . (Bak.Roja We-
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lat,s. 19-20)Gelinen nokta bu tesbitimi
zi dogrulamakla kalmıyor; bu gerçegi, 
kitleler, bölge ve uluslararası kamu oyu 
nezdinde açıga çıkarıyor. Yurtsever-
devrimci hareketin, alternatif arayışı 
içinde bulunan yıgınlar ve demokratik 
kamuoyu önünde prestij yitirmesine ne
den oluyor. Dayatılan sömürgeci-faşist 
savaş karşısında halkımızı demoralize 
ediyor, umutsuzluga itiyor. 

Diger yandan iç çatışmalar, bu çatışma
ları besleyen nedenler salt Kuzey Kürdis
tan ulusal demokratik güçleriyle sınırlı 
kalmıyor; bölge yurtsever, ilerici ve an
ti-faşist güçlerini kapsayan geniş bir 
alana yayılıyor. Dolayısıyla gerici bölge 
devletlerinin ve özellikle sömürgeci-
faşist Türk devletinin -polis teşkilatı 
bünyesinde oluşturdugu "Terörle Müca
dele Harekat Daire Başkanhğı"örgütüy
le- devreye girmeleri için son derece el
verişli bir ortam yaratıyor. Soruna daha 
ciddi boyutlar kazandırıyor. 

Sorunun ciddi oldugu artık tartışma gö
türmüyor. Yurtsever-<levrimci hareket 
sorunlarını hafife almakta ısrar etmiyor
sa, günümüzkoşullarında özellikle önem 
kazanan bu sorununu ciddiye almak, iç 
çatışmalara son vermek ve köklü çözüm
ler üretmek zorundadır. Kuşkusuz Irak 
(Güney) Kürdistan'ında, ısviçre, isveç, 
Danimarka ve Fıransa'da yer alan olay
lardan, politik cinayetlerden sonra bu 
yolda atılması gereken ilk adım, ateşke
sinsaglanmasıdır. Bu konuda çaba göste
riyoruz. Tüm yurtsever-devrimci güçle
rin çaba göstermesi gerekir. Ancak bu, 
-sık sık vurguladıgııruz gibi- bir başına 
köklü çözüm olmaktan uzaktıl'. Çünkü 
Q_rta yerde ciddi anlaşmazlıklar, uyuş
ma:zlıklar, ithamlar ve biribirlerini tasfiye 
etme ı hedefle en olitik önelimler var. 

ger amaç soruna köklü çözümler getir
mek ise (ki , o olması gerekir), herşeyden 
önce bunları görmek, karşıt taraflar hali
ne gelen sözkonusu politik yönelimleri 
irdelemek, onların yurtsever-<levrimci 
güçlerin birligini ve dayanışmasını yadsı
yan yanlış ve sakatlıklarını sergi! em ek ve 
bu yönelimlerini törpülemek için ilkeli 
bir tutum geliştirmek gerekir. . 
Ör ··ı içi ve ör ütlerarası sorunların bu- 1 

günkü te ı ı li aşamaya gelmesinde, hiç \ 
ku kllsuz birinci derecede so mlu olan 
EKK' ır . Bilindigi gibi PKK. cıkışından ,. 
bu yana yurtsever, ilerici güçlerin ezici 
'Qir co&unluğunu duşman ılan etmiş, geri ı 
ye kalanları yuvarlak genellerneleri için
de aynı kefeye koymaktan geri kal 
inamıstır. Ayrıca O, kendı içinde ve ken 
d isinden a lan bir çok insanın kanın 

irdi, iri or. ze ı e son dönemlerde 
unu daha bir geliştiren PKK, gerek ken-
i içindeki ideoljik, politik ve örgütsel so

runlarda (gerçek anlamda ajaniaşan un
surlar kastedilmiyor), gerekse ülke ve 
bölge düzeyindeki bazı yurtsever-dev
rimci güçlere karşı yürüttügü "ideoljik" 
mücadelede, ajan-provakatörlük suçla
malarını, onların şu ya da bu emperyalist, 
ömürgeei-gerici devlete baglı oldukları 
ibisinden soyut iddiaları, giderek belir
in bir politika haline getiriyor. Bunu, . 

sözkonusu belirlemelerinin "meşru" 
kıldıgı ve yer yer baş vurdugu şiddet ey
lemleriyle, politik cinayetlerle hayata 
geçiriyor. Dahası O, yaşanılan "kör 
dögüşü" devam ederse, kendisince "ya
ratmakta oldugu hukuk"un bir geregi 
olarak "işbirlikçi sol"a yönelik politik ci
nayetleri ni daha da sistemleştirerek ge
liştirecegini belirtiyor; yurtsever ve dev
rimci konumda yer alan güçlerin büyük 
bir bölümünü tehdit ediyor. 

Açıktır ki bu , tasfiyeciligin "meşru
laştırılması" ve onun şiddetle pekiştirile
rek temel politik bir yönelim haline ge
tirlmesidir. Ve böyle bir yönelimin, dev
rimci hukuk ya da demokrasi ile bagdaşır 
hiç bir yanı yoktur. PKK'da bunu. "hu
kuk" ya da "demokrasi" olarak -kendi 
insanlarınin bır kesımı dışında kimse

e yutturamaz. Kaldı ki hukuktan söz 
en K'nın, öncelikle demokrasiyi 

indirınesi, kendi dışındaki güçlerin 
arlıklarını hazmetmeyi ögrenmesi, ken
i içinde de görüş ayrılıklarının olabile

cegini benimsernesi gerekiyor. Ki bu, re
formizme, u:zlaşmacılıga karşı mücadele
d e haklı bir konumda olmanın da bir ge
regidir. Yine bu, bir yönüyle PKK'nın da 
ugrunda savaştıgı, kutsal davaya 
baglılıgın bir geregi, ve hemde bir ölçütü
dür. Bu bakımdan, "yeri gögü fethetmek" 
ıddiasında olan PKK, Kürt halkının kur
tuluşu için yürütügü savaşımın ciddiyeti
ni kavramak; bizzatihi ideolojik, politik 
ve örgütsel yapısından kaynagını alan 
ciddi hatalannın, vatanın bagımsızlık ve 
özgürlük davasına verdigi zararları gör
mek, kardeş kavgasını "meşru" kılan söz
konusu politik yönelimini aşmak zorun
dadır. 

Öte andan ör .. · · ör ·· lerarası 
sorunların vardı-ı tehlikeli bo utların 
tek hamisi olarak PKK'yı örmek, a a 
ö e os erme ; o a sı la reformİst 
güçlerin sorunları derinleştiren yönelim
lerini örmezlikten gelmek de dogru ve 
şamimi bir yaklaşım egı ır. un u 
olayların akışında, PKK'nın belirleyici 
payının yanısıra, devrimci mücadelenin 
kazanımlarını korumak, örgüt içi ve 
örgütlerarası sorunların çözümünde 
asgari demokrasi ilkelerini yerleştirmek 
görünümü altında problemleri tersten 
çözümlerneyi hedefleyen, yurtsever-
devrimci güçlerin birlik ve dayanışma
larını yadsıyan ve PKK meselesinde do
ruk noktasına vardırılan reformİsttasfi
yeci yönelimlerin önemli katkılarını da 
görmek, açıga çıkarmak gerekir. 

KK'nın politik cinayetlerine karşı dur
mak, onun sol yelpazede yer alan güçle
rin büyük bir bölümünü hedefleyen şid
dete dayalı tasfiyeci yönelimini kitleler 
nezdinde bilince çıkarmak, tarihsel bir 
görevdir. Ancak bu yapılırken, düşmanın 
penceresinden bakmamak, eleştirinin 
keskin ucunun düşmana karşı olmasına 
özen göstermek ve düşmanın agır saldın
ları ile karşı karşıya bulunan PKK'nın 
y urtsever bir örgüt oldugunu unutma
mak gerekir. Oysa devrimci mücadelenin 
kazanım larını korumak adına çıgırt
kanlık yapan bazı reformİst güçlerin 

'ı~rini mahkam etmek degil; ~tsever
devrimci güçlerın bırlık ve ayanışma 
larını baltalayan, toplumumuzun bagrın 
da derin ızler bırakan kardeş kavgasını 
önlemek, tehlikeli boyutlara varan tasfı 
y eci yönelimleri _g_eriletebilecek ilkeli ve 
dogru bir tutum geliştirınektır. Kuşkusuz 
d ogru devrimci politikanın bilince çı
karılması, herşeyden önce siyasi hayatın 
Jg elişmesine ve bu yolda caydırıcı bir gü-
cün oluşturulmasına baglıdır. Bu ise, bir 
süreç sorunu olarak önümüzde duruyor. 
Görev, tüm yurtsever-<levrimci güçlerin 
b irlik ve dayanışmalarını yadsıyan 
düşünce ve davranışlara karşı birlikte 
d urmak , sogukkanlılıgı elden bırakma
mak, ilkeli, esnek ve kararlı adımlarla bu 
süreci kısaltmaktır. 
~Bunun için yurtsever-devrımcı güçler 
olarak ilk aşamada : 

-Politik cinayetlere, kardeş kavgasına 
son ver meli, ateşkesin saglanması için 
çaba harcamalıyız! 

-Tasfiyecilik, yurtsever-devrimci ha
reketin genel çıkarlarını yadsır. Dogrular 
ve yanlışlar siyasi hayatın gelişimi ve mü
cadele sürecinde açıga çıkar. Buna ola
n ak tanım alı, diyalektigin bu yasasını 
özümsemeli, ideoljik mücadele-politik 
dostluk ilkesini kavramalı, sorunlarıının 
görüşme ve tartışmalarla aşmak prensi
bini benimsemeliyiz. 

Görevimiz, biribirimizi yok etmek için 
savaşmak degil, halkımıza dayatılan 
amansız savaşta yerimizi almak üzere 
m evzilen mektir! .. 

-Ulusal kurtuluş savaşımııda değişik 
sınıf ve katmanların, onların siyasal ve 
demokratik örgü tl erinin yerleri vardır. 
H iç bir örgüt, yurtsever bir konumda bu
lunan bir başka örgütü ya da kişileri halk 
adına yok etme veya afaroz etme hakkına 
sahip değildir. Bu tür eğilimler, yurtse
ver-<levrimci güçlerin birlik ve dayanış
malan yolunda mesafe katetmekle kırıla
bil ir. Bunun için örügütlerin biribirlerini 
tecrit ve tasfiye etme yönelimlerine bir
I ikte karşı koymalı; örgütsel, grupsal ve 
bölgesel çıkarların, yurtsever-<levrimci 
hareketin genel çıkarlarının önüne ko
n ulması yeltenişlerine kararlıca karşı 
d urınalıyız! .. 
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DtJNYA GENÇLİK YILI VE OLKEMİZ GENÇLiC;iNi 

BEKLEYEN SORUNLAR 

GENÇLİGİN GURUPLAN
DIRILMASIVE ÖRGVfLEN
MESİ SORUNU 

Kapitalist toplumda gençlik, 
homojen bir grup özelliğini 
taşımaz, tersine heterojen bir 
özellik taşır. Gençliğin böyle 
bir özelliğe sahip olması tesa
düfi değil, o toplumun sosyo
ekonomik ve politik yapısın
dan, sınıflı bir toplum özel
liğinden kaynaklanıyor ve 
toplumdaki sınıfların mevzi
lenmesine tekabül ediyor. Ör
neğin işçi, köylü, öğrenci 
gençlik grupları şeklinde bir 
gruplandırma yapabildiğimiz 
gibi, bu gruplar da yine kendi 
aralarında çeşitli kümelenme
lere ayrılabilir. Örnek olarak, 
karmaşık bir özellik gösteren 
öğrenci gençliği ele almak 
mümkündür. Carlık Rusya'sı 
şartlarında Lenin, öğrenci 
gençliğin tahlilini şu şekilde 
yapmaktadır: " ... günümüz öğ
rencileri arasında altı siyasal 
küme buluruz: 1-Gericiler, 2-
Ilgisizler, (Öğrenci hareketine 
tümüyle ilgisiz kişiler), 3-
0kulcular (yükselişçiler), 4-
Liberaller, 5- Sosyalist-Dev
rimciler ve 6-Sosyai-Demok
ratlar." (Gençlik Uzerine, Le
nin, Sol Y.s.99-100) Lenin'in 
öğrenci gruplarının dağılışma 

yönelik bu tahlilleri tüm kapi
talist ülkeler için geçerlidir ve 
bu geçerlilik günümüz koşul
larının tüm kapitalist toplum
larında da sözkonusudur. 

"Insanların yaşanunda 
bağımlı çocukluktan tıagımsız 
ve soruru lu yetişkinlige geçişi 
belirten bir aşama olan genç
lik, yalnızca bir psiko-biyolo
jik kategoriyi değil, ayırdedici 
bir sosyo-tarihsel kategoriyi 
de temsil eder. Gençliğin kap
samı ve gençlik çağımn yaş di
limleri çeşitli toplumlarda 
başkadır." (Toplum ve Genç
lik, Konuk Y.s.29-30) 
Sovyet Bilim Akademisinden 

Felsefe Doktoru I.S.KON'un 
bu belirlemesinden de anlaşı
lacağı gibi gençlik, insanlığın 
ve her toplumun ilerlemesin
de önemli birfonsiyona sahip
tir. Ve her toplumun çeşitli yaş 
gruplarının yanlış anlayış ve 
önyargılarıyla başı dertte d ir. 
Söyle ki, ana-habalann kendi 
gençlik yıllarında edindikleri 
beğeni ve görenekieric böbür
lenmeleri, bu beğeni ve göre-
nekieri mutlaklaştırarak 
yanlış bir eğilimle genç çocuk
larına yaklaşım göstermeleri 

ile diger taraftan gençkuşağın 
dakendi yeni yaşam deneyim
lerini eşsiz göstermeleri, bunu 
abartmaları ve ana-babalarına 
başkaldırmaları, bu iki yaş 
kuşağı arasında bir çatışmaya 
neden olduğu ortadır. Bu 
çatışma da ister istemez çeşitli 
yanlış eğilimlerin gelişmesine 
neden olduğu tartışma götür
mez bir gerçektir. 
Gençliğin enerjik bir yapıya 

sahip olması, çeşitli toplumsal 
sorunlar karşısında duyarlı 

davranması ve bu toplumsal 
sorunların çözümü için gerek
li araç-gereçleri bulma yete
neğine sahip olması, coşkulu 
ve öğrenme meraklısı olması, 
sürekli yenilikçi bir duyguya 
sahip olması ve aynca top
lumda sayısal olarak önemli 
bir bölüm oluşturması; onun, 
toplum içindeki önemini ve 
sınıflar arasındaki mücadele
de örgütlenme sorununun ha
yati bir önem taşıdığını göste
rir. Gençliğin bu özelliğini bi
len burjuvazi, kendi düzenini 
sürdürebilmek ve güvence 
altına alabilmek için gençliği 
etki ve denetim altına almak 
ve onu sürekli yönetmek ister. 
Bunun için de burjuvazi, 
gençliği yozlaştırmak için fu
huşu, alkolü, uyuşturucu mad
deleri, basın-yayın organ
larını, iletişim araç ve gereçle
rini, eğitim ve öğretim kurum
larını, kısacası akla gelebile
cek her yolu, araç ve gereci 
dener. Ve yine burjuvazi, 
ırkçılığı, şövenizmi, başka 
halkiara düşmanlığı, faşist gö
rüşleri, militarİst duyguları 
gençliğe aşılamaya ve kendi 
istemlerinin başarı kazanması 
için gençliği bu yolda alet et
rneğe çalışır ve elindeki tüm 
imkanları seferber eder. Buna 
karşın ezilen ve sömürülen 
sınıfın ve onun politik partisi
nin görevi, egemen burjuvazi
ye karşı yürüttüğü devrimci 
kavgada. gençliğin bu özelligi- · 
ni kavramak, onu marksist-le
ninist bir yaklaşım ve örgüt
lenmeyle kazanmak, burjuva
ziye teslim etmemektir. Genç
liğin bu özelliği ve toplumdaki 
yerinin önemi üzerinde duran 
Engels şöyle diyor: " .. Biz gele
cegin partisiyiz ve gelecek 
gençliğindir. 4liz yenilikçiler 
partisiyiz ve yenilikçileri en is
teklice izleyen her zaman 
gençliktir. Biz eski çürümüş
lüğe karşı özünü feda eden bir 
mücadele yürüten bir partiyiz 

II 
ve gençlik özünü-feda eden 
bir mücadeleye girişmekte her 
zaman en öndedir ... " (Gençlik 
()zerine, Sol Y.s.l71, Konut 
sorunu'ndan nakleden Lenin) 
Gençliğe önemli bir değer 

biçen Lenin, gençliği sağlıklı 
bir örgütlenmeye kavuştur
mak için çalışmış ve bu konu 
üstünde önemle durmuştur. 

Devrimci mücadelede sapma 
olarak ortaya çıkan ve genç
liğin örgütlenmesinde de 
yanlış bir yaklaşım gösteren 
sağ ve "sol" oportünizme 
karşı Lenin,in yürüttüğü mü
cadele, devrimciler tarafından 
biliniyor. Lenin bu konuda 
şöyle diyor:" ... biz kesinlikle 
Gençlik Birliğinin örgütsel 
bagımsızlıgından yanayız. 
Yalnızca oportünistler böylesi 
bagımsızlıktan korktukları 
için değil, konunun tabiatının 
ta kendisi nedeniyle. Cünkü 
onlann kesin bağımsızlığı ol
mazsa; aralarından iyi sosya
listler yetiştirmeyi ya da ken
dilerini sosyalizmi ileri götür
meye hazırlamaya başarama
yacaklardır." (Lenin, Age. 
s.199-200)Ve yine örgütlen
meye ilişkin Lenin şöyle di
yor: " ... Halk ayaklanmalan 
için koşullann mevcut 
olduğunu kabul eden ve gene 
de gerekli aygıtı kurmayan bir 
örgütlü proleterya partisi, bir 
aydıncı gevezeler partisi olur
du. Işçiler onu bırakır ve 
anarşizme, burjuva devrimci
liğine, vb. giderdi." (Age. s. 
170-171)Her konudaolduğu 
gibi gençlik konusunda da Le
nin'in sağ ve "sol" oportüniz
me kar!iı amansız bir mücade
le yürütmesi boşuna değildir. 
Leninizmin devrimci pratikte 
gösterdiği gibi, devrimci mü
cadele içinde ortaya çıkan sağ 
ve "sol" sapmalar, devrim mü
cadelesi n i başarı ya götürme
diği gibi; gençliği de sosyaliz
me ve devrimci mücadeleye 
kazandırmadı. Bu sapmalar 
yanlış olduğu için, adı da sap
madır ve işçi sınıfı bilimi ta
rafından mahküm edilrrıj!itir. 

KtlRDİSTAN'DA GENÇLİK 
VEÖRGVTI.ENME SORUNU 

Yukarıda genel hatlarıyla ve 
kısaca gençligin toplumdaki 
yerini, önemini belirttik. Şunu 
da belirtmek gerekir ki, genç
lik konusunu detaylı olarak 
ele almak, incelemek, ciddi ve 
uzun bir araştırınayı gerekti-

Selim Dicle 

rir. Bu da, bu yazının kapsamı 
dışındadır. Bu yüzden, bunu 
çok kısa ana hatlarıyla sun
maya çalıştık. Ülkemiz Kür
distan'da gençligin konumu, 
d ünü, bugünü, yarını ve örgüt
lenme sorununu da yine kısa 
ve öz olarak belirtmeye çalışa
cağız. Ancak şunu da hemen 
belirtelim ki, Kürdistanda 
gençlik sorununu ciddi ve 
sağlıkLı bir araştırınayla ele 
almak gereklidir ve gerekli 
olduğu kadar zorunludur da. 
Cünkü, şimdiye kadar Kürdis
tan'da gençlikle ilgili ciddi bir 
araştırma yapılmamıştır. Ama 
Kürdistanlı devrimcilerin 
böylesi ciddi ve önemli bir so
runa eğileceklerine inanıyo
ruz. Bu sorun, Kürdistan 'ın 
kurtuluş mücadelesinde üze
rinde önemle durulması gere
ken sorunlardan bir tanesi dir. 

Kürdistan gençliği Kürdis
tan tarihinin hiç bir dönemin
de sömürgecilerin baskılarına, 
katliamlarına, barbarlıkianna 
karşı boyun eğmedi, sessiz 
kalmadı, sürekli mücadele et
ti, direndi. O, Kürdistan'ın 
kurtuluş mücadelesinde en ön 
saflarda yerini aldı ve Kürdis
tanda kurulan bütün ulusal 
nitelikli örgütlerde yer aldı, bu 
örgütleri destekledi. Birkaç 

örnek vermek gerekirse, 16 
Eylül 1942'de Kürdistan 'ın 
Iran parçasında Mehabad 
şehrinde kurulan ve daha son
raları Iran Kürdistanı demok
rat Partisi adını alacak olan 
Komele Örgütü'nün kurucu
larının en genci olan Rizaiye 
Lisesi mezunu Rahman Hale
vi'dir. (Dak.Melıa!ı<•d Kiirt 
Cumhuriyeti, Koral Y.s.82. 
Cev. M.E.Bozarslan) Yine İs
tanbul'da kurulan ve Istan
bul'daki ilk Kürt derneği olan 
Kürdistan Güçlü Irade Der
neği'nin kurucu, yönetici ve 
üyelerinin ç~unu üniversite 
gençleri ve diğer Kürt aydın
ları oluşturuyorlardı. 1908'de 
ilan edilen Meşrutiyetin Os
manlı toplumuna getirdiği 
"ö~ürlük" ortamından yarar
l.~nan Kürt ?irencileri, Kürt 
Oğrencileri Umid Derneği'ni 
kurdular. Kürdistan davasını 
bir bildirilerinde dile geitren 
bu derneğin dağıttığı bildiri
nin bir yerinde şöyle denmek
tedir: "Kürt gençliği, Kürt mil
letinin kendi seçkin nitelik ve 
özelliklerine uygun bir şerefli 
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mevkiye ulaşması için, her şey 
den önce Kürt inancının, na
mus ve idealinin ölmez bir 
inançla korunması gerektigi 
kamsındadır." (JIN, cilt 
ı ,sl07 ,C ev. ME.Bozarslan). 
Kısacası Kürt gençliği, Koç
giri, Seyh Sait, Ağrı ve Dersim 
hareketlerinde büyük rol oy
nadı. Ne var ki, bu hareketle
rin hepsi de ırkçı kemalist ik-
tidar tarafından kanla 
bastınldı, onbinlerce, yüzbin
lerce emekçi, genç, aydın, 
kadın, erkek katledildi, idam 
edildi, yakıldı, işkence edildi, 
sürgün edildi, vs. vs ... Ve o dö
nemde Kürdistan'ın kurtuluş 
mücadelesini üstlenen örgüt
ler, Kürt toplumunun uluslaş
ma, bilinç, örgütlenme ve ben
zeri nedenlerden ötürü ayakta 
kalmayı başaramadılar ve 
dağıldılar. Kuzey Kürdistan'
da en son Dersim Kürt Halk 
Hareketinin 1938'de yenilgiye 
uğramasıyla, kısmi bir sessiz
lik dönemi başladı. Bu sessiz
lik dönemi, 1960'lı yıllarda 
yerini yeni bir hareketlenme
ye bıraktı. Süphesiz ki, bu yeni 

dönemin maddi temelini, 
dünya türkiye ve Kürdistan'
daki gelişmeler ve bu gelişme
lere bağlı objektif ve subjektif 
durumlar oluşturdu. Ikinci 
Paylaşım Savaşından sonra 
oluşan Sosyalist Sistem, kapi
talist emperyalist ülkelerdeki 
işçi sınıfı mücadelesinin yeni 
boyutlara ulaşarak bir takım 
kazanım lar elde etmesi, 
bağımlı-sömürge ulusların· 
ulusal kurtuluş hareketlerinin 
zaferle taçlanması ve klasik 
sömürgecilik sisteminin çö
küşü de Kuzey Kürdistan'daki 
yeni dönemin m ücadelesini 
etkiliyordu. Bu saydığımız 
faktörlerin yanısıra Iran ve 
Irak Kürdistan'ındaki ulusal 
başkaldırı hareketleri ve Tür
kiye'deki ilerici, anti-emper
yalist fikirlerio yaygınlaşması 
faktörlerini de saymak gere
kir. Kısaca saydığımız geliş
meler. Kuzey Kürdistan'da 
Kürt gençliği üzerinde önemli 
etkiler yarattı. Böylece ulusal 
duygular kabarmaya, sosyalist 
düşüneeye sempati artmaya 
ve yeni arayışlar içine girmeye 
başlandı. 
Işte bu saydığmız toplumsal, 

ekonomik, siyasal gelişme ve 
etkileşme sonucu Kürt aydın 
ve gençleri arsında ilerici-
yurtsever d~üncelerin geliş
mesi, bu gelişmenin pratikte · 
nüve vermesi 1969'da kendini 
gösterdi ve kısa adıyla DDKO 
olarak bilinen Devrimci Doğu 
Kültür Ocakları kuruldu. Met
ropolde Istanbul ve Ankara'
da ve Kürdistan'ın birçok il ve 

ilçelerinde kurulan DDKO'lar 
kısa bir sürede Kürt gençligini 
yığınsal bir biçimde bağrında 
toplamayı başardı. Kürt 
halkının bir parçası olan 
gençliğin örgütü DDKO, Kürt 
halkını ve onun gençligini 
Kürdistan ve dünya sorunları 
konusunda duyarlı kılmaya 
çalıştı, miting ve eğitsel çalış
malar düzenledi. DDKO'lar 
içinde Kürt burjuva milliyetçi, 
küçük burjuva ve sosyalist 
düşünceler vardı. DDKO'
ların içinde böylesi ayrı ayrı 
fikirlerio barındmiması da 
doğal bir şeydi. Üyelerinin 
çoğunun genç olmasına, 
DDKO'nun bir demokratik 
kitle örgütü olmasına rağmen, 
bir gençlik örgütü işlevini tam 
olarak yüklendi denilemez. 
Cürıkü o, misyonunu aşan bü
yük görevler üstlendi. Ve o 
günkü koşullarda bu dernek
lerin merkezi yönlendicisi ko
numunda her hangi bir mark
sist-leninist parti yoktu. Böy
le bir partinin yokluğu, ister 
istemez bu derneklerin yanlış 
bir rota izlemesi ve kendinin 
kaldıramayacagı bir yükü 
omuzlamasına neden oldu. 12 
Mart 1971 darbesiyle adeta 
DDKo·: .... a t...ırşı .:ıldın kam
panyası başlatıldı. DDKO ka
patıldı, yönetici 'c üyeleri ya
kalandı, agır i~kenceden geçi
rildi ve çeşitli hapis ~zasına 
çarptınldılar. DDKO hareke
ti, eksikleri ve yanlışlarıyla 
birlikte Kürt gençliği üzerinde 
olumlu bir izienim bıraktı ve 
bu hareket, Kürt gençliği için 
önemli ve bilinmesi gereken 
bir deneyimdir. 

1913 genel seçimleriyle bir
likte, Türkiye ve Kürdistan'da 
kısmi bir demokratik ortam 
yaratıldı ve buna parelel ola
rak Türkiye ve Kürdistanlı 
devrimciler arasında devrimci 
bir kabarına baş gösterdi. Bi
limsel sosyalist düşünceler 
hızla yayılmaya başladı. 
Birçok b ilimsel kitap yayın
landı, Türkiyenin ve Kürdis
tan'ın birçok kentlerinde 
çeşitli adlar altında yeni der
nekler kuruldu. Bunların en 
önemlilerini şu şekilde sırala
mak mümkündür: DHKD, 
DDKD, DDGKD, ASOK-
DER Sunu da belirtmek gere
kir ki, bu saydığımızdernekle-

rin tümü de, ayrı siyasi hare
ketlerin birer yan kuruluşu 
konumondaydı ve bu dernek
ler, siyasi hareketlerin yönlen
diriciliği doğrutusunda çalışı
yorlardı. Bu siyasi hareketle
rin ve onlara bağlı bu çizgi 
derneklerinin, Kürdistan kur
tuluş mücadelesinde önemli 

bir mesafe kaydettiler, 
küçümsenmeyecek faaliyet ve 
yararlı şeyler yaptılar, kitlele
re bilinç götürdüler, kürtçe 
yayınlar çıkardılar, Kürdistan 
işçi, köylü, emekçi insanlarını 
örgütlerneye çalıştılar. Bilim
sel anlamda Kürdistan kurtu
luş mücadelesi davası geniş 
halk kesimini sardı, önemli 
bir aşama katedildi. 

Ne var ki, bu dönemde de 
gençliğin konumu, örgütlen
mesi, karşı karşıya kaldığı so
runların çözüm çabaları, iste
nilen anlamda bir işçi sınıfı 
partisinin olmamasıydı. 12 
Eylül öncesi durum böyleydi 
ve bugün de böyledir, hatta 12 
Eylül öncesi dönemden çok 
daha kötüdür. 

Bugün Kürdistan Gençliği, 
sağlıklı hatta normal bir 
örgütlenmeden yoksundur. 
Kürdistan'lı devrimciler, ha
reketler, gençliği örgütleye
mezve onu biryığın örgütüne, 
sağlıklı bir dünya görüşüne 
kavuşturamazsa, devrimci ha
reket bundan ağır yaralar-
sarılması çok zor olacak 
ağır yaralar-alacaktır. Var 
olan bu yarayı kanser yapma
dan görevin acilligini ve öne
mini kavramak ve buna göre 
mücadele yöntemleri geliştir
mek zorundayız.Kürdistan 
Gençliği, bugün Kürdistan'da 
kendisine yol gösterecek poli
tik organizasyonlardan yok
sun olduğu için, ne yazık ki 
faşizmin ellerine teslim edil
miştir. Faşist genarcierin ikti
dara el koyduğu 12 Eylül 
1980'den bu yana, göze kesti
rilen, pasifize edilmek iste
nen, I üm penleştirilmek, m ili
tarist, ırkçı kemalist ideolojiy
le beyinleri yıkanmak istenen 
en başta gençliktir. Yine iş
kence yapılan, sokaklarda-
caddelerde-köylerde ve iş
kencehanelerde öldürülen, 
idam edilen, çeşitli hapis ce
zasına çarptırılanların büyük 
bir kesimi gençliktir şüphesiz. 
Faşizm kendi iktidarını sag
lamlaştırmanın en emin yolu, 
gençliği sessiz, kendisine 
başeğen, uysal ruh lu uşak ye
tiştirme olduğunu çok iyi bili
yor. Bunun için hayatın her 
alanını gençliğe zindan etmiş
tir. Bunun içinüniversitelerde 
çıkarılan YÖK yasasıyla, üni
versitelerin özerkligine son 
verildi, başta üniversiteler ol
mak üzere tüm öğrenim ku
rumları askeri kışlalara dön
derildL Tüm bunlar, gençliği 
çok olumsuz etkiledi. Gençlik 
bir takım kötü yollara düşerse, 
bunun sorumlusu siyasi hare
ketlerdir. Faşist iktidar. çok 

değişik eylem biçimlerine, ku
rumlaşma yollarına, baş vur
makta ve gençlik üzerinde 
kontrol mekanizmaları oluş
turmaktadır. Bu mekanizma
lardan bir tanesi de, Ağustos 
1985'in ikinci günü yürürlüğe 
konulan üniversitelerdeki 
değişikliktir. Buna göre, bun
dan böyle her 5-10 öğrenci 
grubu bir öğretim görevlisine 

· bağlanacak ve bu öğretim gö
revlisi de kolayca öğrencinin 
tüm faaliyetlerini kontrol ede
bilme yetki ve olanağına sahip 
olacaktır. Sömürgeci-faşist 
diktatörlüğün tüm bu tedbir 
ve haskılarına rağmen, Kür
distan gençliği kolay kolay bo
yun egmeyecektir, cezaevle
rinde, dağlarda, köylerde, fa
brikalarda ve tarlalarda sö
mürgeci-faşist diktatörlüğe 
indirilen her darbe, faşizmin 
ömrünü biraz daha kısalta
caktır, hiç bir kuvvet gençliği 
mücadelesinden alıkoyama
yacaktır. Açıktır ki, görevimiz 
çok ciddi ve ağırdır: Kürdis
tan'da ciddi siyasi bir alterna
tif oluşturınadan, Kürdis
tan'ın işçi-köylü ve emekçi 
kesimlerinin öncü savaşkan 
partisi yaratılmadan, Kürdis
tan gençligini faşizmin ve sö
mürgeciliğin pençesinden 
kurtarmak, gençliği yönlen
dirmek ve örgütlernek müm
kün değildir. Ancak kürdistan 
halkının öncü savaşkan parti
sinin yaratılması ve böyle bir 
partinin yol göstericiliği, ön
cülüğünde gençlik, Kürdistan 
koşullarına uygun ilegal, le
gal-yarılegal tüm mücadele 
biçimleri ve örgütlenmeye ka
vuşabilir. Bu alternatif yaratıl
mazsa gençligi örgütlemek, 
ona yol göstermek hiç de 
mümkün olmayacaktır. 

AVRUPA'DA KÜRDİSTAN
LI GENÇLİGİN SORUNLA
RI 

Kürdistan'a bilinçli olarak 
çağdaş egitim götürülmedi. 
Oratokul, lise derslerine ilgi-
siz-ilkokul öğretmenleri 
atandı. Okullar türkçülük yu
vası oldu. Binbir zahmetlere, 
sıkıntılara katlanılarak bazen 
saatlerce yol yürünerek gidi
len okullarda Kürt çocukları 
ve gençlerine, kendilerine ya
bancı kişilik kazandırmak is
tenmekte ve bilimsel olarak 
çok düşük bir seviyede eğitim 
verilmektedir. Bu düşük eği
tim sonucunda yurt ve eğitim 
gerçekliğinden uzaklaşarak 
haıırlanan üniversite sınav
larında başansız konuma düş
mektedirler. Faşizmin türkçü-

Devamı s.13'te 
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KÜBA DEVRİMİNİN 27. YH.DÖNOMO 

Küba ABD'nin burnunun di
binde, Latin Amerika'daki 
emperyalist zinciri ilk olarak 
parçalayan küçük bir ülke. 
18.yy. da Ispanyol sömürgeci
ligine son veren Küba halkı, 
aynı yıllarda dayatılan emper
yalist boyundurukla karşı 
karşıya kaldı. Yerel kukla yö
netimlerle sürdürülen emper
yalist boyunduruk yılları, Kü
ba halkı içinzulüm,sömürü ve 
baskı yıllan oldu.Bu küçük 

adada sömürü ve baskı döne
mi, Amerika kıtasını sarsan 
sosyal olayların boy vermesi
ne kadar sürdü. Nihayet 26 
Tenmuz 1953 yılında, mark
sizm-leninizmin yol gösteri
ciliginde Latin Amerikanın 
özgül koşullarına uygun yeni 
bir çıgır açan Küba Devrimi
nin ilk adımı atıldı. 

Küba Devriminin habercisi 
olan bu ilk adım, devrimin li
deri Fidel Castro Ruz'un fiili 
önderliginde Moncada Kış
lasına yapılan baskındı. Mon-

Baştarafı s.ll'de 

AVRUPA'DA KORDİSTAN
LIG~ÇLİGIN SORUNLARI 
lük propagandası, işsizlik, 
başlık parası-fakirlik yüzün
den evlenememe-, baba ek-
megine muhtaç olma, 
yalnızlık ve yığınla sorun, 
gençlerimizi bunalıma itmek
te, bunu da çeşitli biçimlerde 
açıga vurmaktadırlar: 

Bu korkunç politik baskılar, 
fakirlik ve daha bir sürü ne
denle Avrupa'ya göç eden 
kürtlerin sayısı 400 bin ci
varındadır. Buna bagtı olarak 
100 bin civannda Kürt genci
ninde ülke dışında yaşadık
ları sanılmaktadır. Aileleriyle 
veya yalnız bu ülkelerde bulu
nan gençlerimiz çeşitli zorluk
larla karşılaşmaktadırlar. Yurt 
özlemi, dil sorunu, konut, üç 
dillilik sorunu, yalnızlık ve 
kültür çatışması, boş zaman
larını degerlendirecegi, etki
leşirnde bulunacagı, kitap 
okuyacağı bir yerden ve tüm 
gençleri kapsayan gerçek bir 
örgütlülükten yoksundurlar. 

Gençlerimize nasıl sahip çı
kacağız? Eğer biz onlara boş 
zamanlarında gelip oturacağı, 
çeşitli aktivitelerde buluna
cağı, ilerici sosyalist yayınları 
okuyabilecegi, tartışabileceği, 
derdini anlatabilecegi bir yapı 
vermezsek, Avrupa ülkelerin
de belkide gericilerin kulüp le-

cada Baskını, eli kanlı batista 
rejimi tarafından bastırıldı.
Fakat adını bu baskının tari
hinden alan 26 Temmuz Ha
reketinin Küba'da tutuştur
dugu özgürlük ateşi söndürü
lemedi. Baskın sonrasında 
yoğunlaştırdan teröre karşı 
Fidel ve arkadaşları, işkence, 
kan ve ölümün yeni bir 
yaşamın başlangıcı olacağını 
gösterdiler. Özellikle Fide! 
Castro'nun Batista rejimini 
yargılayan tarihi savunması, 
yakılan özgürlük ateşini kö
rükledi, hareketin yeniden to
parlanması için bir moral kay
nağı oluşturdu. 

1956 yılında, Fidel Castro'
nun daha önce söylediği, 
"1956 yılında ya ö7giir ola
cagız, ya şehif' sözlerine uy
gun olarak, Küba Devriminin 
ikinci ve zaferle taçlanan 
adımı atıldı. Sürgündeyapılan 
kısa bir hazırlık döneminden 
sonra Fidel Castro, beraberin
de bulunan 83 arkadaşıyla 
birlikte adaya çıktı ve Batista 
re"imine ka ı eriila sava ını 

rinegideceklerdir. Kendi yurt
taşlarıyla konuşabilmek için, 
yurttan haberler dinlemek 
için .. 

Avrupa'daki gençlerimize 
böyle bir demokratik örgüt 
kazandırmalıyız. Onları işçi 
sınıfı bilimi ışığında eğitmeli 
ve kazanmalıyız. Biz, onlara 
böyle bir yapı sunamıyorsak, 
onların içinde, onların çoğun
lukla gittikleri yere gidemiyor 
ve gençlik yığınının içinde 
degilsek, sadece kendi dü
yamızda yaşıyorsak, Avrupa'
daki gençlerimizin kapısını; 
yozlaşma, kültürüne, sorunu
na, yabancılaşma, boşvermiş
lik çok geçmeden çalacaktır. 
Diger önemli sorunda, dil so
runudur. Yıllarca sömürgeci 
güçler tarafından asimile edi
len gençlerimizin büyük bir 
kısmı, Kürt dilinin gelişim 
aşamalarının da etkisiyle hala 
kendi dillerini, ikinci bir dil gi
bi kullanmaktadır, ana dille
riyle egitim görememektedir
ler. Kürt dili gelişiminin eği
timde yetersiz olması, bu 
gençlerimizi çoğu zaman 
başarısızlığa sürü k lemekted ir. 
Bu durumdaki gençlerimiz üç 
dil arasında bocalamakta ileri 
sınıfa ingilizcenin de gelme
siyle bunalıma girmektedirler. 
Bu durum onların izole ol
masını, kötü alışkanlıklara 
düşmesini çogu zaman bera
berinde getiriyor. Bazı aileler-

başlattı. Fedakarlığın, büyük 
özveri ve cesaretin cisimleştigi 
savaşım, ı. Ocak 1959 günü 
demokratik halk devriminin 
zaferiyle sonuçlandı. 

ABD'nin burnunun dibinde 
olan bu ülkede, devrimci ikti
darın kazanımlarını koruma, 
geliştirme ve sosyalist inşa 
başlı başına bir sorundu.Ama 
devrimi ve O'nun lideri Fidel 
Castro'yu hedefleyen sayısız 
komplo, şantaj ve korkunç bo
yutlara vardırılan ekonomik 
ablukaya rağmen Küba işçi 
sınıfı ve halkı, devrimin ka
zanımlarını koruyup geliştir
meyi başardı; ülkeyi sosyalist 
inşa sürecine soktu. Bugün 
Küba, SSCB ve diger sosyalist 
ülkeleri n büyük destek ve 
yardımlarının da katkısıyla, 
sosyalist kuruluş yolunda 
önemli bir mesafe katetmiştir. 
Devrimin 27. yılında Küba 
artık, özgürlüğün fışkırdıgı, 
köklü ekonomik, toplumsal ve 
politik dönüşümlerin gerçek
leştirildiği küçük ama güçlü 
bir ülkedir. 

deki durumda malesef buna 
yardımcı olmaktadır. Gençler 
üzerinde aşırı yasaklamaya ve 
baskı kurmaya gidiyoruz. 
Okulda, mahellede, her yerde 
başka ulustan gençlerin aile 
ve dışarıdaki özgürlüklerini 
gören gençler, kendilerini bir 
kültür çatışması içinde bul
maktadırlar. 

Istemedikleri kişilerle, çocuk 
yaşta onları gözleri açılmasın 
diye zorla evlendirip, bir çırpı
da bir sürü problemin içine 
sokuyoruz. Böyle totaliter bir 
aile egitimi sonucunda, özel
likle babanın uyguladığı 
yanlış eğitim metodları yü
zünden gençler ya pasif bir 
konuma, ya da güvensiz, vu
ran, kıran asi bir konuma itil
mektedirler. Ülkemizdeki feo
dal kültür, sömürge-sömür
geci ilişkilerinden kaynakla
nan tavır şekilleri gençleri
mizde derin yaralar açmakta. 
Genç kızlarımız sersemletici 
e.~ işlerinden gözlerini açama
maktadır. Özgür, tek başına 
karar verebilen, fikir üretebi
len konuma gelme ri engellen
mektc ve cahil bırakılmak
tadırlar. Gençlerin birer ço
cuk gibi degilde bir insan ola
rak sayg: duyulacak, özgürce 
konuşacak, fikir belirtecek, 
karar verebilecek niteliğe ka
vuşabilmeleri için ailenin eği
tilmeside şarttır. 

Bitti 

Baştarafı s. 16'da 
Libya 'ya karşı bu girişi nı i n i, 
··tüm islam ülkelerine yöncl
miş bir emperyalist-siyonisı 
tehdit"" olarak tanımladı. Kuş
kusuz bu karar diplomatik 
olarak olumlu ... Ancak bir çok 
yönleriyle ABD emperyaliz
m ine bağımlı ülkeler ve on
larm yöneticileri. örneğin Tür
kiye bu kararı riyakarca ka
bullcnmiş ve daha şimdiden 
ABD yönetimine ve NATO 
ülkelerine kuyruk saliayarak 
bu karara" Anayasamız ve dış 
politikamızın izin verdiği 
ölçillerde katılırız" diyor. Bu 
kararı sözde kabul etmeleri
nin bir diger nedeni ise. Arap 
ülkeleri ilc olan ekonomik 
bağımlılık ilişkileri ve l;ıu top
lantıda gerici yönetimlerin 
ağırlıkta olmalarından hare
ketle anti-komünist propa
ganda arkasına sıgınıp "Bul
garistan Türklerine baskı 
yapılıyor" (!) uydurmasıyla 
Bulgaristan'ı kınama kararını 
çıkartmak içindir tabii .. 

ABD'nin Libya'ya ekonomik 
yaptırım önerisi NATO ülke
lerinde de itibar bulmadı. Be
yaz Saray sözcüsü Larry S pea 
kes'in Avrupa ülkelerine 
yaptığı çağrıda, kendilerini 
dcstcklcmelcrini, ekonom ik 
ve diplomatik ilişkilerini bu 
"terörü destekleyen" ülkeyle 
kesmelerini istedi. Ancak Av
rupa ülkelerinin Libya ilc olan 
büyük ticari ilişkileri ve hanı
maddesel olarak Libya'ya 
bagımlılıkları, ABD'li dost
larından daha baskın çıktı ve 
bu öneriyi red ettiler. Hatta 
Yunanistan silahlı kuwctlcri 
tanklarla Girit adasının günc
yinde alarma geçilen ABD 
üsünü kuşattığı ve kendi ülke
sindeki üslcrin Libya'ya karşı 
kesinlikle kullundırılımıya
cagını açıkladı. !talya hükü
meti de. buna benzer açıkla
mada bulundu. Sicilya'daki 
ABD üsleri hakkında ... 

ABD cm pcryal iz mi ve !srail 
siyonizm inin Ortadogudaki 
politikalurıııı boşa çıkartmak 
için tüm anti-emperyalist 
güçlcrt· büyük giircv ve so
rumlulukl;.ır düşer. ABD'nin 
olası Lihya·ya askeri müduha
lc tehditlerine karşı çıkmak. 
Libyu halkıylu dayaııışma ve 
destck içinde olmak. Ortu
doğu genelinde anti-cmper-
yulist mücadelenin bir 
purçasıd ır. Bu konuda hiilgt· 
sathıııdu anti-emperyalist 
ülke. devrimci demokratik 
k işi ve k u ruluşlara görev düş
ıııcktcdir. Bölgede emperya
lizmin gcrilctilmcsi. demokra
si güçleri n i ıı mevzi lwzanm ası 
demektir. 
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KEÇA MIN XORTE MIN 

Keça mm xort~ mm 
.Dı nav çar şOre dıjmın da 
Dı nav nezani O xızani da 
Bı dıle xem bı çav~ ken 
We xwedidıkım bı bezaran umıd 
Le şeva mm ne şev e 
Le roja mm ne roj e 

Nalinek te guhe mm 
Lı bın lepe dıjmın da 
Xwin xwin 
Xwin vedreşe Kurdıstan 

Keça mın xorte mm 
RO medın axa O began 
Wana seyen herdere neyaran 
Wana h Bexdat O Şame 
Lı Tehran O Anqare 
Wana bı tev dıjmın 
Xwina welat dımıjın 
Nalinek te guhe mm 
Lı bın lepe xwinmıjan 
Xwin xwin 
Xwin vedreşe Kurdıstan 

Keça mm xorte mm 
RO medın kevneperestan 
Wana h cıvat O mızgeftan 
Dı bın hefsare nezanan 
Wana ker O Jale nıştıman 
Wana meşa kor be welat ın 
Wana şıva dest~ kedxwar ın 
Nalinek te guhe mm 
Dı bın lep~ kevnaran 
Xwin xwin 
Xwin vedreşe Kurdistan 

Keça mm xorte mm 
Dıjmıne me mina gur O dız ın 
Bı nav O denge me dılerızın 
Bı stran O kena me dıtırsın 
Lı her yekitiya me dırevın 
Le kıırm~ dare dar puç kırm 
Kuçıke kor xwedi ~ tevdir kınn 
Nalirıek t~ guhe mm 
Lı navçeye behextan 
Xwinxwin 
Xwin vedreşe Kurdıstan 

Keça mın xorte mm 
Bese koleti O bmdesti 
Derkevın meydana ceng 
Bıra cihan bıhesi 
Kore zemin bıbini 
Kere zemin bıbisi 
Çina reben btkeni 
Çina kedxwar bırevi 
Jı bona ala azadi 
Bıra xwin xwin 
Xwin bıhenke Kurdıstan 

Ba O Baran 

MIN NE BERDE 

Mın ne berde lawe cıwan 
Xwişka, delal, dayk O baben berivan 
Mm ne berde hesreta dılan 
Derınane bırin O kutan ... 

Mm ne berde hapira 
Ez dınalım ez dıhehm 
Ez dısojım ının ne berde 
Jı bo xatıra ~wiyan ... 
Mın ne berde dar O heroo ... 
Dehl O genım, çem O çiya 
Qırşık o mırşık, merg o çiman 
U JIYAN MIN NE BERDE 

Carek dı heviya jı we dıkım 
Jı bo xwina şehidan 
Nahelın jiyan bı derkeve 
KURDISTAN 

Agır herdane mm 
Ware mın xırab kınn 
Ez gerandım 
Edi hese ... 
Kezeba mm şewıti 
Tu xwişke! 
Ewe ku te lawe cıwan heye 
Tu xorto! 
Ewe ku tu evindari 
Tu .. dayk O babo, bapiroo 
Ewe ku te zar o zeç heyi 
Gelo ... 
Heware mm xılas bıkın jı her kesere 
Aveki bıdme mm ca ez şin bım 
Tu çily ez ıname nava derd O. kulan 
Mm nehele jı van halan 
Qırin O hewaren mm her bı 

ezman bıhnd dıbm 
Welat evineo Kurd 
Ez ım Kurdistan hevidar ım 

MIN NE BERDIN ... 

DIU: ME DA 

Dıle me da 
Agır dadane 

ŞERIF Şilan 

Em ~ kırme kole 
Beri hezar salan !ıvır 
Lı Kurdıstane 
Em hebfin 
Nıha disa ji hene 
Bı dar ii bıvır 
Bı erd O tevır 
Kesi jı me ne agır helani 
Ne ji baweri me ani 
Seva azadiye 
Seva sosyalizme 
Me neçe git sıng kınn 
Heta roja iro 
Çend caran 
Nu da jin bfin 
Iro disa 
Ser dıl ı1 kezeben me da 
Agır hatiye dadan 
Jı sere çiyayen bıhnd 
Cejna Newroze çırisk dıde 
Dıle lav O keçanda 
Ev hemfi yekbO.ne 

NO. da jin dıhe 

Ey xorten welatparest 
Ber xwe bıdın 
Venemırinın 
Agıre KurdiStan 
Bıla xurya we 
Tım O tım dom bıke 
Em rewi ne 
Riya xwe da· 
Heta cejna azadiye 
Zordar çit O çeperıo 
Bı top O tıfıngan 
Peşi me bırandıne 
Em nıkarın 
Bı gul O kulilkan 
Dıji wan henn 

H.Çaki Gaze- Istanbol 

KİME NE YAPI'IN 

Ey OrtadoRmun mazlumu 
Sen hangi güne duruyorsun 
Üç bin yıllık tarihin 

sanatın, dilin, kültürün 
Ve üzerinde yaşadıRIO topraRIO 

Kime ne yaptın 
toprak mı işgal ettin 
Insanlara mı kıydm 
Ekili bahçeleri mi cignedin 
kopardın mı boRday başaklarını 
Zulüm mü yaptın 

Çok iyi tanırsın onlan 
Onlar topraklannda at 

kişnettiler, kılıç aynattılar 
Şehirlerini köylerini yıktılar 
Sana ve körpecik yavrularma kıydılar 

Bırakmadılar ovalann yeşersin 
ve ekinterin 

Dağlanndaki geyiklere, kuşlara 
saldırdılar ve ormaniarına 

Mm sümbilllü çiçeklere dahi 

Yigittin cesurdon savaştın tek başına 
Yendin yenildin ve geldin bugüne 
Susma öyle sessiz 

Şimdi ülkende eli tüfekli yabancılar 
Işgalciler 
SömürgeeBer 
Yani karargahlar, karakollar, ordu 

birlikleri NAID kuvvetleri 
Ve miğferli siyah rozvetli boz kasaplar 
Şöyle diyorlar "daha çok asker, 

daha çok bomba" 
Bir de diyorlarki "cevherler taşınsın 
Yani bakır, demir, kömür ve altın 
Aynca "ağızlara kilit vurulsun" 
Dil, kültür, sanat hapsedilsin 

yasaklan sm 
Güçlendirilsin asimilasyon. 
Sömürgenlere Pentagondan 

gelen emir öyle idi... 

D ILBIRİN Stuttgart 
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---------------------------------ROJA WELAT Rupel 15 

Ö RGt.lTSEL TIKANIKLIK ... 
Baştarafı s. 6'da 
me karşı takınılması gereken 
sosya!ist tavır açık yüreklilikle 
sorunlara eğilmek, kaynak
larına inmek ve oportünizmin 
yarattığı tahribatları gözler 
önüne serip mahkum etmek
tir. Her iki kanat arasındaki 
mücadelede yansız kalmak, 
ikircimli davranmak, olaylara 
ve gelişmelere seyirci olmak 
oportünizmin ekmeğine yağ 
sürmek demektir. "Malesef, 
hala bazı komite üyelerinin 
çizgi dişına çıkmaktan korka
rak suskun kaldıkları ve gö
rüşlerini belirtmedikleri du
rumlar vardır. Bir sorunun 
dogru olarak çözüme kavuştu
rulmadığını gördükleri halde 
konuşmayıp kendi vicdanları 
ile uzlaşmayı yeğlemektedir
ler. Bir komüniste özellikle 

yoldaşlarının güvenini ka
zanmış birisinde bu tür dav
ranış partinin varlık nedenine 
zarar verir. ilkeli bir tavır tek 
doğru tavırdır. Bir sorun ciddi 
olduğu zaman Lenin'in öğret
tiği gibi sessiz kalmaktansa 
dogruyu söyleyerek basşrısız 
olmak daha iyidir." (Leninist 
Parti Yaşamının Standartları 
s.128.) 

Evet parti militanları 
başarısız dahi olsalar sağ 
oportünizme karşı sessiz kal
mamalıdırlar, ve doğruları 
haykırarak bir şamar gibi 
gerçekleri oportünizmin yü
züne vurmalıdırlar. Yazımızı 
sosyalist hareketimizin bilim
sel hatını sürdüren ROJA WE
LATın dedikleriyle bağla
yalım. "Oportünizmin parti
mizin ideolojik, pölitik ve 
örgütsel yapısında yarattığı 
tahribatları, dejenarasyonu, 
zaafları aşmak, başka bir de
yimle geçmişin zengin öğretici 
deneyimlerinden yararlana

rak 1KSP'nin Leninist birliği
ni sağlamak için PSKT-ROJA 
WEI.AT bayrağını yükselte
lim. .. Aksi tavır ve davranışlar 
oportünizmin değirmenine bi
lerek ya da bilmeyerek su taşı
maktan başka bir yarar getir
meyecektir." 

TKSP'nin yiğit militanları şu
nu hiç bir zaman akıllarınd~n 
çıkartmasınlarki sağlıklı ~.ır 
çalışma veörgütlenmeyle K_u~
distan devrim mücadelesını 
başarıya ulaştırmamız için Le-

ninist birlik sürecine ivme ka
zandırarak hayatın her 
alanında oportünizmi def et
meliyiz. Su da iyi bilinsin ki 
Leninist birlik oportünizmden 
annılarak sağlanır. 

KISA BİR EK 

'Örgütsel Tıkanıklık, Dev
rimci Gelişmeler ve Sosyalist 
Tavır' başlıklı yazıyı 1982'de 
TKSP'deki tasfiyelerden son
ra Roja Welat'ın yeniden 
yayın hayatına girişiyle 
yazıldı. TKSP'deki son tasfiye 
olayları (Ocak 1985) bizim 
görüşlerimizin haklılığını ve 
doğruluğumuzu da aynı za
manda ispatladı. Sağ oportü
nizmdün bizi "bozguncu" ilan 
ederek vuruşunu yapmaya 
çalışırken, bugün tasfiye ettiği 
güçleri de kendi hatalarma or
tak etmişti. Ama bugünde bu 
unsurları bayağı bir dille suç
layarak onları "alçak ve hain" 
ilan ediyor. (Bakınız K.Bur
kay'ın Ocak 1985 tarihli ge
nelgesi.) 

Böylesine bayağı suçlama
ların baş mimarı olan sağ 
oportünizmin bu çürük ve t~
melsiz idialarma karşı partı 
tabanındaki iyi niyetli, dürüst 
devrimci unsurların iyice 
düşünmeleri ve ona göre tu
tarlı bir tavır almaları bir zo
runluluk haline gelmiş olup 
aynı zamanda halka karşı, 
devrimci sorumluluğunda ge
reğidir. 
Diğer yandan tasfiyeye uğ

rayıp, ya da tasfiyeciliğe ka~şı 
gelip parti dışına düşenicnn 
önünde de önemli görevler 
durmaktadır. Bu unsurların 
sorumluluklarının bilinciyle 
hareket ederek ve geçmişi 
değerlendirip oportünizmi de 
mahkum ederek (tabiki bu 
arada kendi hatalarını da be
lirterek) devrimci düşüncenin 
ve mücadele hatının güçlendi
rilmesi doğrultusunda tavır 
belirlemeleri devrimci müca
deleye ve Leninist birlik soru
nuna önemli bir ivme ka
zandıracaktır. Sunu da belir
telimki TKSP'de yaşanan olay 
lar bizim (Roja Welat Hatını n) 
mücadele içerisindeki dogru
lugumuzu ve haklılıgııruzı bir 
kez daha ispatlamıştır. 

Bitti 

YURTSEVER Kİ'ıu:. .. 
Baştarafı s.5'te 

ya da örgütün ise kit~esell~ş
tiği, geniş yığınları ~iıı;ıye~_ın
de topladığı ve ma d dı bır guce 
dönüştügüdür. 

Birincisi: Bu unsurlar kadro 
sorununun önemini kav
raıruşlar. Ne türden parti ya 
da örgüt olursa olsun yetenek
li, yiğit ve çalışkan kadrolara 
sahip olmadan bu kadrolarını 
mücadele ve çalışma alanları-

na sokmadan halk kitlelerinin 
desteğini alamazlar, ve süreç 
içerisinde kitleselleşmezler. 
Esas olarak devrimci mücade
lenin sonucunu belirleyen ka
drolardır. Bir parti kadrolar 
partisi olmadan yığın partisi 

olamaz. Opartinin yığınsaliaş
ması ancak ve ancak nitelikli, 
militan kadrolara sahip ol
masıyla mümkün olur. Teknik 
kadrolardan tutun propagan
dist ve ajitatörcüye kadar 
birçok elamanın kollektif 
çalışma ve çabaları neticesin
de bir parti yıgınsallaşır. 

Ikncisi: Yine bazıları leninist 
partiyi kavramadıkları için 
sosyalist partinin yığınsaliaş
masını hiçmi hiç kavrarnam ış
lar. onlara göre yığınsaliaşmak 
için yurtsever bir kitle partisi 
olmak gerekir, ya da sadece 
yurtsever örgütler kitlesel
leşirler. 

Oysaki leninist partiler ilk 
başlarda kadro partileri ol
masına rağmen kadroların 
kitleler içerisinde yaptıkları 
cefakar çalışmaları neticesin
de bu partiler kitleselleşiyor
lar. Sınıf mücadeleleri tarihi 
bunun örnekleriyle doludur. 
Ülkemizde ve Türkiye'de de 
benzer örnekler yaşandı. 
Azimli ve fedakarca çalışma
lar içinde öne çıkan kadrolar 
yüzlerce emekçiyi ~!icadele 
içerisine sokabildi. üzel ola
rak fabrikalar ve değişik iş 
yerlerinde bunun daha somut 
örnekleri yaşandı. Cesaretle
rini bilinçleri ile birleştiren 
önder kadrolar işçilerin yığın
sal mücadele içine çekilmele'
rinde önemli roller oynadılar. 

Lenin kitle içerisinde parti 
çalışmasının teorisini formül
leştirerek devrimci kadrolara 
sunmuştur, ve Lenin boşuna 
dememişti "Bana istediğim 
şekilde olan 100 (yüz) adam 
verin rusya'nın altını üstüne 
getireyim" Çünkü örgütlü ola
rak bir arya gelen on kişi yüz
lerce dağınık insanı mücadele 
alaruna sürükleyebilir. Kadro
lar kitlelere çözüm yolunu 
göstererek onların güvenini 
kazanırlar. Ve asıl olarak 
yığınları devrimci harekete 
kazandıran yine kadrolardır. 
Diğer ülkelerde oldugu_gib~ 

Kürdistan'da da en devrımcı 
sınıf işçi sınıfı oldugu için işçi 
sınıfı içerisinden çıkan dev
rimci militan kadrolar kitleler 
içerisinde yorulmak bilmeyen 
bir çalışma içerisine girerek, 
yığın hareketlerini örgüHeye
rek kendi öz örgütlerini nitel 
ve nice! bir yapıyla bütünleşti-

rerek devrimci savaşırnlarını 
sürdürürler. 

SONUÇ 

Bugün Kürdistan'da acil gö
rev yurtsever bir kitle partisi
nin oluşumu değil, leninist bir 
patinin yaratılması ve doğru 
bir hatta yığınsallaştırılması 
görevidir. Kürdistan'da yurt
sever nitelikli birçok örgüt ve 
parti zaten mevcuttur. Kal d ıki 
oluşacak olan leninistbir par
ti en soylu bir şekilde yurtse
verlik görevlerini de yerine 
getirecektir. 

Ama Kürdistan devrimi güç
lü sosyalist bir önderlikten 
yoksundur. Marksist-leninist 
bir parti şu anda yoktur, hedef 
onu oluşturmaktır. Yine Kür
distan'daki sosyalist güçler, 
kadrolar dağınık, bölük 
pörçüktürler. Birçok sosyalist 
kadro değişik oportünist 
küçük burjuva örgütlenmele;i 
içerisinde yer almış bulun
maktadırlar. Kürdistan'da 
sosyalistlerin birligini sağla
mak kendini dayatan bir gö
revdir. Bugün sosyalistlerin 
önünde değişik türden birçok 
sorun durmaktadır. Elbetteki 
sosyalistler bu tür karmaşık 
sorunları süreç içerisinde çö
zeceklerdir. Ama bugün acil 
olarak leninist partinin oluşu
mu, güç ve eylem birliğinin 
sağlanması ve giderek cephe
nin kurulması sorunlarıyla 
karşı karşıya bulunmaktadır
lar. Bu sorunların çözümlen
mesinde kendisine sosyalis
tim diyen her kişi ve güce 
önemli görevler düşmektedir. 
Tabi ki bir yandan bu tür gö
revlerin üstesinde gelmek için 
çaba sarf edilirken diğer yan
dan da ulusal kurtuluş müca
delemizi değişik yönlere çek
mek ve rayından saptırmak 
için yanlış tezler ileri süren 
güçlere karşı ve de her türden 
sol sağ oportünizme karşı 
ideolojik mücadele bir zorun
luluktur. 
Şunu da kısaca belirteyim ki 

yurtsever bir kitle partisi tezi
ni eleştirdiğim için Kürdis
tan'da böyle bir parti var ol
masın diye bir mantığa sahip 
değilim. Elbetteki bu türden 
parti ya da partiler de ola
caktır. Bilindiği gibi her örgüt
lenme bir ihtiyaçtan doğar. 
Kürdistan işçi sınıfının ihti
yacı da kendi öz örgütüne 
vardır. Bu alandaki siyasal 
boşluğun doldurulması için 
leninist bir partinin oluşumu 
kutsal devrimci bir görev ola
rak önümüzde durmaktadır. 

BİTTİ 
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Rfıpel ı6 ROJA WELAT 

ABD EMPERYALiZMİNİN AKDENİZ'DE YARATDGI 
GERİLİM VE LiBYA'YA MODAHELE HAZIRLIKLARI 

Ortadoğu bir barut fıçısı gibi 
için için kaynıyor. Bu bölgede 
sorunsuz bir devletten sözet
mek mümkün değil. Boyutla
nan ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadeleleri, Ortadoğu gene
linde ifadesini anti-emperya
list ilerici güçlerle, emperya
list-kapitalist ve siyonİst ge
rici güçler arasındaki mücade
lede bulur. 

Dört parçaya bölünmüş Kür
distan'ın her parça da boyutla
nan ulusal kurtuluş mücade
lesinin adım adım uluslararası 
bir nitelik kazanması; emper
yalizme ve siyonizme karşı Fi
listin halkının kendi kaderini 
tayin hakkı için verdiği şanlı 
direniş; İran-Irak savaşı, 
Kıbns sorunu, Lübnan bu
nalımı; Yemen Demokratik 
Halk CuTQhuriyeti, Suriye ve 
Libya'nın anti-emperyalist 
politikaları ve bölgedeki ko
numları emperyalist-siyonİst 
cepheyi çileden çıkarıyor. 

Bölgede anti-emperyalist 
ilerici güçlerin politik etkin
liklerinin artması ve buna 

karşın ABD emperyalistleri
nin Lübnan sorun u ndaki poli
tik iflasları, nükleer savaş 
kışkırtıcısı ve devlet terörü es
tiren Reagan yönetimi ve 
ısrail siyonİstleri Akdeniz'i 
kana bularnaya ve bölgedeki 
anti-emperyalist ilerici hü
kümetleri wr ve komplolarla 
yıkmaya itiyor. ABD'nin Lib
ya'ya müdahale isteği ve uygu
ladıgı ekonomik yaptırımlar 
bu politikanın bir kanıtıdır . 

Bilindiği gjbi son zamanlar
da ABD ve İsrail yöneticileri 
Ortadoğu'da Suriye'ye ve Lib
ya'ya karşı ~çık bir kampanya 
başlattılar. lsrail, Suriye'nin 
Lübnan topraklanndaki 
"Sam" roketlerini uçakları 
için tehlike oluşturdukları ge
rekçesiyle Suriye'ye müdahale 
etmeden sözetmeye başladı. 
Kovboy Kcagaıı ise. Libya 
devrim lideri Kaddafi'yi, "tc
röristlcri dc'Stcklcdigi , unları 
kendi topraklarında 

barındırdıgı, Viyana ve Kuma 
havaalan ları baskınları 
arkasında Libya'nın bulun-

duguııu ve ABD'nin buna ses
siz kalmayacagı" beyanında 

bulundu . ıtalya ve Yuııaıı.is 
taıı ·dak i üslerini alarında tut 
tu . 

Libya devrim lideri Kaddafi 
lı cr ne kadar. Viyana ve Kuma 
havaalanları saldırılarının ge
risinde buluıınıadıklarıııı. Fi
listinli örgütlcrc yardım ettik
lerini. bu yardıııı ve dcstcğiıı 
Filistin iıalkıııııı kurtuluşu 
için yapıldıgıııı. bu iıarckctlc
rin terörist olmadıklarını bc
lirtmesiııe ragnıcn. ilerici 
ülkelerdeki meşru yönetinıleri 
yıknıakla meşgul. Kaiıirc'dcıı 
Tuııus·a giden Mısır uçağıııı 
ıtalya ·ya kaçırtan. devlet terö
rünü her fırsatta estiren 
ABD'yi başlattıgı kanıpanya

dan alı kuyanı<ıdı. 
ABD'nin bu pruvakasyunu 

başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere bir çuk ülke tarafınd<ın 
sert bir dille kınandı, ve bu 
alanda ABD bir yalnızlığa iti
lerek askeri müdahale yerine 
Libya 'ya ekonomik ambargo 
uygulanması önerisinde bu-

lunduktaıı sonra Libya ilc tüm 
i I iş ki leri n i kesti. 

FEZ TOPLANTISI VE BAZI 

GERÇEKLER 

AöD ve Libya arasında bu 
soğuk sa va ş ın başlayıp körü k
lendigi günlerde fas·ııı Fcz 
şehrinde islam ülkelerinin dı~ 
işleri bakanları toplanıısı sü 
rüyordu. 45 isianı ülkesinin 
dı~ işleri bakanları ABD'nin 
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40. SALIYA KOMARA MEHABAD 
Dı 194 ı ·an da dcnıa şere ci

hane ye duycnıin ku, lcşgcren. 
Yckitiya Sovyet kctın axa Ira 
ni:· Cı aliye Şıııo Cı Miy<ındab·c 

ci Cı w<ır bun. 
Dı ve nabcyne da Kurdan 

nıccala xcbate di tın Cı cwe ku 
lıatıbun dCırxıstın , wcrgcriy<ın 
Kurdıstan Cı dcst bı xcbatc 
kınıı . ruımuııa dcrxıstın Cı 
iıwd. 

Dı ı 6 llune ı 942'an de 
rcxıstınck nu bı ııavc "Kum c
la" hat danıczıraııdıııl:·. Kumc
la pı~tc çe nd sal c dı n dı be bııı 
geha P<ırtiy<.ı Demolaata 
Kurdıstaıı. S<.ıl<.ı 1 945'<.ııı de 
nıcha Cutmehc(Ge lawej) de lı 

bıııgelıa Kunıela, Partiy<.ı De
mukrat<.ı Kurdıstan hat da 

. nıczraııdınc. 
DCı claıı kırıııa Konıara Xud 

MtLxtare Azarbeyc<ın. dı roja 
22'l· Çılcya Pa~ in 1 946'aıı de 
serokc Kumara Kurd Qazi Mı
lı c med. d ı bın alayek kesk. sur. 
zer Cı sp i dc.lı Meydan<.ı Çarçı-

rcyc Mclıabat.dı axaftına xwc 
de, nıızgiııiya danıczrandına 

Koıııara Xud Muxtara Kurd ya 
Mıhabate dıda Cı wılıa dıgot: 
.. Ey tım sa la cdalct Cı qanCınl:· 

Ala. cnı jı tc ra. sund dıxwııı 
ku bı awakcyckgırti wc bıjin Cı 

dubcndiyc taebel jı ııavrakın. 
Ala. tu lı in , ~wqa xwc dıdi bı 
tcnc parçeki Kurdıstaıı. ·Sıb.Ç 
wcxtc ku şcwqa xwc bıdi he".: 
nı Cı pcrçaıı. bcra z ılnı Cı zorda
riye wc b ıd i. Her bıji Kurdısta
ııa Mezın' .. 

Lı pışte nıızgiııiya nıczın nıı

lctc Kurd pır ~a bu. )ı bcr ku, 
gele Kurd dı diruka xwc de cv 
yckcnıiıı cm bu Kunıarck saz 
dıkır. gıriııgi Cı ııırxiya Kumare 
ba nıılcte Kurd pır bu. Çınıki 
ııctcwc Kurdtiyi:· scrx-wcbfın Cı 
azadiye bCıyc Cı bı sed salan 
lı ısrcta sc rx-wc bu n Cı aza d iye 
kı~aııdiyc. 

U· . çcncl nıelıi:· clın lc~gcri:·ıı 
lraııi:· C·ri~a x-we aniıı lı ser 

Azerbaycan Cı Kurclıstaııc. Ku
mara Azarbaycaııc lı ber 
clıjııun ti:·k çlı ü pıştc wc Ku
mara Ku rd ji lı ber cri~a h ezen 
clıjnuıı tck şıkcst Cı dıjıııın Ko
mara Kurd hılwcşaııd. 

Enı çıl saliya daıııczraııclıııa 
Konıara Mıhabate. care kc cl ın 
piruz dık ın Cı sılavcıı xwc yen 
şorcşgcri cl ışinın ya ele şe h ide 

ııcııurc Mıhabat . Qazi Mıhc
ıııccl Cı henılı ~chiclcn bızava 
Mıhabati:· Cı clıbcjııı: Ey lt·hcıı
gcn Cı ~C·rckurcıı Kurclıstaıı. 
h Cı n hcrgav Cı hertım jı bir<ı nı c 
clcrnakevııı. hCın nanıırın. h ün 
dı clılc nııletc Kurcl ele dıjin. 
Enı her sal lı bcr cv ruja bı 
qcclır. kıryar Cı bawcriya pula -

ine wc xwc dıtewinın. 
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