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güçlendirmek için 
iLERi! 

Kavgaya 
Haz1rlan1n 

Faşist diktatörlüğün dört 
yılını tamamlamasına az bir 
süre kaldı. Türkiye kapitaliz
minin içine dilştüğü ağır bu· 
nalımı aşmak, sömürgeci te
kelci burjuvazinin sarsılan ik
tidarını, emperyalizmin teh
likeye giren çıkarlarını sağ· 

lama almak için bir avuç te
kel adına gerçekleştirilen 

darbeden buyana, faşizm ne 
ekonomik bunalımı asabildi 
ne de siyasal rejimini uzun 
vadede güvenceye alabilecek 
başarıyı sağlayabildi. 

"Demokrasiye geçiş" gibi 
yuturulmaya çalışılan sivil
lesme sürecinde diktatörlük, 
kurumlaşmasını oturtabile
cek, yığınları ve uluslararası 

ilerici demokrat kamuoyunu 
oyalayabilecek son temel 
kozlarını da ortaya sundu· 
"seçimler"' · yapıldı, "pari~~ 
menter" hayat başladı. Fa
kat çok geçmedi, ortaya sü· 
rülen temel kozlar da, re· 
jimin niteliğini değiştirmed~ 

kitlelerin gözünde açığa çık
tı. 24 Ocak kararlarıyla "tek 
alternatif" olarak yürürlüğe 

sokulan IMF dayatması eko· 
nomi -politika da dörtbu· 
çuk yılı aşmasına rağmen 

hiçbir der de "deva" olmadı. 
Ekonomik bunalım aşılama· 
dı. Açık ve kaba bir talana 
dönüştürülen sömürü ve soy
gun politikasına rağmen eko· 
nomik çöküş, temelde sürü· 
yor. lşsızlik, yoksulluk ve 
açlık kol geziyor. Ekonomik 
çöküş, sadece işçi sınıfını, 

köylüleri, yoksul emekçileri 
değil orta tabakaları, hatta 
burjuvazinin önemli bir kesi· 

mini de derinden et kil iyor.Bur
juva saflarında da, bir avuç 
tekelin çıkarları doğru ıtu

sunda, ısrarla sürdürülen eko
nomik politikaya karşı hoş

nutsuzluk artıyor. Çelişkiler, 
çıkar kavgaları derinden de
rine alevleniyor. 

öyle bir noKtaya yaklaşı

yoruz ki, faşizm artıK saldı
rı durumundan savunmaya 
geçmekte olan bir dönemeel 
yaşıyor. Bütün pervasızca 
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MUcadele .Onurumuzu Koruyorlar 
ll Nisan' da i stanbul Metris 

ve Sağmalcılar cezaevlerinde 
başlayan, daha sonra izmir Bu
ca ve Elazığ Askeri cezaevlerine 
yansıyarak genişleyen açlık grev
leri sona erdi.Ama tutuklular 
yaşamları pahasina faşist dikta· 
törlüğün insanlık dışı tüm uygu
lamalarına karşı çıkıyor, direni
yor, en insani hak ve özgürlükler 
uğruna mücadeleyi yükseltiyor. 

Metris ve Sağmalcılar cezaev
lerinde geçen ay beş devrimci, 
anti-faşist tutuklu şehit düştü. 

Onlarcası Haydarpaşa Askeri 
)-tastanesi'ne kaldırıldı. Yine, 
ızmir ve Elazığ'daki açlık grev
lerinde bazı tutuklular koma.ya 
girdi. Fakat faşist diktatörlüğün 
görüşme yasağı dahil tüm engel
lemelerine rağmen mücadele o
nurumuzu koruyan tutuklular 
direnişlerinin sesini yükseltmeyi 
ve kamuoyuna yansıtmayı ba
şardılar, T.özaı ve sıkıyönetim 
komutanlıklarının yalan, çarpıt
ma ve demagojilerine bizzat zin
danları çınlatarak bir kez daha 
cevap verdiler. 

öte yandan, 19 Mayıs'ta is-

tanbul Taksim alanında · gösteri 
yaparak, Metris ve Sağmalcılar 

cezaevlerindeki direnişlerle da
yanışmada bulunan tutuklu an
nelerinden 12'sinin gözaltına a
lınması, ve 15 tutuklunun hasta
neden alınarak "bilinmeyen" bir 
yere götürilimesi de yaygınlaşan 
tepkiye tuz biber ekti. Anneler, 
Cumhurbaşkanlığı ve kukla 
Meclis ön ün de qösteri yaptılar, 

girişimlerini daha da arttırdılar. 
Uluslararası Af örgütü, T.özal' 
a, i stanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı 'na ve Türkiye'nin Londra 
Büyükelçiliği'ne birer telgraf 
göndererek durumdan duyduğu 
endişeyi dile getirdi. 

Buna karşın, faşist diktatörlük 
toplumsal yaşamın tüm alanla
rında olduğu gibi cezaevlerinde 
de baskı ve zulüm politikalarını 
en acımasız bir biçimde sürdürü
yor. Evren ve özal çetesi "ceza
evlerinde siyasi tutuklu yoktur" 
diyebilecek kadar pervasızlaşabi
liyor. 

Bu gerçekler ş un u bir kez da-
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TUrltiye S1n1ra Asker Ylğ1yor 
i ran-Irak savaşının Basra Kör

fezi yöresinde aıevlenerek kuze
ye doğru yayılmaya başlaması 

üzerine Türkiye'nin, i ran-Irak
Türkiye s ın ır üçgeninde ve ı rak 

ile Türkiye sınırında yoğun as
keri faaliyetlere giriştiği haber

leri geliyor. 
Daha geçen yıl, Türkiye, sınır· 

da, bOyilk ölçekli askeri inşa 

faaliyetlerine girişmişti. Kısa sü
rede ardarda bazı askeri yapı

lar inşa etti. Son aylarda da 

Hakkari'nin sınıra yakın dağlık 

yörelerine çoK sayıda asker yığ

maya başladı. 
sınıra asker yığma girişimleri 

saklı tutuluyor. Türkiye yetki
lileri, bazı askeri biri i k ler in ''si
lah ve kanun kaçağıMaramak ü
zere HaKKari'ye sevkedildiğini i

leri sürUyorlar. Fakat, gözlemci
ler, böylesine bilyUK miktarda 

asker sevkiyatının, "silah ve 

Kanun kaçağı"aramadan öte 
bazı amaçlarla olduğunu vurgu

luyorlar. 

Açıktır ki TOrkiye sınırlara 

asker yığmakla, bir yandan 1 ran 
ve Irak savaşla meşgul oiurlar
ken her iki ülkenin Türkiye sınır 

bölgelerinde jandarmalık görevi· 
ni yapıyor, Kürdistan halkının 

milcadelesinin yaygınlaşmasına 

karşı önlem almaya çalışıyor, 

diğer yandan da ABD ve 

NATO'nun savaş bölgesine mü
dahale planlarında üstlendiği gö
rev doğrultusunda hazırlıklar 

yapıyor. 

Bu gerçeği doğruıayan bir 

gelişme H"ziran ayı başında 

Van'da meydana geldi. Van'da 

NATO'ya bağlı askeri yetkili
lerin gizli bir toplantısı yapıl

dı. sızan haberlere göre, bu top
lantıda, Türkiye'nin, bölgeye 

müdahale esnasında üstleneceği 

görevler konusunda yapmakta 

olduğu hazırlıklar, aldığı önlem
ler gözden geçirildi. Yani somut 

önlemlerin alınması sorunu tar

tışıldı. 
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"örgütsüz halk, köle halktır" 

sözü, bir halkı kurtuluşa götü· 
recek başlıca silahın örgüt oldu· !)u gerce!)ini en iyi şekilde lfa
de eden deylmdir. Kürdistan hal· 
kının tarihi ıncelendi!)inde, nice fedakarlıklara, onbinlerce Insa
nın kanına malolan nice yi!)it· Jik ve kahramaniıkiara ra!)men; 
direnişlerin, ardı arkası kesilmeyen mücadeleleri n, her keresinde yenilgiyle sonuçlanmalarının te
melindeki başlıca nedenlerden birinin de gerçek anlamda bir 
örgütlülükten yoksunluk oldu!)u görülür.uıusal Demokratik Halk 
devrimi mücadelesinde ifadesini bulan ca!)daş bir örgütlülük düzeyinde biçlmlenme sorunu; 
Kürdistan halkının ulusal ve top· ıumsal kurtuluş hareketinin, i· çinden geçti!)imlz süreçte en can alıcı sorunlarından biridir. 
Hareket, l'lalkımızın en derin öz· ıemi olan ba!)ımsız, özgür ve mutlu bir hayatı somut ger· çekli!)e dönüştürecek, devrimi 
zaferle tacıandıracak en temel öQelerln ço!)undan yoksun oldu· !)u gibi, bugün içinde yaşadı
!)ımız koşulların gereksinimleri· ne cevap vermekten de hayli 
uzaktır. Toplumun ulusal de· mokratik safiaşmasında oldu!)u gibi, bu zemindeki sınıfsal gerçekli!)ln siyasal safiaşması da genel olarak ça!)daş bir kurum
laşma düzey ve anlayışından yoksundur. Hatta hangi temelde 
olursa olsun "kurumlaşma" ola· 
yı pratikte maddi bir oıguya 
dönüşmedi!)i gibi, teoride de, ülkemizin gerçekli!)inln sentezi
nın dÜşüncede biçimlenmesi an
lamında olgunlaşmamıştır. Dıi· 
şünsel alana damgasını vuran 
kavrayışta sı!illk, mekanik ve ka· ba bir karikatürleştirmedir .Biz henüz, güneşli açık bir günde, 
sa!)lam işleyen bir kameranın ob]ektlfinden geçen net foto!)rafı yakalayilbilmlş de!iillz, kafa
mızda böyle bir_foto!)rafın yeri
ne slsli ortam Içinde silikleşen 
bir görüntü var desek, hata 
olmaz sanırız. Bunun prati!)e yansıması, ilkellik, anlık geçici 
gelişmelere, günlük olayların ay· 
rıntılarına boyun e!)işe götüren bir programsızllk, ve genel anla· 
mıyla eylemler arasında kopuk· luktur. Mücadele; başlangıcı n do!ial özelll!il olan basitlik ve sa· 
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ÖRGUTSEL 
YAŞAM 

M.CIWAN 

delikten, çok yönlülüğe, daha mükemmele do!)ru gelişerek ol· 
gunlaşan bir sürecin süreklili· !)ine bir türlü oturtulamıyor. Bu· nun sonucu olarak da, hareket, hantal, a!)ır canlı bir özellik
ten kendisini kurtaramıyor. 

Bunca canalıcılı!)ının yanında 
bu aynı zamanda öyle bir sorundur ki, aşılması için nesil· 
ıer boyubir çabayı, yaşamın her 
alanını gözOnUnde bulundu
racakde!)işme ve yenilenmeyi 
gerektiriyor. 

sömürge boyunduru!)u altında ki geri toplumsal ilişkiler a!)ıyla 
örülmüş ülkemizde, ulusal kur
tuluşta çıkarlarını gören bütün 
sınıf ve tabakalar onların siyasal temsilcileri, genel anlamda ulusal hareketin sözkonusu olan 
durumdan kurtarılması göreviyle 
karşı karşıyadırlar. Aynı şekilde 
şu gerce!ii de gözardı etmemeli· yiz ki, bu yonde gösterllecek çabalarda, her sınıf ve tabaka 
ya da onun siyasal temsilcisi· 
nin kendi sınıfsal çıkarlarının ge
rektirdi!ii nitelikler ön plana cı· 
kacaktır. 

Bizim açımızdan, son derece 
net ve anlaşılır olması gereken bir nokta var: Hem Ulusal Demokratik Halk Devrimi'ne götü
recek ulusal mücadelede, hem de Kürdistan toplumunun gelişmesi Onundeki tıim engelleri yıkacak, sömürüye, baskıya ve geri yaşam 
koşullarına dayanan sınıfsal egemenlik sistemini ortadan kaldı· racak özgür ve mutlu bir yaşa
mın inşa edilmesi sürecinde, gereksinimlere cevap verebilecek, en ça!)daş, en etkin örgütleme 
olanaklarına sahip yegane sınıf, işçi sınıfıdır, onun Ideolojisi Marksizm-Leninizm'dir. Mark· sizm-Leninizm hayatın karma· 

şıklığı ve çok yönlülüğü içinde 
do!)an her soruna, hayatın do!j
ruladı!:jı en geçerli çezümleri sunabilme yeteneğindlıki bilim
sel niteli!:jiyle ve geleceği inşa etmede en yetenekli sınıf olan 
işçi sınıfının ideolojisi olması 
nedeniyle bize bu olanağı ve
riyor. öte yandan işçi sınıfı" bugünkü toplum düzeninde i· çinde bulundu!)u objektif konumu gere!)i en istikrarlı, en karar
lı ve sonuna kadar disiplinli bir 
yapıya sahip ve geleceğin temsilcisi olmakla da Marksizm-Le
ninizm'in sundu!)u en do!:jru ço
zümü hayata geçirabilme olanak 
ve yetene!:jinde olan tek sınıf· 
tır. 1 şte proletaryanın Leninci partisini do!)uran bunlardır. 

Kürdistan'da da partimiz böy
lesi bir gerçekli!:jin iırünü olarak 
doğmuştur. Bunun anlamı çok 
açıktır: Bu demektir ki, Kürdistan halkının Ulusal Demokratik Halk Devrimi mücadelesinin ve O'nun üzerinde inşa edilecek yeni yaşamın gereklerine cevap 
verebilecek ça!)daş örgütsel mücadeleyi örgütleme görevi herkes ten önce bizim Partimizin omuz
larındadır.Böylesi bir görevi 
Kürdistan işçi sınıfının oncü par· tisl PPKK başarmak zorundadır. 

Partimizin omuzlarına tarihi 
toplumsal olguların kacınıımaz biçimde yükledi!)i sözkonusu misyon, do!)al olarak beraberin· de başka bir görevi getirip ö
nümüze koyuyor; partimizi, yüklendi!:ji tarihsel misyanun üstesinden gelebilecek düzey ve 
ı·etkinli!ie ulaştırmak,partimizin 
geleceğe do!)ru uzanan yolda hal· kın ulusal mücadelesini, yuka
rıda sözkonusu ettiğimiz gerek
sinimiere cevap verebilecek ca!!· 
daş örgütlüilik düzeyine ulaştır
mada kendi üzerine düşeni 
başarabilmesi, ancak, herşeyden önce onun böylesi bir düzeyin 
en sağlam, en yoğun ve en yet
kin ifadesi olarak biçimlenmesi
ne, bu yolda en önde gitmesine 
ba!:jlıdır. Görev, kolay de!:jil, kı· sa sürede haledilebilecek gibi de de!)il. Ama üstesinden gelinebilmesi olanaksız da de!)il. En önemlisi de böylesi bir görev 
başarılmadan halkın devrimci mücadelesi ve gerçek kurtuluşun yolunda hiçbir ciddi adım atıla
maz. Zafere do!)ru bizi ileriye 
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• • • • FAŞIZMIN SIVIL DESTEK ÇABALARI 

Son aylarda, ANAP bünyesin
de MHP'lilerin yoğun faaliyet 
halinde bulunduğu, aynı dönem 
içerisinde faşist diktatörlüğıin si· 
vii vurucu güç ve kalıcı bir kit· 
le tabanı elde etme çabalarını 
artırdığı görülüyor. Sivil faşist 
örgütlenmede, özellikle MHP kö
kenli faşistlere önemli roller 
yükleniyor. ANAP'ın yöneti
minde devlet kadrolarında, MHP 
li faşistler adım adım üsleni
yorlar, MiS K "sendikal faaliyet" 
lere başladı. 

Bilindiği gibi, 12 Eylul 1980' 
de iktidarı gaspeden faşist gene
raller çetesinin gerçek yüzü çok 
geçmeden geniş kitleler nezdin
de açığa çıktı. Geçici sempati
nin yerini nefret aldı.Bu durum, 
generallerin, halktan aldıkları 
desteği yitirmeleri anlamına gel
mekten de öte, daha uzun bir 
sıire boyunca bu işin sadece 
orduya dayanılarak yürüt!ılmesi· 
nin güç olduğunu gösteriyor. 
Halk arasında yaşeren kin to
humlarının, sistemi bir sure son
ra sarsabileceği anlamına geli
yor. Tekelci burjuvazi bunu çok 
iyi biliyor. 

Hazırlanan faşist "Anayasa" 
nın dipçik zoruyla halka onay
latılması, Kenan Evren'nin Cum
hurbaşkanlığı'na seçilmesi ve bu 
aşamadan sonra da"sivilleşme" 
oyunlarıyla seçimlere gidilmesi
nin ardından iktidara ANAP'ın 
gelmesi, faşizmin genel kurum
laşma sürecinin önemli bir kesi
tini oluşturdu. Sivilleşma süre
cine bağlı olarak, darbe ile be
raber her tarafı emir komuta 
zinciri içinde baskı altında tuta
rak yöneten ordunun, kitleler 
arasındaki doğrudan yönlendiri
ci görevlerini adım adım bıra
karak "kışlaya çekilmesi" gere
kiyor. 

Daha öncede, faşist diktatör
lük sivil bir kitle tabanı oluş
turmak için azami çaba sar
fediyordu. Ama, ordunun "kiS
Iaya çekilme" süreci ile be
raber kitle tabanı oluşturma ça
balarına denk duşen mekanizma
da bir boşluk, ister istemez do-

Roni KOÇER 

ğuyor. Şimdi diktatörlük, dev
let dairelerinde, işçi sınıfı ve di
ğer kitleler arasında başgösteren 
bu boşluğu, MHP'nin faşist mi
lls kadroları ve sivil örgütleriy
le doldurm'a planını yürürlüğe SO· 
kuyor. 

Daha evel bu kadar açıktan 
açığa aktif ve etkin fadliyet 
halinde bulundukları gözlemle
nemeyen MHP kökenli faşist 

kadroları, diktatörl!ığün gözünde 
değerli kılan etkenler nelerdir? 

Herşeyden önce, bunların 

sivil kitle içerisinde oluşan belli 
bir çalışma deneyimleri var. 
Darbenin ardından, bunlar siıtil 
faşist örgütsel yapılarını fiilen 
sürdürdıiler. Bu organizatörlerin 
arkasında daha evel -sayıca az da 
olsa- gitmiş olan bir potansi
yel vardı ki, bugün, bu potan
siyelin· önemi azımsanamaz. Bu 
kadroların, diktatörlük için ge
rekli sivil faşist örgütlenmeyi ha
zırlamada belli bir deneyim bi
rikimlerinin varlığı ve yetenekle
ri, cunta için çok önemlidir. Ev
ren-özal ikilisi, MHP kökenli 
kadroların bu avantajlı duru
mundan yararlanmak istiyor, 

Generallerin "sivilleşme" KO· 

medyası süreci boyunca MDP 
ve ANAP, MHP kökenli kad
roları ve oy potansiyellerini el
de etmeye çalıştılar. Bu, adeta 
bir yarış niteliğini aldı. 6 Ka
sım seçimleri arifesine gelindi
ğinde, MHP kökenli faşist 
kadroların belli başlı üç alana 
dağıldıkları ortaya çıktı: Kimi
leri MDP'de yer alırken, kimi
leri de ANAP içerisinde çalış
maktan yana tutum takındı; 
üçüncıi bir grup da her Iki par
tinin dışında bir seçenek oluş
turma Çabalarını surdıirdü. 

6 Kasım seçimlerinde, cunta
nın iktidara getirmek istediği 
MDP'nin sonuncu olması ve 
ANAP'ın tek başına iktidar ol
masının ardından MHP kökenii
lerin ANAP'a yönelmeleri daha 
bir hız kazandı. ANAP, bunla
rı bağrına bastı, onemli alan
larda görevlendirmeye başladı. 
25 Mart yerel seçimlerine. 

ANAP'ta yer alarak adaytıkla
rını koyan çok sayıda MHP kö
kenli faşist, ll, Ilçe ve köyler
de yerel yönetım organlarına se
çildiler. Yerel seetmlerden sonra 
MHP kökenli kadroların ANAP 
Içerisindeki etklnllOI artı ve çok 
sayıda MHP kökeniiye devietin 
kilit noktalarında yer ·verildi. 

sundan çıkar lacak çok yalın 
ve açık bir ders var. Faşist dik· 
tatörlü~e karşı halk yı(lıntarının 
sesinin her geçen gün biraz daha 
gür çıktığı; işçi, köylü, esnaf, 
sanatkar ve aydınların demok· 
ratik hak ve özgürlükler için sa· 
vaşımı güçlendirdi§!; yığınlarda 
canlanma yönünde bir ilerleme· 
nin oluştuğu; Iktidarın yığınları 
istediği oranda kendi denetimin
de _tutmayı beceremedlği;cezaev· 
lerınde patlak veren yiğitçe baş
kaldırı ve direnişierin dışarıda· 
ki mücadele üzerinde derin etki· 
ler bıraktığı; yığınlar tarafından 
"genel 'af' çıkarılsın, tüm tutuk· 
lular sarıverilsln" şiarının yük· 
seltildiği; tekelci burjuvazinin en 
gerici, en şöven ve ABD emper
yalizmiyle en sarmaş dolaş olan 
kesiminin tedirgin olduğu bu 
koşullarda, faşist diktatörlük 
sivil asker işbirliği temelinde si· 
vii militan bir güç oluşturma
yı ve sürekli bir kitle tabanı için 
temeller atmayı zorunlu görü
yor. Faşlzm,•sağlam ve kalıd' 
bir etkiyi sadece parlamento, or
du, polis ve yeterince etkili ol· 
mayı becererneyen ANAP'ın ye
rel parti örgütleriyle sağlayama
yacağının bilincindedir. Toplu· 
mun çeşitli alanlarında çalışa

cak, etkin lik sağlayacak örgüt· 
lenmelere olan ihtiyacı da bun
dan doğuyor. 

Geçenlerde acılısına karar ve
rilen MiS K de sivil milltan gücün 
işçi hareketi Içindeki kanadı 
olacaktır. Faşizm, bir taraftan 
faşist sandikacıiiğı TORK.I ş 
bünyesinde güçlendirerek bu 
sendikayı ta·mamen faşist bir 
sendikaya dönüştürmeye çalı
şıyor; diğer tarttan da, bunun 
dış nda her zaman Evren-özaL 
ikilisine sadık kalacak bir sendi
ka yaratmaya çalışıyor. Yöneti
cileri, diktatörlük lle tamamen 
uzlaşma yolunu seçmiş olsa 
bile ilerideki sureçte, meydana 
gelecek gelişmelerin TORK..J Ş' 
teki işçi yığınlarını faşizmle kar
şı karşıya getirmesi kaçınıl-

Devamı sayfa ll'de 
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PARTi VE YIGIN ÖRGUTLENMESINi GÜÇLENDiRELiM 

Döneme uygun parti politi
ka ve taktiklerini yaşama ge
çirmek; uzak ve yakın strate
jik hedefler, güncel ve acil gö
revler doğrultusunda parti ve yı
ğın örgütlenmesi geliştirip güç
lendirmek; en önemlisi de teo
ri ve pratiğin uyumluluğunu 

sağlamaya çalışmak; her düzey
deki parti örgütlerimizin bir an 
olsun savsaklamamaları gereken 
başlıca görevlerdir. Bu görevie
lerin yerine getirilmesinde pratik 
ve Ideolojik önderlik, Parti Mer
kez Komitesi ve yayın organıa
rının olmasına rağmen~ bölge, il, 
yerel ve diğer taban örgütlerine 
de çok önemli ve yaşamsal gö
revler düşüyor. Hele partinin yı
ğınlarla kaynaşmasında, temel 
bağlantı rolünü üstlenmiş taban 
örgütlerinin Işleriiği ve yığınlar 
la bağlanma ölçüsü: partinin yı
ğınlar Içindeki etkinliğinin tar
tışılmaz kanıtıdır. Bu gerçeklik, 
parti ve yığın örgütlenmesinin 
ne denli birbirine bağlı ve iç 
Içe olduğunu gösteriyor. 

Ne ki, bu Iki yönlü görevını 
yani parti ve yığın örgütlenme
si gereğinin farkında olmak 
yetmiyor. Bilindiği gibi, görevin 
farkında olma; bu görevin yerine 
getirilmesi için bizzat pratik mü
cadele vermekle, görevin kapsa
mı ve düzeyinde olabilecek de
ğişikliklere karşı duyarlı davran
makla birleştlrildlği, bütünleşti
rildiği oranda başarı kaçınılmaz 
olur. Bu, herşeyden önce top
lumsal ve siyasal gelişmelerin 

gerçek seyrini: koşullardaki ani 
veya sorekli değişiklikleri, ülke
mizdeki genel, bölgesel ve yerel 
hareketlenmeleri ve bunların 

Türkiye'deki hareketlenmelerle 
bağlantılarını olduğu gibi, ne a
bartarak ne de küçümseyerek 
kavramayı; olanaklı en iyi bir 
biçimde parti örgütlerin!, özeı

llkle yığınlarta direkt bağı olan 
taban örgütlerini niteli k çe yet
kinleştirmeyi' parti üye ve sem
patizanlarını uygun mücadele 
biçim , araç ve yöntemleriyle 
yığınlar içfilde seferber etmeyi 

Pişeng: Sayfa 4 

g11rekli ve zorunlu kılmaktadır. 

MUHALEFETlTDPARLAMA 
OLANAKLARI GENiŞLiYOR 

Bugün Türkiye ve Kürdistan' 
da, işçi sınıfı ve emekçi kitle
lerin, diğer anti-faşist sınıf ve ta
bakaların saflarında, faşizme 
karşı örgütlü mücadeleye kanali
ze edilebildiği takdirde, önemli 
başanlara yol açabilecek kendi
liğinden ve dağınık hareketlen
meler boy veriyor. Sömürgeci 
faşist diktatörlüğün tüm baskı, 

zulüm ve sömürü politikalarına 

rağmen, uygulamaların gerçek 
niteliği gittikçe kitleler nezdin
de açığa çıkıyor. Ve bu durum, 
kin ve nefrete, hoşnutsuzluğa, 
gösteri ve protestolara yol açı
yor. 

Halklarımızın genel ve yerel 
"seçimler"de, ortamın eşitsiz 

koşullarına rağmen faşizme 

duyduğu kin ve nefreti: bizzat 
faşizmi şahsında somuttaştır

dığı seçenekiere oy vermeyerek 
gösterdiği çok iYi biliniyor. ö
zellikle son bir yıl içinde merke
zi yönlendiricilikten ve bir
blriyle güçlü bağlardan yoksun 
olsa bile, kitlelerin diktatörlük 
karşıtı eylemlerinde önemli 
oranda artış gözlendi. SözUnU 
ettiğimiz bu dönemde, küçük ü
reticiler, taban fiatlarını yer yer 
protesto ettiler. Tutuklu aile ve 
yakınları birçok Ilde saygın pro
testo eylemlerinde bulundular. 
Böylesi eylemler daha da yer yer 
sürüyor. Acil demokratik istem
lere Ilişkin 1256 aydının dilek
cesi ile başlayan faşizm kar
şıtı aydınlar muhalefeti geniş

liyor, yankı buluyor. TORK-iş 
bünyesindeki anti-faşist muhale
fet güç kazanıyor, sesini duyu
ruyor. Tü RK-1 ş 'In 3 Haziran 
1g84'te istanbul'da düzenlediği 
ve yaklaşık 10 bin kişinin ka
tıldığı "hak arama" toplantısın
da, işçilerin anti-faşist istemleri 
haykırması bunun en açık örne
ğldlr. öte yandan, üniversitele
rin kışlaya çevrilmesini protes-

Ferhad ÇELENG . 

to amacıyla ilerici, demokrat 
bilim adamı ve araştırmacılar, 

gruplar halinde üniversitelerden 
istifa ettiler. 63 seçkin avukat, 
cezaevi koşulları ve savunma 
haklarıyla ilgili olarak Istanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı'na 

başvurdular. Diyarbakır'da ka
dınlar, yaşam koşullarını pro
testo amacıyla vilayete yürüdü
ler. Genel "af" istemi1 oyala
ma ve tehditlere rağmen yay
gınlaşıyor. Bunlara, benzeri da
ha bir çok yerel gösteri ve pro
testo eylemleri eklenebilir. 

Tüm bu gelişmeler abartıı

mamalı ama -ciddiye alınmalı

dır. Bu gelişmelerde, öteden be
ri faşizmin halk düşmanı, anti
sosyal ve özünde anti ulusal olan 
karakterini gören TürkiYeli ve 
Kürdistanlı komünist, devrimci 
demokratik parti ve örgütlerin 
önemli oranda etkisi vardır a
ma, sözünü ettiğimiz kitlesel ey
lemlere damgasını vuran kendi
liğindencilik ve dağınıklıktır.Ge
rek 12 Eylül darbesinden son
raki yenilgi ve gerekse de ge
lişmelere müdahalede bulunabi
lecek parti ve örgütlerin çoğu
nun yeterince toparlanamaması, 
döneme uygun mücadele biçim 
ve araçlarını yaratamaması, kit
lesel tutum almadaki kendiliğin
deciliğin, dağınıklığın başlıca 

nedenidir. Bunlar önümüzdeki. 
yakın süreçte aşılabilir ve a
şılmalıdır da. Kullanma beceri
siyle doğrudan orantılı olarak 
halklarımızın zaferini yakınlaştı
racak ve giderek gerçekleştire
cek muhalefeti örgütleme ola
nakları genişliyor. Artık savun
ma ve düzenli geri çekilmenin 
yerini, muhalefeti topariama ve 
mücadeleyi yükseltme taktiği 

yer almalıdır. 

PARTi öRGüTLERi 
YüKSEK NITELi GE 
KAVUŞTU RULMALI 

Muhalefeti topariama olanak
larının genişlemesi, Kürdistan'da 
partimize önemli ve ağır görev-
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ler yüklüYor. Partimiz, bir taraf
tan faşist diktatörlüğü yıkma 

mücadelesinde, aktif olarak yeri
ni alırkerr; diğer yandan da Kür
distan Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi mücadelesini geliştirip 

guçlendirmeye, birincisini ikinci
sine tabi kılmaya çalışıyor. Bu 
çoK yonıü görevler;n yerine ge-

tirilmesi; olanakların en verimli 
biçimde kullanılması için de,ni
telikçe güçlü ve dinamik Parti 
ağiarına ihtiyaç vardır. Her par
tili yoldaş bu anlayışla, bir 
taraftan Kürdistan ulusal de
mokratik muhalefetini örgütler
kan, diğer yandan parti örgüt
lerinin iyileştirilmesi ve yet
kinleştirilmesi için duyarlı olma
lı1sürekli çalışmalıdır. 

öte yandan, teslimiyetçi sağ 
oportünizmin partimizde yarat
tığı tahribatlar; ideolojik, poli
tik ve örgütsel bunalımlar ve 
partimize yönelik 1982 operas
yonları nedeniyle, uzun süre 
parti-içi sorunlar ve gereken ön
lemlerle uğraşmak zorunda ka
lan parti örgütlerinin, özellikle 
2.Kongremizden sonraki süreçte 
önemli mesafeler kaydattiği bir 
gerçektir. Hemen hemen tüm 
birimler arasında gerekli ilişki 

ağının sağlanması, yeniden dü
zenli çıkmaya ,başlayan parti 
yayınlarının, bildirilerinin ola
nakların elverdiği biçimde dağı
tılması, sözlü propaganda ve a
jitasyon çalışmalarının geliştiril
mesi parti örgütlerinin başarıla
rıdır. 

Ama ne yazık ki bunlar; yap
mamız gereken ve gerçekleş

tirme olanağı, koşulları olan 
görevlerimizin ancak bir bölü
müdür. Açık yüreklilikle söyle
mek gerekirse: yapılabilenlerin, 
yapılması gerekenierin bir bölü
munUn gerçekleştirilememesi, 

parti örgütlerimizin tek tek üye 
ve sempatizanlarımızın; amatör
lüğü, deneyimsizliği, nemelazım

cılığı, sağ oportünizmin iz ve ka
lıntılarını tamamen aşıp yeterin
ce duyarlılık gösteremernelerin
den kaynaklanıyor. Hiç kuşku
suz daha önemli görevler ye
rine getirilebilirdi. Ama, bunun 
başarılarnamasının nesnel yanı 

da var. Çünkıi bu söyledikleri
miz bir çırpıda çözulecek, iz ve 
kalıntıları hemen atılacak tür
den sorunlar, hastalıklar değil. 

Hele teslimiyetçi sag oportü-

nizmin partimizde açtığı yara
ların, sarılmalarına rağmen 

tamamen iyileşmedikleri bu ko
şullarda, yukarıda sözü edilen iz 
ve kalıntiların yer yer görülme
si bir noktada doğal karşılan

malıdır. önemli olan, yer yer 
dahi olsa varlığını sürdüren iz 
ve kalıntıların, diğer eksik ve 
yanlışlıkların tespit edilerek 
tüm bunlardan arınmanın müca
delesini vermektir. Işte parti ör
gütlerimiz, üye ve sempatizan
larımız bu anlayışla önceden ya
pamadıklarını gerçekleştirmeyi, 

eksik ve yanlışlıklardan arınma
yı ve örgütlenmelerini iyileştir

meyi önüne koymalıdır. Bunda 
gösterilecek titiz li k,. yenilmezn
ği m izin güvencesi olacaktır. 

Ayrıca, varplan parti bağları
nı koruyup güçlendirmek; par
ti örgütlenmesinde derinlemesi
ne örgütlemeyi temel alarak hüc
releri n ve d iğer parti örgüile
rinin niteliksel iylleşmesini, ör
gütsel yapının her düzey ve a
landa yetkinleşmesini sağlamak 
gerekir. Parti örgütlerinin güç
lendirilmesi ve nitelikçe yet
kinleştirilmesi ise, herşeyden 

önce, parti örgütlenmesinde aza

mi titizliği zorunlu kılıyor. Böy
lesine bir titizlik; politikada sağ 
ve "sol" oportünizme; günlük 
yaşamda yJigınlığa, karamsarlığa 

ve tedirginliğe; bireyciliğe ve bü
rokratizme ;ideoloji k ve felsefi 

yönden öznelciliğe kaynaklık 
eden her türden ve boydan, kü
çük burjuva görüşlere, atışkan

Ilkiara ve hastalıklara karşı ka
rarlı mücadelede ifadesini bulu
yor. 

öte yandan, parti örgütteri; 
ijye ve sempatizanların politik 
duyarlılığının, ideolojik ve teo
rik düzeylerinin, örgütleme yete
neklerinin gelişmesi için en a
zami çabaları sarfetmelidirler. 
Bir partinil' öncü rolü oynama
sının, bizzat o parti saflarının 

niteliksel yapısına bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. 

Açıktır ki doğru politika sap
tamak yeterli olmuyor, sapta
nan politika ve taktiklerio en ba
şarılı ve verimli bir biçimde ya
şama geçirilmesi gerekiyor. Bu
nun içinde yukarıdan aşağıya 

sağlam örgütlenmiş, düzenli ça
lışan toplumsal olaylar karşısın
da son derece hassas; geniş ve 
esnek hareket ve ma nev ra yete-

neğiyle donanmış disiplinli bir 
yapı mutlaka zorunludur. Ne ki 
böylesi görevin yerine getirilme
si -Merkez Komitesi'nden en alt 

parti örgütüne kadar, yani tüm 
parti örgütlerinin kollektif caba
Jarıyla mümkündür. TUm parti 
örgütleri böylesi sorumluluk an
layışını, atışkanhk haline getir· 
melidir. 

AYni şekilde, partililer, gerek 
genel, gereksede bölgesel ve ye
rel sorunlarda olsun; bilimsel 
sosyalist bakış açısını, yığıntara 
güvenmeyi ve dayanmayı, çö
zümlerde sorumlu davranmayı, 

mücadele biçim ve araçlarını 

çeşitıendirmeyl, kazanılmış 

yetenekleri geliştirmeyi ve yeni
lerini kazanmayı ilke edinerek, 
ince eteylp sık dokumalıdırlar. 

Parti üye ve sempatizanla
rımız, yaşam biçimi bakımın

dan kendilerini sürekli geliştir

meli, yenilemen ve halka örnek 
olmalıdır. Kürdistan gibi geri 
toplumsal ilişkiler ağıyla çevri
li bir küçük burjuvalar ül kesl n
de, öncü kadrolar ancak böyle 
gelişebilir, halkla kaynaşabilir, 

bütünleşebilir ve hücreleriyle bir
likte, partinin yığınlar Içindeki 
can damarları, verici, alıcı an
tenleri olabilirler. 

YIGINLARI KAZANMA 
MüCADELESINI 

YOKSELTMj::K GEREK 

Başta da belirttllqkoşullar de
ğişiyor, yığınları örgütleme ola
nakları genişliyor. Yaşamın deği

şik alanlarında önemli hareket
lenmeler var.Bu hareketlenmeie
rin merkezi örgütlülüğe kavuştu
rulup Türkiye ve Kürdistanlı ko

münist, devrimci demokratik 
parti ve örgütlerin baştan beri 
savunageldikleri faşist diktatör
lüğü yıkma mücadelesine kana
lize edilmesi, faşizmin arkasın
daki bUyük tekellerden burjuva 
demokratianna kadar tüm bur
juva kesimlerini şu veya bu öl
çüde korkutuyor. Bunun için
dir ki; burjuva muhalefetin pa
çası tutuşmuş, burjuva dOZeni
nin "selameti" için didinip du
ruyor. Fakat en keskini bile, 
sınıfsal yapıtarı gereği, kitlelerin 
kin ve nefretini 1 rahatsızlığını, 

faşizme karşı olan ezici çoğun
luğun çıkartarını yansıtan çıkış -
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-yolunu, örgütıemekten, uzaktır. 
Bu da gösteriyor ki; faşizme kar
şı yıjjınları örgütıemekıseçenek 
oluşturmak·, en başta komünist
lerln, devrimci demokratik güç
lerin görevidir. 

Yı§ ıliları kazanmanın, düşma
na karşı mücadelenin 'sonucunu 
bellrleyeceği gerçejjinden ha
reketle; her parti örgütü, üye ve 
sempatizanı Kürdistan'da gerçek 
çıkış yolunun ne oldujjunu, a
maca varmanın yol yöntemleri
ni Işçi sınıfı ve emekçi kitle
lere, dljjer anti-faşist sınıf ve ta
bakalara götürmek, bu doğrul
tuda muhalefeti örgütlernek ve 
partinin yı§ın bajjlarını geliş
tirmek göreviyle karşı karşıya
dır. Bunun için partinin bölge, 
ll, yerel ve diğer taban örgüt
leri; 

Birincisi, parti yayınlarını ül
kemizin en ücra köşelerine ulaş
tırmalı, parti pr'ogram ve poli
tikalarını kitlelere götürmek için 
tüm olanakları kullanmalı, par
tinin bölgesel ve yerel olaylar 
karşısındaki tavrını merkezi po
litika ve taktikler, merkez yayın 
organları ışıjjında açıklamalı, 
gerektijjlnde merkezi politikala
rın özüne ba§lı kalmak, ters düş
mernek kaydıyla açılımlar yaP
malı, bildirller ve teksirler çıkar
malıdır. 

1 kincisi, kitlelerin kendilijjin
den hareketlerine müdahale et
men, Insiyatifi ele geçirmelldlr. 
Böylesi durumlarda örgütlü gü
cün yenllmezlijjlni, gerçek çö
züm yollarını,kltlelere anlatmalı 
ve benimsetmeye çalışmalıdır. 
Partilller, bizzat pratikleriyle 
kitlelere güven vermeli, en tehli
keli anlarda panijje, korkuya; en 
başarılı anlarda sarhoşlujja ka
pılmadan azami fedakarlık ve ce
saret göstermelidir.· A!:iır koşul
ların sonucu olan ürkekll!:il gi
dermeli ve bunun yerini dikkat 
ve atılganlık almalıdır. 

O çüncüsü 1 12 Eylül öncesi 
demokratik 'kitle ve meslek ör
gütlerinde, sendikalarda, koope
ratifierde vb. alanlarda çalışan
lardan~ dlrencinl kaybetmemiş1 
faşizme teslim olmamış insan
larla yakın bajjlar, dostluk Ilişki
lerı kurmalı ve örgütlü müca
deleye yatkın yetenejjl gellştijjl 
ölçüde örgütlü mücadeleye ka
zanmalıdır. 

Peşeng: SaYfa 6 

Dördüncüsü, yı§ ın lar arasında, 
özelllkle devrimci coşkuyla do
lu, parti davasına kendisini ada
maya hazır, yaratıcı yetenekle
re sahip unsurlar bulmalı, eğit
meli, geliştirmen ve parti safla
rına kazanmalıdır. 

Beşincisi, varolan kitle bağla
rının korunması, yenilerinin ku
rulması için: yaşamın çok yön
lülüjjü, bölgesel ve• yerel özel
lıkleri d ikkate alarak değişik yol 
ve yöntemler bul malıdır. Sıcak i
lişkileri titizlikle korumalıdır. 

Altıncısı, tüm bunları yapar
ken de, partl-Içi işleylş i düzen
leyen normlara, örgütsel hiye
rarşlye, gizlilik kurallarına ti
tizlikle uyulmalı; resmi olama
yan yanal ilişkilerden kaçınılma
ltı parti sırlarını dışa vurmamayı 
vazgeçilmez alışkanlık haline ge 
tirmeli; gösterişe. böbürlen
meye ve kendini bejjenmlşlljje 
kapılınmaması Için gerekli ön
lemler alınarak titizlikle ko
runmalıdır. Bu konuda en ufak 

bir zaafın parti örgütüne büyük 
zarar verabiieceği hiçbir zaman 
akıldan çıkarılmamalıdır. Sıkı il
legalite temelinde; illegal çalış
mayı olanaklar ölçüsünde yarı 
legal ve legal çalışmayla ustaca 
birleştirmek de zorunludur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; 
parti ve yıjjın örgütlenmesi, sağ
lıklı ve güçlü yapıya ulaştıkça, 
parti program ve görüşlerimiz 
Yt!:iınlar içerisinde maddileşe
cek, politlkamız yı§ınlara yol 
gösterecek, taktiklerimiz başarılı 
sonuçlar verecektir. Ancak bu 
şekilde günümüzde yaşanan ge
lişmelerin yönü, işçi sınıfı ve e
mekçi kitlelerden yana çevrlle
bilirt oluşan potansiyelin bir 
kez daha sömürgeci burjuvazinin 
potalarında erimesının önüne 
geçilm iş olur. 1 şte halklarımızto 
gelişen toplumsal muhalefeti; 
ülkemizde bize böylesine çok 
yönlü ve açık görevler yüklü-
yor. 

• 

TUrkiye•nin Resmi 'Terilr Öl'gÜtleri 
TOrkiye Cumhuriyeti'nin 

yurtdışındaki temsilcilerine 
karşı girişilen sulkastlerden so
nuncusu olan Avusturya'daki 
bombalı saldırı olayından sonra, 
hükümet yetkilileri, parlamen
terler ve siyasi parti temsilci
lerı, her· zaman yaptıkları gibi 
yine tehditler savurarak, köpür
mUş ajjızlarıyla ırkçı-şöven de
magojiler kustular. 

Bu arada konunun kukla par
lamentoda görüşülmesi üzerine, 
milletvekilleri aynı yönde teh
dltvari konuşmalar yaptılar. 
Bunlardan özellikle 27 Mayıs 
darbecilerinden eski MBK üyesi 
ve şimdiki Halkçı Parti mil
letvekili Muclp Ataklı'nın ko
nuşması, dikkat çekici oldujju 
gibi, cok önemli bazı gerçek
leri de itiraf edici nitelikteydi. 
Ataklı, bugüne kadar dış tem
silcilerine yapılan saldırılara kar
.şı misillerneye giriş ilmernesini e
leştirerek, kıssasa karşı kıssas 
kuralına uyularak teröristlere 
karşı aynı yöntemlerle karşılık 
verilmesının zorunlu oldujjunu 
savundu. Ve "bu alanda Türki
ye• nin örgütleri vardır" dedi. 

Muclp Atakit "Ejjer Türkiye'nin 
örgütleri ve imkanları yeterli 
dejjilse yeterli hale getirilmesi" 
gerektijjini de vurguladı. Böyle
ce, bugüne kadar "uluslararası 
terörlzmıe mücadele" edilmesi 
gerektijjlni ikiyüzlüce Işleyen 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
uluslararası terör eylemlerinde 
kullanıırnak üzere örgütler kur
dujju, ciA ve Pentagon mer
kezleri tarafından yönlendirilen 
uluslararası terör şebekeleriyle 
içll-dışlı oldujju bir kez daha 
ortaya çıktı. 

Türkiye'nin bugüne kadar 
yurtdışında terör eylemlerine gi
rişmedijji sözü de koskocaman 
bir yalandır. Iki yıl önce Bey
rut•ta bir Ermeni ileri geleni
nin kaçırılması ve kimi Er
meni yöneticilerinin Lübnan'da 
öldürülmelerinin arkasında 
Türkiye'nin oldu§ u biliniyor. 
Ayrıca ciA tarafından planla
nan Ajjca olayı ardında aynı 
zamanda Türkiye~nin gizli terör 
örgütlerinin de oldujju ve bu o
layın en çok onlara yaradığı 
açıktır. 

• 
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İran ·Irak savaşı: . 
' 

Aradan üç buçuk yılı aşkın 

bir sürenin geçmesi, iran-Irak 
savaşının hızından, şiddetinden 

hiçbir şey ekslltemedl. Savaş 

bütün acımasızlı!!ıYia sürüyor. 
Halklar, hükümetlerının saldır

gan politikalarının sonucu ola· 
rak birbirlerini bo!;lazlamaya de
vam ediyorlar. Aralarında sivil 
halktan çocuk, ihtiyar ve kadın· 
lar da olmak üzere öldürülen 
ve yaralananların sayısı yarım 

milyon dolaylarında. savaşan 

tarafLar hiçbir hukuksal ve in
sanlık kuralı tanımıyor ve savaş 
bütün kuraısızlığıyla, vahşetiyle 

hergün daha tehlikeli boyutlara 
do!;lru yol alıyor. Artık teknik 
bakımdan daha gelişkin araçlar, 
kitle kırım silahları statUsüne gi
ren kimyasal silahların yoğun

luk kazandığı açıkça görülüyor. 
Iran ve Irak halkları, savaşın 
bu korkunç yikımcıl sonuçları
na katlanmak durumunu sürdü
rüyor; daha fazla fedakarlık yap
maya çağrılıyorlar. Her iki ikti· 
dara karşı güçlü bir halk muha· 
lefeti oluşmuş değil; varolan
örgütlü muhalefet güçlerinin mü· 
cadelesinin üst basarnaklara tır
manışının gözle görülebilir bir et
ken durumuna geldiğinden de 
ne yazık ki bahsedemiyoruz. 
Her iki taraf da kendi iç mu
haliflerinin örgütlerini ezmede 
önemli başarılar elde etmişler
dir. Hatta kimi muhalefet güç
leriyle iktidar güçleri arasında 

yumuşama eğilimleri de belir
miştir. 

Bu arada, artık Irak, dostla· 
rıodan aldığı mali yardımlarla ye
tl omediğini daha ısrarlıca savu
nuyor; suudi Arabistan, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Bah· 
reyn gibi ülkelerden daha etkin 
askersel destek talebinde bulu
nuyor, savaşa fiilen müdahale
lerini istiyor. 

Irak, Basra körfezini abluka 
altında bulundurup, 1 ran'ı ö
nemıı"miktarda petrol ihraç et
meden yoksun kılarak caydır

maya, masaya oturmaya zorla
mak istiyor. Ama Irak'ın Iran 
petrol ihracatının önemli bir 

• 
ARTAN TEHLIKE 
bölümünün yapıldığı Harg adası
nı ablukaya alıp, burada petrol 
yüklü gitmek Isteyen gemilere 
saldırısına karşılık; i ran da kör
fezdeki yabancı bandıralı tüm 
petrol gemilerine yoğun saldırı
lar düzenleyeceğlni açıkladı, 

bunda çok ciddi olduğunu da 
kanıtladı. 

1 ki ülke arasındaki savaş, bU· 
tün dünya devletlerinin dikkat 
merkezlerinin en önemli nokta
larından biri durumuna gelmiş
tır. Savaşın artırdığı tehlike, u
luslararası alanda, gerginliği kU· 
çUmsenmeyecek boyutta artırı

yor. ABD'nin "petrol çıkal'la

rını koruma" bahanesine sarıla· 
rak diğer ileri kapitalist ülkele
ri de yardımına çağırması ve 
körfez bölgesine askersel fiili 
mUdabaleye ortam oluşturma gi
rişimleri, bölgedeki gelişmeleri 

daha kötü boyutlara vardırma 
tehlikesını her geçen gün daha 
fazla kendi içinde taşıyor. 

Sök.Jede, Türkiye'nin de içerisin· 
de bulunacağı "caydırma" ve 
sindirme eylemleri için fırsat 
kolluyor .ABD kendi müdaha
lesi ne, uluslararası kamuoyunu 
hazırlamaya çalışıyor. Dış des
dek arama ve kendisini haklı 

çıkarma yolundaki çabalarında 
son aylarda önemli bir artış 

oldu. ABD, bir yandan körfez 
meselesine ilişkin diplomatik ça
balarını artırırken, öte taraftan 
da dolaylı müdahalelerde bulu
narak sözde körfezin güvenliği
ni sağlamak amacıyla bölgedeki 
gerici iktidarları kışkırtıyor; ön
lemler almaya, birlikte davran
maya çağırıyor. 

suudi Arabistan'a 400 adet 
"Stingen" füzesi ve F-15 bom
bardıman uçaklarına havada ya
kıt ikmali sağlayabilen iki adet 

de KC-10 uça!;lı veren ABD; 
bu ülkede askersel açıdan ken
disine yeni avantajlar sa!;llayacak 
lstemt~rde bulunuyor, savaşın 

vardı!;!ı' boyutu bahane göstere
rek bölgedeki gerici devlet top
raklarında kendisine yeni basa
maklar, askersel yığınak nokta
ları oluşturma yönUndeki çaba
larını yoğunlaştırıyor. Tam bir 
savaş hazırlı!;lı -içerisinde olan 
ABD ve batılı müttefikleri, böl· 
geye modern savaş araçları ve 
asker yı!;lınaklarını hızla artırı

yorlar. 
Geçen ay, Washington'da, 

NATO bakanları, Körfez mese
lesine önemle e!;lildiler, ortak 
planlar üzerinde görüştüler. 

"Çok gizli" bir toplantıda, 

George Shultz•un, ırak'ın yenil
gisi veya körfezin kapatılması 

durumu ortaya çıkacak olursa 
ABD'nin müdahale edece!;llnl, 
aynı şekilde müttefiklerin de 
askeri müdahaleye hazırlıklı ol· 
maları gerektiğini bellrtti!;ll ba· 
sın yayın organlarına yansıdı. Bu 
aşamada, Türkiye'nin daha etkin 
rol oynamasının ve bölgedeki a· 
ğırtı!;lını artırmasının gereklill!;ll 
de NATO bakanlarınca önemle 
belirtildi. 

ABD, Iran-ırak savaşının bir 
sonucu olarak ortaya çıkan bu 
gelişmeleri, ileride hayata geçir
meyl tasarladığı planıarına ulas
mada propaganda malzemesi 
yapıyor. Savaş, emperyalistlerce 
çok daha tehlikeli boyutlara var
dırılmak, genişletilmek isteni
yor. Bu durum bölge halkları 

gibi tüm dünya halkları için de 
ciddi bir tehlike oluşturuyor. 

Savaşın durdurulması, tehlike
nin aşılması halklar için büyük 
önem taşıyor. 

PART! VE YIGIN i:JRGtJTLENMES!Nl 

GtJÇLENDlRMEK !ÇlN lLER!! 
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lsveç'te bir Kürt yurtseverinin PKK(Apocular) tarafından hunharca 
katledilmesiyle ilgili olara~. PPKK,, TK_SP, KUK, lUZGARl ve T~KOŞIN 
ortak açıklama yap'!_rak t~m devrımcı-demokrat ve yurtsever gıiçlerı ak
tı{ tutum almaya çagırdılar. Ortak açıklamanın tam metnini yayınlıyoruz: 

KÜRDisTAN HALKINA KARŞI GiRişiLEN 
PROVAKASVONU KlNAMAK YURTSEVERLiK BORCUDUR 

20 Haziran 1984 günü lsvec'ln Uppsala 
şehrinde, Kürdistan halkına, O'nun yurtse
ver hareketine karşı girişilen düşmanca bir 
provakasyonda, Batman· doğumlu Enver ATACA
Ll) adındaki KUrt yurtseveri katledlldl. Elini Kürt 
yurtseverının kanına bulayan canı, lsveç Polisi 
tarafından yakalandı, sucunu ltiraf etti. Canı, 
PKK(APOCULAR) milltanı olduğunu, partisinin 
hain Ilan ederek verdl!ll emir Uzerine, Enver 
ATA'YI öldUrdU!!Unü belirtti. 

Enver ATA, 1977'den beri Apocusaflar
da yeraımıştı. Yurt dışına çıktığından sonra da 
çeşitli yetkili düzeylerde onları temsil etti. 1984 
yılına gelindi!jlnde, lsveç'te yayınlanan "Berxwe
dan" adlı Kürtçe derginin edltörlü!jUnü yapıyordu 
1984 Ocak'ında, Apocu yöneticilerin, hareket 

ICirJdekl görüş ayrılıklarında muhaliflerine ve 
hai1ıket dışındaki ·devrımcı yurtseverelere karşı 
şiddet kullanmalarına karşı çıktı!lı için Apocu' 
lardan ayrıldı. 

Enver ATA, sömürgecl Türk cuntasının ajanı, 
polisi olmadı!lı gibi, bir hain de de!jlldl. Apocu 
harekete Inanmış dürüst bir yurtseverdl. Hatta 12 
Eylül'den altı ay önce Türk polisi tarafından 
yaka'lanmış, Diyarbakır'da Uç ay Işkence görmüş
to. Polis, kendisini konuşturamadı!lı ıcın ölesJye 
Işkence etmiş, bacaklarından ve karnından a!lır 
şekilde yaralamış, hatta öldü!lünü zannederek, 
gizlice Dlyarbilkır genel çöplü!jUne atmıştı. 
Orada, Belediye temizlik Işçileri tarafından 
bulunuı;ı hastahaneye kaldırılmıştı. Daha tam 
Iyileşmeden hastahaneden kaçmış ve yurtdışına 
çıkmıştı. Işte Enver ATA, devrimciliği, Jnançlı
lı!lı ve 'YI!iltll!jl böylesine kanıtlanmış bir Kürt 
yurtseverlydi. Apocu yöneticilerin, O'nun hak
kında ölüm kararı almalarının tek nedeni, düşün
celerine, yaptıklarına Inanmadı!! ı, tasvlp etmedi!! i 
Icin kendilerinden ayrllmasıydı. Evet, o Apocu' 
lardan ayrıldı!lılcln katledlldl. 

Parti ve örgUtlerlmlz, Enver ATA'Ya sıkılan 
kurşunları n, gerçekte KUrdistan halkına, o 'nun 
yurtsever hareketine sıkıldı!lı lnancındadır. özeı
llkle Avrupa'da, sömOrgecl TOrk cuntasının 

cinayet ve barbarlıklarını teşhir etmeye, Kürdis
tan halkının mücadelesiyle uluslararası dayanış
mayı yükseltmeye en çok Ihtiyaç duyduğumuz 
böylesi bir dönemde, gerçekleşen bu çirkin 
saldırı, açıkca sömürgecl Türk cuntasına hizmet 
etmiş, Türkiye ve KUrdistan halklarının dişe diş 
verdiklerı mücadelenin saygınlığına bUyük gölge 
düşürmüştür. Türk sömOrgeciıerln den ve bilerek 
ya da bilmeyerek onlara hlzmef edenlerden başka 
hiç kimseyi sevlndlrmeyen bu korkunç cinayeti, 
en derin nefretımızıe kınıyor, TOrkiye ve Kürdis
tan'ın her dört parçasındaki tom devrımcı ,yurt-

Peşeng: Sayfa 8 

s~ver, demokrat örgüt ve kişileri de seslerini 
yükseıtmeye, derin nefretlerını dile getirmeye 
ca !ltrıYoruz. 

Enver ATA'nın katledilmesi olayı; ne tesadüfi 
meydana gelmiş tekli bir kaza ne de yerel düzey
deki basıt blr sürtOşmenln üzücü bir ölümle 
sonuclanması olayıdır. o, serbest Iradeye, örgüt 
ıcı demokrasiye ve düşüncelerin serbestçe tartı

şılma ortamı bulmasına Inanmayan, düşünce 

ayrılıklarını ve kendi dışındaki örgüt ve kişilerle 
varolan IdeoloJik mücadeleyi baskı, şiddet ve 
terörle ortadan kaldırmak , gerektiğinde, dev
rımcı de yurtsever de olsa muhaliflerini ya da 
kendisi gibi düşünmeyenleri Imha etmek için hiç 
bir şeyden kacınmayan, despotlk, fanatik bir 
örgütün, yıllardan beridir sıstemleştirerek getirdl
!11 düşmanca bir saldırı ve yoketme mantığının en 
son ürünüdür. Enver ATA cinayeti ne ilktir, -önil 
alınamazsa, suskunluk ve hoşgörüyle geclştlrllirse 
- ne de son olacaktır. 

Herkesin malumudur: 12 Eylül Darbesi'nden 
sonra a§ırlaşan gericilik döneminde, Türkiye ve 
KUrdlstan·ıı ço!ju parti ve örgütlerde oldu!ju gibi 
Apocular arasında da sorunlar su yüzüne vurdu, 
görüş ayrılıkları ortaya çıktı. PKK'nin geçmişte 
yaptıkları, Içinde yaşanan koşullarda izlediği 

politika konusunda yönetleller gibi düşünmeyen
ler, hatta yönetleller arasında birbirlerinden farklı 
düşünenler cıktı.Kimllerl örgütten ayrılmayı care 
olarak görürlerken, kimileri de örgüt IÇinde 
dUşüncelerini savunmayı; örgütün kendilerince 
yanlış buldukları politika ve eylemlerini düzelt
mek Icin caba göstermeyl tercih ettiler. Hiç bir 
örgüt ya da parti, görüş ayrılıkları, yılgınltk, şu 

ya da bu nedenlerle ayrılanlara ve dl!jer örgütlere 
karşı Apocu•ıarın başvurduğu yöntemlere baş
vurmadılar, vurmuyorlar. 

Apocu yöneticiler, örgüt Jelnde farklı düşünen, 
eleştiri yöneiten herkesi , baskı ve tehditle 
susturma yoluna gidiyor, bunu başaramayınca 

fiziksel lmhaya yönellyorlar. Hele hele, Apocu 
yönetiellere göre, PKK'den ayrııma diye bir şey 
yok. Ayrılan her kes "davada n dönmüştür", 

halndlr, alandır, mutlaka ôldürülmeli, ortadan 
kaldırılmalıdır. 12 Eylül öncesinde, bu tehlikeli 
fanatik mantıkla nice Insanı zorla susturdular, 
kencjllerlyle beraber her emre uyarak çalışmaya 
zorladılar, bunu başaramadıkları ·zaman da 
nice Insanı alan, hain diye öldürdüler. 

12 EYIOI'den sonra, Iclerinde görüş ayrılıkları 
c ıktığından bu yana da sayısız örnek göriıldü: 

Apocu yönetiellerle görüş ayrılığı ıcindedir 

diye, iki Yıldır MK üyesi Resul ve aralarında 
dördO bayan olan(bunlardan birinin Diyarbakır' 
daki öiOm orucunda komaya giren Ham111 Yıldt-
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rım• ın eşi oldu!;iu söyleniyor) diğer bazı örgüt 
üyeleri tutsaktırlar. Hem Resul'e hem de dl!;ier 
tutsaklara cunta zindanlarındaki tutuktulara 
yapılanlaıdan hiç de farklı olmayan baskı ve 
lşkencelerln yapıldığını artık duymayan kalmadı. 
Bunların arasında cıldıranların, 'llkli dengesini 
yitlrenlerln olduğu, hatta son zamalarda Resul'ün 
öldürüldüğü yönünde yaygın bir söylenti var. 

Daha önceleri, proletarya enternasyonalizmı
nin en yiğit temsilcilerinden biri gibi tanıtıian MK 
üyesi Baki Karer ve yirmiye yakın örgüt üyesi, 
ayn düşünüyorlar diye aylardır başka bir yerde 
tutsaktırtar(Bakl Karer' ın de öldürüldü!;iü söyleni
yor). Onların da aynı kötü koşullarda tutulduk-
ları b ili nlyor. · 

Federal Almanya'da, Resul'!l bıraksınlar diye 
bazı girişimlerde bulunan Resul'ün akrabaları 

ölümle tehdit edildiler, kardeşi M. Sıddık AL TlN
OK, u!;iradığı saldırıda bıcakla yaralandı. 

Batı Berlln'de, kendilerinden ayrılan başka 

birini bıcakla ağır yaraladılar. 
Malnz'de, kendilerinden ayrılan Mehmet BIN

GöL' ü silah zoruyla, öld!lrmek Uzere kacırdılar. 
Ancak anayolda bazı Alman şoförlerinin de 
yardımıyla, M. Bingöl ellerinden kaçıp ölümden 
kurtuldu. 

Fransa ve Hollanda'da kendilerinden ayrılanları 
t'ehdit ediyorlar. lsvec'te ayrılanların evlerine 
'telefon ederek onları ve Yakınıarını ölümle tehdit 
ediyorlar. En son olarak da 20 Hazıran g!lnü 
Enver ATA'yı katiettiler 

Tüm bu saldırı, baskı ve Imha politikasının 

Apocu yöneticllerin kararlarıyla yürürlü!;le sokul
muş planlı gelişmeler olduğu hiç bir kuşkuya yer 
bırakmıyacak derecede açıktır. Son bir kaç aydır 
Apocu yayınlar, ayrılanlara, eleştiri getirenlere 
karşı bilinçli ve sistemli bir propaganda yürütü
yor. Bugüne kadar, devrimci kamuoyunu ikna 
edebilecek hiç bir somut kanıt göstermediklerı 

halde bir yığın kaba demagojl·lle onların a]an ve 
hain olduklarını, yokedilmelerı gerektı!;linl işliyor, 
•._ Hem planladıkları saldırıları meşru göstermek, 
hem de Apocu saflarda yer almış d!lrüst, ~amimi 
insanları, ayrılanlara ve diğer hareketıere karşı 

düşmanca şartlanmaların (çine sokmak Için kaba 
bir propagandayla ardı arası gelmlyen saldırılara 
girişiyortar. Ayrılan herkese hain diyortar, ama 
katıettikleri Enver ATA'nın hain olmadı!;lının, 

aksine Türk Işkencehanelerinden öldüresiye Jşken 
eelere rağmen direnerek cıkan bir yurtsever 
olduğunun kanıt, belge ve fotoğraflan var. Bu 
bile, onların demago]llerinln ne kadar yalana 
dayandığını apaçık gösteriyor. 

Bu' gerçeklerden harekette, parti ve örgütleri
miz, Apocu hareketin, kendi siyasal yapısının ve 
fanatik mantığının lir!Jnü olarak sistemleştirdiği 
bu , devrimci ve yurtseverllkle hlcblr alakası ol-

mayan, gerçekte Kürdistan halkının mücadelesi
ne yönelen , sömürgecl bur]uvazıye, onun bugün 
Işbaşındaki kanlı dlktatörlüğüne yarayan eylem
ler sürdUkce, sonu olmayan yoldan dönüp 
devrimci yurtsever harekete asgari gOVeni 
verecek bir konuma dbnmedlkçe ne siyasal ya 
da demokratik dUzeyde ne de merkezi ya da 

yerel dUzeyde onlarla hiçbir şekilde ortak Iş 

yapılmamasına, her türlü Ilişkinin kesilerek 
teşhir ve tecrit edilmesi gerektiğine Inanıyor. 
Parti ve örgütlerlmlz, söz konusu Inancın tüm 
gerekıerini yerıne getireceklerdir. 

Türkiye, KUrplstan•ın diğer parçalarındaki ve 
Orta Doğu'daki devrımci, yurtsever örgütlere 
seslenlyoruz. APocu hareketin bu yanlış ve 
tehlikeli mantığını meşrulaştırmaktan, O'na 
cesaret vermekten başka hiC bir: Işe yaramayan 
destek, Işbirliği ve karşılıklı dayanışma temelin
deki diYaiOQiarınızı kesmetlstnlz. KUrdistan 
halkının mücadelesine ve bölgede genel olarak 
yurtsever ve demokratik gi!Çierln cıkarına 

hizmet edecek tutum budur. 
Yurt lclnde ve dışındaki tOm TOrkiye ve 

Kllrdlstanh Işçi, emekçi ve gençlere; tüm halk 
kitlelerine seslentyoruz. Apocu yönetıcllerin bu 
tehlikeli girisimlerine sessiz ve tavırsız kalmayın 
Unutmayın, Apocuların bu provakasyon mantı-
ğından en çok cunta yararlanabilir. Hatta bu tür 
eylemteri tırsat bilerek cuntanın kendisi deacık 
ya da örtııııı, kendi adına ya da böylesi mantı!;la 
sahibolanların adına terör eylemlerine girise
bilir. Unutmayın, böylesi eylemler, Avrupa'da 
bizim mücadelemizin saygınlığına gölge dllşOrO
yor. cuntacılar da yurt dışına ka canlar terbrıst
lerdlr diyordu. Şimdi bu yönde Avrupa kamuo
yunu daha kolay aldatabtılr. Bu olay, aynı 
zamanda, Avrupa'da yabancılara, Türk ve 
Kürtlere karşı varolan düşmanlı!lı daha da 
körükleyecektlr.Bunun önüne geçmek Icin 
sesinizi yükseltin, yapılanları açıkca kınayın. 

Apocu hareketin Jelnde yer almış Insanıara 
sesıenJyoruz. Sizler, büyük ço!;junluği.ınuz, 

dürüst, samimi devrımcı ve yurtsever d uygularta 
bu harekete katıldınız. Halkımizın mocadeleslne 
katkıda bulunaca!;lınıza Jnandı!lınız Icin de 
orada yer atıyorsunuz. Yönetlcllerlnlzln, onların 
şartlandırdıkları arkadaştarınızın yaptıkları her 
açıklamaya gözü kapalı "evet" demeden önce 
sakince biraz durun, dOşOnon. Görüş ayrıfı§ı o
lanları da, ayrılanları -da dinleyin. Onların 
dediklerı do!;!ru ya da yanlış olabilir. Ikna 
olursunuz ya da olmazsınız. Ama unutmayın, 
eleştiri getirenierin ya da ayrılanların hepsi a]an 
veya hain olamaz. PKK demek K!lrt halkı 

demek de!;! ll. PKK 'll olmadı§ ı halde bu halkın 
mücadelesını kendilerınce omuziayan örgütler, 
ınsantar var. Dışımızdaki herkese, aYrılan ya 
da ayrı düşünen herkese, a]an, hain, burjuvazi
nin uşakları deyip Işin Icinden çıkarsak, ıste o 
zaman gerçek a]an ve hainlerı bulamaz hatta 
glzlemiş oluruz. Kendimiz dısındald her kese 
hain diyorsak, onlar arasında gizlenen gerçek 
hainleri bUlUP cıkaramayız. ' 

Ayrıca unutmayın, Insanları zorla bir örgıı
~ün i cl nde tutamayız. Devrımcı örg!ltte yer alma 
nasıl serbest Iradeye dayanıyorsa, ayrıtma da 
serbest Iradeye dayanmalıdır. Aksine bize 
Inanmayan, bizim gibi düşünmeyen bir Insanı 
zorla içimizde tutmaya çalışmak çok daha 
zararlıdır. Unutmayın, geçmişte, Suruc;'da, 

Devamı sayfa ı ı 'de 
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DEKORUN VE AKTÖRLERiN 
DEdişEBiLiRLiGiNi KAVRAMAK 

Kurumlaşma yolunda hergün 
yeni bir adım atan, en kısıtlı 

demokratik hak ve özgürlükleri 
.bile yokeden1yaşamın tüm alan· 
laona el atarak, herşeyi empe
yalizmin ve yerli tekelci serma· 
yenın en gerici, en saldırgan 
kesimlerinin çıkarlarına göre dü· 
zenleyen faşist diktatörlük,lşçi· 
lerın sendikal haklarını zaptede
rek geriçi faşist sendikacılığı 
güçlendirip, bilim yuvası olan 
üniwrsiteleri askeri kışlalara çe
verdi. Emekçi halk kestmleri
nin çeşitli düzeylerdeki örgüt· 
lerının tümünü yasakladı. Par
lamentodan yerel yönetimlere 
kadar her kurumu demokratik 
ıçeriğinden boşaltarak, kendi 
diktatörlüğünün işlevine uydur
du. 

Asker ve polis terörürünün 
dalgası toplumun her kesimini 
sardı. Onbinlerce insan zindan
larda yaşıyor. Onlarca tutuklu 
ağır Işkence ve kötü yaşam 

koşullarında can verdi. Onlarca 
idam kararı infaz edildi. Yüz· 
lerce antl·faşiste idam cezası ve
rildi. Faşist terör mekanizması 
artık, yalnız Türkiye ve Kür
distan'da bağımsızlık, demokra
si ve sosyalizm için savaşan· 

lara değil; toplumun tümüne yö
nelmiş ve faşist terör yaşamın 
bir parçası haline gelmiştir. 

cuntanın arkasındaki ABD 
emperyalizmi ile sarmaş dolaş 

olan en gerici ve kodaman te
keller, ekonomide, burjuvazinin 
belli kesimlerinin tasfiyesini 
hızlandırıyorlar. Büyük kentler· 
de, günde onlarca orta işletme
nin kapısına kilit vuruluyor. 
Enflasyonun önü alınamıyor. 

Pahalılık hergün emekçi halkın 

lokmasını biraz daha küçültüyor. 
Türkiye ve Kürdistan, bir avuç 
için güllük gülüstanlık: milyon
larca emekçi için de açlık, yok· 
luk diyarı olmuştur. 

Faşist cunta, NATO ve ABD 
emperyalizminin güdümünde sal· 
dırgan ve yayılmacı bir politi· 
ka -sürdürüyor. Türkiye ve Kür
distan topraklarında emperya
lizme istediği hareket serbest!· 

~şeng: Sayfa ı o 

sini tanıyor. ABD emperyalizmi 
dört bir yanı kontrol ve müda
hale Içi n1 topraklarımızı fesat 
yuvasına ve ölümcül silahlarla da 
cephaneliğa dönüştürüyor. 

Toplumu bu kara günlere Iten 
ABD emperyalizmi ve onunla 
sarmaş dolaş olan en gerici ko· 
darnan tekellerdir. Bu tekelci ke
simlerin iktidara el koyuşu basit 
bir hükümet değişikliği değil; 
iktidarın, yargı, yasama ve yürüt· 
mesiyle el değiştirmesi ve bu ku
rumların Içeriğinin, fonksiyonla· 
rının yürütme lehine değişmesi 
olayıdır. Gerici kodaman tekelci 
kesimler, yönetimdeki "kuvvet
ler ayrılığı" likesini yok edip 
"anayasayı" kendi çıkarlarıyla 

uyumlaştırarak, toplumun diğer 
tüm sınıf ve katmanlarını yöne
timden tasfiye ettiler. Türk sö· 
mürgeci devletinin yapısında 
meydana gelen bu cıeğişikliğin 
ve toplum saflarında oluşan tab· 
lonun ardından Umin'in deyi
miyle " ••• tarihsel sürecin deği
şen ekonomik ve politik koşul
larındaki her özel devirde somut 
belirleme gereklidir." Komünist 
ve devrimci hareketin, 12 Eylül 
1gso•1e açılan "perdenin" bilim· 
sel bir analizini yapmaları, bu 
"dekorda" oynayan "aktörler"! 
keşfetmeleri yakıcı görevdir. Bu 
yapılmadığı zaman anti-faşist 

cephe sağlam teorik ve pratik 
zemine oturamaz. 

1 ktidarın el değiştirmesini 
dikkate almadan, dün tekrarla· 
nan sloganları bugün sayıkiaya
rak aynı taktiklerde ısrar etmek, 
Marksizm-Leninizm 'in devrimci 
ve canlı özünden nasiplenme
mektir. Faşist iktidara karşı tek 
alternatif olarak proletarya dik· 
tatörlüğünün özgül bir biçimi o
lan demokratik halk iktidarını 

koymak, faşizm canavarını ala· 
şağı etmede muhalefet güçleri· 
nin önemli bir kesiminden ya
lıtlanmayı ve onların desteğin· 
den olmayı getireceğinden öncü 
sınıfın, onun politik temsilciie· 
rının taktiği olamaz. Besbelli ki 
faşizme karşı konum alan bur
juva kesim,demokratik halk dev-

Ollaver ARAM 

ri mine gelmeyecektir. Bu, komü
nistler için açık bir olaydır. A· 
ma komünistlerin elden bırak· 

madıkları proletaryanın sınıfsal 

bakış açısıdır. Her tarihsel aşa
mada öncü sınıf, toplumda mey
dana gelen değişmalerin somut 
bir çözümlemesini yapar. Ikti· 
darın, iktidara karşı konum a
lan ve ikisinin ortasında olan 
güçlerin niteliğini bilimsel bir 
süzgeçten geçirerek, Lenin'in 
deyimiyle en sallantılı ve en gü
vensiz olan geçici bazı mütte
fiklerle dahi yol almayı, işçi sı

nıfı hareketi ilkesel olarak önü· 
ne koyar. 

Leninizm
1 

her tarihsel aşama
da devrimin ve devrimci müca
delenin zenginliğini ortaya koy
muştur. Lenin, "devrimciler bü· 
yük harflerle 'devrimi' yazmaya 
başladıkları zaman 'devrimi' 
kutsallaştırıp, baştan çıkararak, 

soğu kanlı ve ihtiyatıa her şe

yi dikkate almadan, han-
gi koşullarda, hangi eylem yö
nünde devrimci eylem yürütü· 
leceğini, eylemin hangi koşul· 
larda hangi yönde reformıst 

eyleme çevrilebileceğini bilme· 
diklerinden, ölçüp, biçip yokla· 
madıklarından dolayı birçok kez 
kendi başlarını kendilerı yak· 
mışlar" diyor.' Doğmatizm ve 
şematizm tarihin her dönemin· 
de devrim mücadelesine sorunlar 
yaratmıştır. Çünkü "sol" opor
tünistler Marksizm-Leninizm'in 
devrimci ve canlı özünden yarar· 
lanmıyorlar. Bugün Türkiye ve 
Kürdistan'da "'sol" doğmatikle· 
rin anti-faşist cephenin örülme
sinde tahripleri sürüyor. Onlar, 
12 Eylül'le açılan "perdenin, 
dekor ve aktörlerin" konumunu 
kavramadıklarından, bir tarihsel 
aşamadan başka bir tarihsel a
şamaya bir mumyayı sürükleye
rek taşıma mantığı içindedirler. 

öncü bir partinin doğru tak· 
tik yürütebilmesi, ancak, 
toplumdaki istisnasız tüm sınıf 

ve tabakaların birbiriyle ilişki· 

lerini nesnel olarak inceleme
siyle mümkündür. Her devrimin 
ve her ülkenin kendisine has 
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ittifakları vardır. örneğin sömıir" 
geci ve emperyalist boyunduru· 
ğa karşı ulusal demokratik halk 
devrimi ıoıücadetesinde Ittifaktar 
de!jişik 'güçlerden oluşur. Bu 
süreçte oluşan ittifak güçlerin· 
den belli bir bölümünün sos· 
yalizme geçiş sürecinde devrime 
karşı konum alacakları kuşku

suzdur. Bir ittifak tablosu nun 
her zaman ve her koşulda aynı 
atması gerektiğini ileri sürmek, 
toptumsat çetlşmenin değişmez 
tekdüze bir seyirden otuştu!ju· 
nu savunmaktır. 

Türkiye ve Kürdistan'da "sol" 
tafazantar, faşizmin iktidara geli· 
şiyte; devletin konumunda mey· 
dana gelen de!jişimi, burjuvazi· 
nin büyük ço!juntu!junun iktida
ra karşı konuma düşmüş olma
sı; iktidarın ABD emperyaliz
miyle sarmaş dolaş olan sömür
geci tekelci burjuvazinin en ko
damanlarının eline geçmesi ola
yını kavramadıkları müddetçe 
tutartı bir anti-faşist politikaya 
sahip olamazlar. 

"Sol" oportünistler açıkça 
belirtmeseter bile esas otarak fa
şizmin iktidara gelişini basit bir 
hükümet de!jişikll!!i olarak gör
mektedirler. Burjuva diktatörlü
ğünün tüm devlet biçimlerinde, 
mücadelede kullanılacak araçla
rın ve politik perspektifterin 
aynı otdu!junda ısrar etmekte
dirler. Bu sekter tutumlarıyta 
anti-faşist cephede yer atması 
gereken bazı güçleri faşizmin 

kuca!jına itmektedirter. 

i ŞÇI SINIFININ 

IDEOLO.)iSiNE VE 
POLiTiKASINA GüVENMEK 

1 şçi sınıfının faşizmi ataşa!jı 
etme mücadelesinde, de!jişik an
ti-faşist güçlerle yapaca!!ı itti
faktan kaybedeceği bir şeyi 

yoktur. Komünistler örgütlü
lüklerine, sarsılmaz Marksist-Le
ninist ideolojiye ve doğru· poli
tik hatlarına güven ir ler. Onların 
böyle bir ittifakta kaybedece!ji 
bir şeyteri yoktur. Aksine kaza
nacak çok şeyteri vardır. Her
şeyden önce yıllardır paslı bur
juva ideolojisinin etkisinde ka
tan, burjuvazinin demagojisiyte, 
yalanıyta, iftirasıyta kandırılan 
emekçi yı!jıntarı kazanmak, işçi 
sınıfı tıareketinin yakıcı görevi
dir. Emekçilerin en ufacık de
mokratik, mesleki ve ekonomik 
hakları için savaşmanın günden 

güne emekçilerin politikleşmesi
ni ve burjuvaziye karşı sınıf sava· 
şımının Yükseltilmesini berabe
rinde getirece!ji kuşkusuzdur. 

Politikalarına güventeri olma
yan "sot"cularımız kendilerini 
yı!jıntardan yatıtlamaktadırlar •• 
Oonklşotluk yaparak yı!jıntar
dan kopuk bir avuç Insanla 
"devrim" yapma hayaliyle yanıp 
tutuşmaktadırtar ve sonuçta kü
çük burjuva dünyaları, yaşamın 
gerçeğiyle tanıştı!jında Mark
sizm-Leninizm•e olan "lnanç"ta
rını yitirmektedirler. Lenin'in 
belirtti!!i gibi "devrimin olup 
olmaması sadece bize ·ba!!tı de
ğildir". Ve devrimin nerede ke
sintiye u!jrayaca!!ını da faşizme 
karşı verileri mücadele sürecinde 
güçler oranı belirleyecektir. !>or
tekiz ve Ispanya'da oldu!ju gibi 
burjuvazi bu süreci kontrol al· 
tına alarak devrimi kesintiye 
u!!ratabilir. Ama Bulgaristan- 1/e 
di!jer bazı ülkelerde otdu!ju gibi 
işçi sınıfının etkinli!!l ve öncü· 
lüğünde otuşan ittifakın faşizmi 
ataşa!jı etme sürecinde belirle
yici güç olması durumunda dev
rim kesintisiz bir yol atarak sos
yalizme varabilir. Lenin bir müd· 

det sonra kabaracak devrimci 
dalga için seçimlerde ne yapıl
masi gerekti!!lni ö!jretir. "Et
deki bütün Imkantarta ve hiç
bir sınirtamaya tabi otmaksızJn 
devrimci hamieni n gelişmesine 
yardımcı olmak ve bunun için 
seçim kampanyasından · yarar
ıanmaktır. !:>evrim olup olmama
sı bize balltı de!!ildir ancak biz 
görevimizi yapaca!lız ve bu gö
rev asla yararsız delllldir. Böyle 
bir oluşma, kitlelerin derinlik
terine yarın demokratik bir dev
rim ya da öbür gün sosyalist 
bir devrim Için de mutlaka 
meyvesini verecek olan demok
ratik ruh ve proleter özgürlük 
tohumlarının ekilmeslnl sa!itar" 

Markslzm-Ler'ilnlzm'l KUrdis
tan toptumunun özgül koşulla· 
rında hayata geçiren PPKK, an
tl-faşist mücadelenin örgütlen
mesinde tüm anti-faşist güçlerin 
kazanıltlıası Için yorutmal< ve 
durmak bilmeyen çabasını sür· 
dürecek, anti-faşist mücadelenin 
sa!! lam temellere oturtulabilmesl 
Için Ideolojik mücadeleyi her za
man sürdürmeyi görev bilecek
tire 

FAŞIZMIN SIVIL DESTEK ÇABALARI 
ı:Jaştarafı sayfa 3 'te 

mızdır. Keskinleşen sınıf savaşımına karşı faşizm de şimdiden 
önlem almaya çalışıyor. 

Kurulan veya kurulması düşünülen örgütler; sendika, spor ku
lüpleri, devlet gençlik örgütü, çeşitli tiplerde ögrenci ve gençlik 
birlikleri vb. gibi biçimlerde oldu!ju gibi, ilerde sivil, askeri veya
hut da ikisinin karışımından meydana getirilen- örgütlenmeler, 
"ölüm mangatarı" biçiminde de olabilir. Hareket, cuntayı ne ka-

dar etkileyen bir kabarma gösterir ve diktatörtüğü köşeye sıkıştı
rırsa, diktatörlük de ona göre önlemler atmaya çalışacaktır. 

1 şte böylesi girişimler ve örgütlenmelerin oluşturulması, fa ş iz· 
min kurumlaşma çabalarının yeni koşullarda attığı adımtardıre 

••• YURTSEVERLIK BORCUDUR 
Başta;afı sayfa 8'de 

Hilvan'da ,Siverek'te, PKK 'yle çalışmaya zorlanan ve yanlış ey
temlerın ciddi zararlarını gören halk kitleleri gerçek düşman olan 
12 Eylul darbeellerıni davul zurnayla karşıtar hale geldiler. Çok 
daha kötü bir yere gittiler ve cunta, bunu devrimcileri karalamak 
için geniş biçimde kullandı. Cunta karlı çıktı, Kürt halkı, O'nun 
devrimci yurtsever örgütleri büyük zarartar gördüler. 

Bu nedenle, yöneticilerinizi n, yayın organlarınızın açıklama ve 
yaptıktarını onaylamadan, körükörüne do!jrutamadan önce, sa!!· 
lıktı bir kafayla araştırın. Ve en önemlisi, örgütün bu sakat ve teh· 
likeli anlayışına cesaretle karşı çıkın. 

24 Haziran 1984 
KUK(Kürdistan Ulusat Kurtuluşçularr) 

PPKK(Kiırdlstan öncü Işçi Partisi) 
RIZGARI 

TEKOŞIN 
TKSP(Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi) 
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Los Angeles•te «Gelinsiz DUğün» 
Sosyalist ülkeler Los Angeles' 

te 28 Temmuz 1984'te baş
layacak ve 24 AÇ!usto!lta sonuc
lanacak olan Olimpiyat'lara ka
tılmama kararı aldılar. 

Kararın gerekçesi em perya
listleri n denetimindeki tüm 
basın- yayın organlarının, anti
komunist, anti-Sovyetik propa
ganda aracıarının iddia ettikleri 
gibi 1 1980 olimpiyatlarına ABD 
ve diğer bazı kapitalist ülkele
rin boykotlarına tepki değil. Bu 
karar, bir kin veya bir intikam 
duygusundan çıkmıyor. Asıl me
seıe olimpiyat ulkülerinin, tüzü
ğünün ABD tarafından kabaca 
çiğnenmesi, olimpiyat oyunları
nın kapitalist bir zihniyetle sa
tılması, reklam ve yüksek kar 
elde etmenin aracı olarak kul
lanılması (olimpiyatta 0,5 mil
yarlık masrafa karşılık 14,5 mil
yar dolar kar bekleniyor) ve en 
önemlisi de anti-komünist, anti
sovyetik histerinin güçlendiril
mesi, düşmanlık duygularının 

kabartılarak sosyalist ülke spor
cuianna karşı baskı, terör ve 
diÇ!er bazı i!;irenc girisimlere 
girilmesi yönünde harcanan 
çabalardan geliyor. 

SSCB temsilcilerinin toplantılara 
katılmak amacıyla lılkeye giri
şini i zn e bağladılar. Bundan bas
ka sporcuların ve organizatör 
ekiplerinin ABD'ye giriş i, hükü
metçe, "ajan girişini engelle
mek" gibi uydurma bir gerek
çeyle vizeye ba!;ilandı. Bu karar 
her ülkedeki olimpiyat komite
sinin, kendi yarışmacılarını öz
gürce seçme özgürlüğüne gölge 
düsürüyor· secimde ABD'ye söz 
hakkı aniarnını taşıyordu. 1 kin
ci olarak da bu karar, "politik 
sı§ınmacı" avında avlamaya uy
gun koşullar yaratmaya yöne
lik bazı hesaplardan doğuyordu. 
ABD'li egemen güçler, yüzlerce 
son model 1 konforla düşenmis 

daireyi ve diğer bazı aracıarı 
sosyalist ülke sporcularını kan
dırmada, satın almada 
kull;mmak amacıyla hazırlamıs
Jardı. Sosyalist ülkelerden gelen 
yarışmacılar CIA ajanlarınca a
dım adım izlenecekti. ABD'de 
sırtları sıvazlanarak kışkırtılan 

karşı-devrimci gerici, faşist 

örgütler kendi aralarında SSCB' 
nin ve diğer sosyalist ülkeler
den sporcuların olimpiyatlara 
katılımını engellemek amacıyla 
güçlerini birJeştirdiler; yo§un 
propagandalara ve eylem hazır

lıklarına giriştiler. Sermaye çev
relerince finanse edilen ondört 
.!<adar gerici ve faşist örgüt1pro
paganda eylemlerini yoğunlaştı
nP lleride uygulamayı düşündük
leri terör eylemleri için (ki bunu 
çoktan Ilan etmişlerdi) uygun 
ortam oluşturmaya calışırlar
ken, ABD yönetimi "bizde öz
gürlük var" diyor ve saldırgan 
terörist eylemcilere karşı ön-

Jemler almayı redediyor. SSCB' 
nin ve diğer sosyalist ulkelerin 
bu duşmanca eylemiere dikkati 
çekerek, ABD'yi enlemler alma
ya çağırması ABD yetkililerince 
kulak ardı edildi. ABD buna 
yanasmadığı gibi aksi yönde 
davranıslarını pervasızca sürdür
dü. Bunun uzerine sözkonusu 
provakasyonları boşa cıkarmak 

için SSCB ve diğer sosyalist 
ulkeler olimpiyatlara katılmak

tan vazgeçti ler. 
"özgürlük" h av ari si kesilen 

"hlır dünya" masalı elebaşısı 

ABD'li yetkililer, SSCB'ye, utan
madan bu yarattıkları güvensiz
lik ortamında olimpiyatlara ka
tılması için göstermelik ca§rı

larda bulundular. Pratik çabala
rıyla SSCB'nin katılımını engel
lemeye calışan ABD'li yetkilerin 
bu davranısına ancak ikiyüzlü
lük, kamuoyunu aldatmaya yö
nelik sahtekarlık denebilir •. 

Tüm bunlar gösteriyor ki do
ğan sonuçtan ABD sorumludur 
ve bu ülkenin olumsuz tavrı 

bir kez daha olimpiyatlara gölge 
düşürmüştür. SSCB, Bulgaristan, 
Demokratik Almanya Cumhuri
yeti, Vietnam, MoÇ!olistan, Laos 
Afganistan, Macaristan, Polonya 
Çekoslovakya, Küba, Kore Halk 
Cumhuriyeti, Güney Yemen, 
Etopya gibi ülkeler, sporcularının 
güvenliği saÇlianmadığından 

olimpiyatlara katılmama kararı 

almak zorunda kaldılar. 
ABD'nin yıkıcı faaliyetlerinin 

neden olduğu bu durumda 1984 
yaz olimpiyatlarının çok sünuk 
geçecegı kesindir. Çunkü ger
çekten de 1 sosyalist ülkelerden 
sporcular, en iyi yarışmacıların 
Yarıdan fazlasını oluşturuyor ve 
bunlarsız olimpiyatların "gelin
siz düğün"e benzedi!;iini herkes 
kabul ediyor, • 

Sovyetler Birliği ve di!jer sos
yalist ülkeler,- daha 1980 Mos
kova olimpiyatlarının hemen ar
dından 1984 Los Angeles olim
piyatları hazırlıklarına başladı

lar. Onların amacı; ABD'nin 
Moskova olimpiyatıarına karşı 

izledi§i tutuma rağmen Los An
geles'te yapılacak olimpiyatlara 
katılmaktı. Çünklı SSCB ve di
Çler sosyalist ülkeler Los Ange
les olimpiyatlarına katılmama

nın dellll katılmanın Reagan'ın 

kışkırtıcı, saldırgan politikasına 

zarar vereceğini ve halklar arası 
Ilişkiler acısından olumlu sonuc
ları olacağının bilincindeydiler. 

1 KAVGAYA HAZlRLANlN Baştarafı sayfa 1 'de 

Bu na kars ın, uzun sureden be
ri ABD hükUmeti, Kaliforniya 
EyaJet yetkillleri ve Los Ange
les Olimpiyat organizasyon Ko
mitesi'nden olusan uçlü, 1984 
olimpiyatlarında sosyalist ülke
lere karşı yapılacak eylemlerin 
programlarını hayata geçiriyor
lar. ABD'li yetkililer sosyalist 
ülke sporcularının olimpiyatlara 
katılımının engellenmesi doğ

rultusunda adımlar attılar. ABD, 

Peşeng: sayfa 12 

baskı ve aşırı sömürüye rag
men hiçbir şeyin düzelme
yip aksine kötüleşmesi kar
şısında demagoji silahının da 
artık etkisini göstermeyeceği 
açık. Diktatörlü!;iün saldırıda
ki konumunu büyük ölçüde 
yitirmesi, mUhalefet potan
siyelinin daha aktifleşmesini 
getiriyor. Faşizme karşı mu
halefet toplumun tüm kesim
lerini sarıyor. Bu da, kuşku
suz faşizmi daha bir hırcın
laştıracak ve sınıf savaşımı 
keskinleşecektir. 

Böylesi bir dönem, komü
nistlere ve devrimci-demok
ratik güçlere, duyarlı olmala
rını değişen koşullara zama
nında müdahale sorumluluk
larını yüklüyor. önümUZdeki 
dönemde, dUZenli ve başarılı 
bir saldırıya gecebilmek için 
devrimci toparlanmayı, saf
ları sıklaştırmayı biran önce 
gerçekleştirmek zorundayız. 
Bunu bugün basaramazsak, 
yeni gelişmelerde halklarımız 
çok büyük zararlarla karşı 
karşıya gelebilir. 
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Öğlenci Gençliğin Kabaran Sorunlan ve ÜSS 
üniversite seçme sınavlarının 

ilk elemesinden sonra Ikinci ele
menin 25 Haziran'da yapılması, 
öğrenci yurtlarından çok sayıda 
öğrencinin kovulması, YöK'ün 
Ege üniversitesinde yeni bir 
operasyona girişmesi; son za
manlarda dikkatleri öğrenci 
gençliğin sorunları üzerine çekti. 
öğrenci gençlik sorunları ça

buk kavrayan, baskıya karşı Is
yankar ruhu ve dinamlkllği gibi 
niteliklerinden ötürü faşizm için 
büyük bir tehlikedir. Bundan ö
türü, faşist generallerin en sert 
saldırılarına hedef olan kesimler
den birisi de öğrenci gençliktir. 
Toplumun diğer kesimlerine gö
re cunta tarafından en fazla öl
dürülen en fazla idam edilen ve 
idamı istenilen, yine en fazla ha
pishanelere insan veren kesim 
öğrenci gençlik oldu. 
Baskılar, sindirmeler sadece fi

ziki yoketmelerle sınırlı kalma
dı. Burjuvazi, bir türlü başara
madığı; öğrencileri politika dı
şında bırakma sadece dersleriyle 
ilgilenen, bunun ötesinde dü
şünmeyen bir tip yaratma sevda
sını faşizmle gerçekleştirmeye 
kalkıştı. üniversitelerin özerk
liği hem bilimsel hem de yöne
timsel olarak ortadan kaldırdı. 
Tüm tarih ve felsefi ders kitapla
rını değiştirdi. Okul ve üniversi
telerin öğrenim programı daha 
fazla ırkçı-şöven propaganda te
melinde yeniden düzenlendi. 
DemoKrat bakış açısıyla hazır
lanan kitaplar okul avlulanndan 
içeri sokulmadı .. 

YöK FELAKETi Ni N 
FELAKETLERI 

En kötüsü YöK oluşturuldu. 
YöK, bilimsel ve yönetimsel ö
zerkliği resmen kaldırdı, üniver
siteleri askeri kışlalara dönUştür
dU. üniversitelerarası Kurul'a 
re ktörl üklere ,de kan lı k la ra fana
tik, çağdaş ilerlemeye düşman 
yoz, yaşadığı çağ ile çelişen, i
leri olan her şeye karşı duran 
şöven düşüncelere sahip gerici, 
faşist insanlar getirildi. öğrenci
leri geliştirecek ileriye götürecek 
programlar yerine öğrencinin 
saç, sakal, kılık-kıyafetiyle ilgi
lenildi, 
Değramacı tam soyadına uy

gun olarak üniversitelerin özerk
liğini değramayı hızlandırdı. 
YöK 'ün "disiplin"anlayışıyla 
çelişen binlerce öğrenci sokağa 
fırlatıldı. Yüzlerce demokrat bi-

Jim adamı keyfi gerekçelerle 
·•sakıncalı"ilan edilip üniversi
teyle ilişiği kesildi. i ki yıl 
içinde, ıooo•ın üstünde öğretim 
görevlisi bu anti demokratik ve 
bilimsel işlevinden çok şey 
kaybeden kurumlarda öğrenci
lere yararlı hocalık yapamaya
cağına kanaat getirip varolan 
anlayışı protesto ederek Istifa 
etti. YöK'ün "ayıklama" çalış
maları sürüyor. Son aylarda 
lzmir'de çoi< sayıda öğretim ü
yesinin uzaklaştırılacağı veya 
sürgün edileceği söylentileri ya
yılıyor. YöK, aydınlar dilekçe
sine imza atan üyeleri hakkında 
da bu nedenden dolayı soruştur-
ma açtı. _ 

YöK'ün felaketleri bunlarla 
bitmiyor. En son aldıkları bir 
kararla üniversiteleri paralı yap
tılar. "Harç lı eğitim" denilen bu 
uygulama emekçi çocuklarının 
öğrenjmi önünde yeni· bir engel 
oluşturuyor. 

öte yandan, hükUmet ve YöK 
öğrencilerin koruyucusu görün
mek ve varolan olumsuzluğu 
örtrnek için büyük bir ön pro
paganda döneminden sonra "öğ
renci affı" nı çıkardı. Fakat bU
yUk harflerle yazılan ve gür sesle 
söylenilen "öğrenci affı"na ba· 
kıldığında bunun da"reklamı 
bol çürük mal" olduğu hemen 
ortaya çıkıyor. "Af" üniversite· 
lerden, okullardan atılan geniş 
öğrenci kesimlerini kapsama
maktadır. Yasaya göre "sıkıyö
netim uygulamaları nedeniyle 
okulları ile illşiği kesllenler, dev
letin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlardan hüküm giyenler ve 4 
Kasım 1981 tarihinden sonra o
kullarından disiplin cezası alarak 
uzaklaştırılanlar bu aftan yarar
lanamayacaklar". Böylece YöK' 
le kapı dışı edilen, sıkıyönetim
ce tutuklanan binlerce ilerici 
yurtsever genç' Universiteninin 
dısında tutuluyor. 
ö~RENCi YURTLARI Ml? 
ASKERi CEZAEVLERI Mi? 

öğrencilerin kişiliksizleştiril-
mesi, robotlaştırılması sadece 
okul sınırlarıyla kalmıyor. Son 
dönemlerde basına da yansıyan 
yurtlardaki işleyiş ve uygulama
lara bakıldığında bırakınız aske· 
ri garnizonlarla, askeri cezaevleri 
ile dahi benzerlik gösterdiği 
görülür. Kurallar; gece belirli sa
atten sonra gelenlerin içeriye a
lınmamasından diş fırçasına, ki-

tabın dolabın neresine .yerleşti
rileceğlne kadar uzanmaktadır. 
Yakın akrabası olmayanı yurda 
misafir kabul eden veya yurt et
rafında erkek arkadaşıyla gezen 
bir kız öğrenci, yurt fiili yönet
menliğine ters düşebilmektedlr. 
Bu baskıcı, bağucu kurallardan 
bir tanesini bile çiğneme, disip
lin cezasına çarptırtlmaya yatı
yor. Fiiliyatta yurda hangi ga
zetelerin, hangi dergi ve kitap
ların sokulması' gerektiği yurt 
yöneticilerinin öznel niyetle
rine, başka bir deyişle gerici
lik derecelerine bağlıdır. Bazı 
yurtlarda Cumhuriyet gazetesi 
llhan Selçuk'un kitabı gibi ya
yınların bile girmesi "sakıncalı" 
bulunabilmektedir, 

Son dönemlerde öğrenci genç
lik arasındaki tüm bu dez avan
tajiara rağmen, görülen kıpırdan
ma, canlanma yurt yönetleileri
nin paniğe, telaşa kapıimalarına 
yol açtı. Son Uç ay Içinde hiçbir 
tutarlı gerekçeye dayanmadan, 
sudan havadan bahanelerle Uç 
binin üzerinde öğrenci sokağa 
atıldı. 

SON üNiVERSiTELERARASI 
"SEÇME" SINAVININ 

GöSTERDi K LERI 
üniversitelerin bugünkü anti 

demokratik işlerliğine ve YöK' 
ün üniversite sınaviarına girenleri 
azaltma çabalarına rağmen, bu 
yıl da 437 bin 118 aday ilk ele
me sınaviarına katıldı. i ki tur ha
linde yapılan sınavıarın likinde 
220 b'in 505 aday, ikinci sınava 
katılmaya hak kazanırken; geri
ye kalanlar kahve kapılarına 
döndüler. Bu 220 bin 5Q5 öğ
renci de 25 Haziran 'da sınava 
girdi. Sınav sonunda 68 bin 6 72 
aday, öğrenim suresi dört veya 
daha yukarı olan fakültelere; 
63 bin 841 aday da açık öğre
tim ve iki yıl süreli meslek yük
sek okullarına yerleştirilecek, 
geri kalanların ezici çoğunluğu 
da işsizler ordusuna katılacak. 

Anti-demokratik bir eğitim 
sistemi ile yapılan üSS'Un de 
anti-demokratik ve fırsat eşit
sizliğine dayalı olduğu kuşku 
götürmez. öğrenim ve yetiştir
me olanakları kısıtlı olan bölge
lerden daha az; bu olanakları 
yüksek olan, maddi geliri daha 
iyi olan kesimlerden daha çok 
aday üniversite eğitimi Imkanı
na kavuşuyor. Türkiye ve Kür--
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-distan 'da bu alan da bir sıralama 
ortaya çıkmıştır. Hiçbir yıl bu 
sıralama bozulmadı, değişmedi. 
De!;iişen tek şey varsa o da öğ
rencilerin adlarıdır. Birinci sıra
yı özel programlı liseler almak
tadır. 1 kinci sırada büyük 
kentler, üçüncü sırada Türkiye' 
nin kırsal bölgeleri ve büyük şe
hirlerin gecekondu semtleri, son 
sırada da Kürdistan gelmektedir. 

Bu yıl yapılan üniversite sınav
larının ilk turu yine aynı sonucu 

sosyalizme giden yolu tutan, her
türlü gelişmenin önünde duran 
faşizmi yıkmaktır. 

uygulamalardan, baskılardan 
duyduğu rahatsızlığı; bazı okul 
dergilerini çıkartarak, güncel 
haksızlıklarla ilgili yer yer boy
kotlar düzenleyerek 1 bildiriller 
dağıtarak gosteriyor, sorunlar 
karşısında örgütlü davranmak i
çin komiteieşiyor. Bu da göste
riyor ki, sömürgeci faşist dikta
törlüğün tüm uygulamalarına 
rağmen gençlik hareketi gelişip 
güçleniyor ve kendi konumuna 
uygun olarak saflarını sıklaştı
rıyor. 

ortaya çıkardı. Sınavlarda en e 
başarılı çıkan ıo öğrencinin ya- ,,--------,.----------------~----- ,_ 

öğrenci gençliğimiz de bunun 
bilincindedir. Türkiye ve Kür
distan gençliğinin şerefli bir 
mazisi vardır, savaşı m deneyimi 
vardır. O baskıya, zulme ses çı
karmamaya alışkın değil. Şim
diden sesini yükseltmenin, kav
galı günlerin, şanlı direnişierin 
ilk t:şaretini veriyor. Istenilen 
düzeyden çok uzak olsa bile, 
bugünkü koşullarda "yasal" hak
ların maksimumunu kullanarak 

rısını özel 1ıse1erde okuyan öğ- Ihanet ve Teslimivet . ı 
rencil er oluşturmuştur. ll k ı O'a 1 · 
Türkıye'nın kırsal bölgelerinden Yaugınla~ınlmak isteniv.or , 
emekçi semtlerinden ve Kürdis- l• ~~~~ .,. 
tan'dan bir kişi bile girememiş- Haziran ayı ortalarında MDP dığı Türkiye ve Kurdistan'da, i 
tir· 1 ilere göre başarı sıralaması- Bitlls milletvekili tarafından i ha- bu tür ihanete sUrilkierne politi- l 
na bakıldığında yine benzeri du- neti ve teslimiyet! daha da yay- kalarının iyi bilinmesi gereken 
rum ortaya çıkıyor. Başarı Yil2- 1 
desine göre Istanbul'dan sınava gınlaştırmak amacıyla bir yasa önemli bir yonü var. Bu, tek tek 
girenler yüzde 63,53'1e birinci önerısı hazırlandı. Sözkonusu kişilerin kazanılması ve kurta
sırayı; i zmir'den girenler yüzde yasa önerisine göre yaptığı açık- rılmasının ötesinde, halklarımı-
63,04'1e 1 kinci sırayı; Ankara' lamalarla "drgütün ele geçmesini zın davasını dumura uğratma a
dan girenler yüzde 60,4'1e üçün- ve dağılmasını" sağlayan örgüt macıdır. Onlar, halkın davasına 
cü sırayı almıştır. En son sırada elemanlarının, yani ihanet eden- ihanet edenleri, bu amaçları 
yer alan Hakkari'den sınava gi-
renlerin ise ancak yüzde ı4 ,9 , lerin c;ezası indirilecek. Bu du- doğrultusunda kullanabildikleri 
u başarılı olmuştur. rumda olanlardan Idam cezasına oranda korur ve ödüllendirirler. 
Ayrıca üniversiteye öğrenci çarptırılanların cezası on yıla; Geri kalan vaadleri yalan ve de

"seçme"biçimi, öğrencinin ger- ömür boyu hapis cezası beş magojiden ibarettir. 
çek yeteneklerini, topluma ya- yıla indirilecek ve bunlar dışın- öte yandan, tarihsel gelişim 
rarlı olabilecek yönünü çıkarta- daki ceza gerektirecek suçlar i- de, halkın davasına ihanet eden
mıyor. öğrenci üç saatlık sına- çin de herhangi bir ceza veril- lerin, burjuvaziya yararlı olduk
vın çıkaracağı sonuca göre ha- k ları siırece ödüllendirildiklerlnl, 
yatına yön veriyor. Çoğu kere meyece · 
adaylar son tercihlerini "istedi- Tiırkiye ve Kürdistan'daki ce- artık pasaları çıkınca bizzat bur
ğlm dalı tuturmasam da hiç zaevlerlnde, zaten varolan teslim Juvazi tarafından çöplüğe atıl
olmasa boşta kalmayayım" he- alma ve ihanete sürukleme poli- dıklarını çok defalar kanıtıa -
sabıyla rastgele düşük puan lı tikalarına, böylesi bir yasa da m ış tır. Bu gerçek, hem cezaev
okulları işaretlediklerinden, hiç eklendiğinde; bir taraftan ger- lerinde, hem de yaşamın çok 
de ilgi duymadıkları bir dalda çekleşmiş ihanet ve döneklik- yönlülüğünde, bir avuç tescilli 
yaşam boyu geçimlerini sağla- leri n "bedeli" verilirken, diğer ve ne yaptığını çok iyi bilen 
maı<la karşı karşıya kalabillyor- yandan da, inancını yitirmiş ve- hainler dışındaki insanlardan 
lar. Yine ekonomik güvencesiz- · 
likten ötürü öğrenciler yetenek- ya zayıf kişilikil unsurların i- örgütüne olan inancını yitirmiş 
11 oldukları, topluma yararlı ola- hanete sürüklenmeleri daha da ve zayıf kişilik sahibi olanlara 
bilecekleri bölümleri değil, daha teşvik edilecek. Gerçi, halkları- anlatılmalıdır. 
iyi geçinebilecekleri dalları ter- mızın davasına Ihanet ederek, Sömürgeci Türk burjuvazisi 
cih ediyorlar. örgüt sırlarını, parti ve örgüt ve onların ülkemizdeki işbirlik-

öClRENcl GENÇ Ll K militanlarının yakalanması için çilerini n teslim alma ve ihanete 
BASKlYA TAHAMMÜL gereken bilgileri verenlere basın- sürükleme politikaları dun oldu-

ETMEYE ALIŞKlN DECll LDl R dan beri ayrıcalıklı davranılıyor ğu gibi, bugünde boşa çıkarıla-
öğrenci gençliğin sorunları ve ve "hafifletici nedenler" bahene caktır. Cezaevlerinde halklarımı

üzerindeki baskılar sadece yu- edilerek ceza Indirimine gidlli- zın davasını ve mücadelemizin 
karda sözü edilen noktalar değil- yor ama, bu yasanın çıkması onurunu koruyan direnişçi gele
dir· öğrenci gençliğin önünde halinde ihaneti n "bedeli" hak- ne k korunacaktır. 1 hanete ve 
dev ekonomik, akademik, sosyal 
ve siyasal sorunlar da vardır. kıyla-ödenmiş olacak. teslimiyete sürüklenen bir avuç 
Çok yönlü baskılarla karşı karşı- Göstermelik "af" çabalarının insan, direnen, savasım veren 
yadır. Ve tüm bu sorunların top- bile rafa kaldırıldığı, idam ceza- milyonların gür vuruşları altında 
lumun diğer sorunlarıyla kop- larının yağdırıldığı, cezaevleri ezilip gideceklerdir. 
maz bağları vardır. Bunların koşullarının daha da ağırlastırıı-
köklü çözümü, genel demokrasi 
ve ulusal bağımsızlık savaşımı
nın dışında gerçekleşemez. 
Bundan ötürü hedef, Ulusal De
mokr.atik Halk Devrimi'ne ve 
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D üZEL TME. P&şeng'in haziran sayısında, ı. sayfanın ilk sütu
nu basımdaki bir teknik hata sonucu dikdörtgen içine alınmış
tır. Ayrıca, 3. sayfada, ilk sütunun ı. paragrafının 45. satırında 
"genel" kelimesi yerine yanlışlıkla "yerel" yazılmıştır. 

Oüzeitir, özür dileriz. 
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c,.ONURUMUZU ... 
Baştarafı sayfa 'ı 'de 

ha kanıt;lıyor: Genelde sömürge
ci faşist'diktatörlüğe karşı veri
len mücadelenin başarıları ora
nında cezaevleri koşulları iyileş
tirilebilir ve tutukluların yaşam
ları pahasına savundukları istem
ler gerçekleşebilir. Yoksa, fa
şizm hiçbir demokratik istemi 
kendiliğinden vermeyecektir. 
Böylesi bir başarının yolu; ce
zaevlerindeki direnişlerle en aza
mi ölçülerde dayanışmayı sağla
yıp kamuoyu yaratmaktan, fa
şizme karşı mücadeleyi yaşamın 
her alanında geliştirmekten, ör
gütlemekten ve yükseltmekten 
ge_çer. 1 

1 şte bu inançla, cezaevlerinde 
direnen tutuklularla dayanış
mamızı yükseıtelim. Cezaevi ko
şulları hakkında uluslararası ka
muoyunu ve kuruluşları duyarlı 
kılalım, harekete geçirelime 

... TAYIP KONDU ... 
Baştarafı say•a 16'da 

Faşist mahkeme, O'nu öğre
nim özgürlüğünü engelleme iddi
asıyla 3 yıl 8 ay ağır hapis ceza
sına çarptırdı. Tayip yoldaş, ce
zaevinden çıktıktan sonra da 
devrimci çalışmaya devam etti. 
Sağ oportünist anlayışa karşı çı
karak Marksist-Leninist politika
ya sonuna kadar sıkısıkıya bağlı 
kaldı.· 

Geçtiğimiz haziran ayında 
karara bağlanan "Ki P-DDKD 
davası"ndan yargılanan Tayip 
yoldaş, 8 yıl ağır hapis cezasına 
çarptırıı dı. Parti O'nu yurt dışı
na çıkarma kararı aldı. Ama ne 
yazık ki, ömrününçok verimli 
bir çağında vuruldu. Kürdistan 
halkının kurtuluşu uğruna sur
sürdüğü onurlu savaşım hayatı, 
gözlerini yumarak şehitler ker
vanına katılmasıyla son buldu. 

Devrimci azım, direnç sürekli 
öğrenme ve yenilenme, fedakar
lık, cesaret, girişkenlik, disipline 
kollektif çalışmaya ve davaya 
sınırsız bağlılık gibi özellikler 
Tayip yoldaşı biçimlendiren ö
zelliklerdi. Anısı unutulmayacak 
ve O her zaman Kürdistan halkı
nın kalbinde, mücadele bilincin
de yaşayacaktır. Savaşı m bayra
ğı daha yükseklere kaldırılacak, 
Tayip yoldaşın uğruna canını 
verdiği zafer kazanılacak; Kür
distan'da bağımsız, sınıfsız, sö
mürüsüz bir toplum yaratılacak
tır. Sömürgeci vahşet, faşizm 
oızıerı. yııaıramaaı, yııaıramaya
caktır; katietmeler kinimizi bi
leyecektir. Ve yarın; Tayip yol
daşın düşüncesi ve eyleminin yö
neldiği yarın, sömürgecl boyun
duruğun tümden yokedileceği 
gün olacaktıre 

PPKK'nin TSIP•e Mesaji 

16 Haziran 'da Türkiye Sosyalist Işçi Partisi 1 O. kuru
lu 'i yıldönümünü kutladı. TSlP'in kuruluşunun 10. yıl
d~nümü nedeniyle PPKK Genel Sekreteri Serhad 
DICLE yoldaş, TSlP Merkez Komitesi'ne bir kutlama 
mesajı gönderdi.· Kutlama mesajını aşağıda yayınlıyo-
ruz: ' 

TORKiYE SOSYALIST i şçi PARTISI MERKE~ KOMITESi'NE 

Değerli Yoldaşlar 
Partinizin ıo.kuruluş yıldö

nümü kutlamalarında aranızda 
bulunamadığımız için üzüntll
lerımızi bildirir, bizi anlayışla 
karşılayacağınızı umarız. 

Türkiye Sosyalist 1 şçi Parti
si, hem uluslararası alanda hem 
de Türkiye'de sınıf savaşımıfıın 
keskinleştiği, hızlı toplumsal 
ve sıyasal gelişmelere tanık 
olduğumuz kritik bir dönemde 
ıo. yılını dolduruyor. 

Uluslararası alanda baş ını 
ABD'nin çektiği emperyalizm 
ve gericilik güçleriyle sosya
lizm, bağımsızlık, demokrasi 
ve barış güçlerı 1 kinci Dünya 
Savaşı'ndan bu yana ilk defa 
gezegenimizin geleceğini ya
kından etkileyen, insanlık üze
rinde yakından rol oynayan 
bir konumda karşı karşıya 
gelmiş bulunuyorlar. 

Türkiye'de de faşist dikta
törlüğün demokrasiye dönül
düğü yolundaki demago]ileri 
tamamiyie boşa çıkartan bir 
muhalefet hareketi gelişiyor. 
Bir avuç tekelin diktatörlüğü
ne karşı Türkiye ve Kürdistan 
halkları safında geniş çapta 
varolan hoşnutsuzluk artık ge
niş boyutta aktif bir muhale
fete dönüşme yolunda bi
çimleniyor. 

Parti ni zin kuruluş kutlama
larının, Türkiye işçi sınıfının 
şanlı 15-16 Haziran direnişle
rinin yıldönümleriyle çakışma-

sı, ona ayrıca bir anlam ve 
önem kazandırıyor. 

Kürdistan öncü Işçi Partisi, 
TSlP'in yaşadığı bu 10 yıllık 
savaşımı boyunca, TürkiYe işçi 
sınıfının ve emekçi halkın 
devrımcı mücadelesinde çok 
önemli bir konuma sahip ol
duğunun bilincindedir. öte 
yandan TSlP'in ezen ulus 
şövenizmini kırmada, Türkiye 
ve Kürdistan halklarının ortak 
mücadelesini örmede yadsın
maz bir rol oynadığı da, 
partimizin her vesileyle be
lirtmekten mutluluk duyduğu 
bir gerçektir. Aynı duygu ve 
inançlar yıllardır partilerimiz 
arasında dostça bir işbirliği ve 
kardeşçe bağların _varolmasına 
yolaçmıştır. Kürdistan öncü 
Işçi Partisi, partilerimiz ara
sında varolan dost lu k ve kar
deşlik bağlarının geliştirilme
sinin ortak düşmana karşJ 
işbirliğimizin daha da gelişti
rilmesinin gereğine inanıyor. 

Bu inançla, TSlP'in lO.ku
ruluş yıldönümü dolayısıyla en 
içten tebriklerimizi ve devrim
ci seıamlarımızı iletir, kuruluş 
kutlamalarının halklarımızın 
faşist diktatörlüğe karşı müca
delesinde ileri bir adım olaca
ğına olan inancımızı belirtiriz. 

TSlP Merkez Komitesi'ne ve 
tüm TSlP'Ii yoldaşlara parti
mizin en sıcak devrimci selam
larıyla. 

ıo Haziran 1984 
PPKK 

(Kürdistan öncü Işçi Partisi) 
Genel Sekreteri 
Serhad DICLE 
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Partimizin Değerli Militani 
TAYiP KONDU Şehit Düştü 

5 Temmuz 1984. gecesi yol
daşlarımızdan TAYIP KONDU 
faşist diktatörlü~ün sınır muha
fızlarıyla çıkan çatışma sonu
cunda şehit düştü. 

Tayip yoldaş,1955 yılında ır...ılr· 
to yoksul bir ailenin çocu
!ju olarak dünyaya geldi. Okul 
okuyamadı. Çocuklu~u terzi çı
raklı~o yapmakla geçti. Çalış
maya 7.8 yaşlarında başlayan 
Tayip yoldaş; di~er yoksul Kürt 
çocukları gibi kendisi de oyna
ma ve çocuklu!junu yaşama fır
satlarından yoksun kaldı, geçim 
sıkıntısı çeken ailesine destek 
sa~lamaya çalıştı. O, ulusal ve 
sınıfsal ezginin etkilerini daha 
çocuk yaşta sırtında a~ır bir yUk 
olarak hissetti. 

60'yılların sonlarında Silvan' 
da faaliyet yürütmekte olan Kürt 
devrimci güçlerine sempati duy
du. Onlarla ilişki kurdu. Bilgisi 
ve becerisi ölçüsünde Kürdistan' 
da yurtsever, devrimci görüşle
rin yaygınlaşması için çaba sarf· 
etti. DDKO hareketine ve Dr. 
Şıvan'ın önderli~inde oluşturu
lan devrimci, yurtsever harekete 
sempati duydu. 

1975 yılında askere gitti. As
kerli~ini bitirdikten sonra 
Silvan'a dönen Tayip Yoldaş bu
rada ufak bir terzi dükkanına or
tak oldu, geçimini bu yoldan 
sa~lamaya çalıştı. Bu arada dev
rimci çalışmadan da geri · kalma
dı. Tüm zeka ve becerisini dev
rimci hareketin emrine sundu, 
aktif çabalar harcadı. 1976'da 
kurulan Silvan Devrimci Demok
ratik KültUr Derne~i(s DDKD) 
içerisinde yer aldı. 1978'de ye
rel bir dernek olan Silvan DDKD 
feshedilip ]p yerine kurulan 
DDKD Silvan şubesinin ilk 
kongresinde yönetim kuruluna 
seçildi. Yönetim kurulunda saY
manlık görevini yUrüttü. 1979 
Nisan ayında yapılan DDKD 
Silvan şubesinin ikinci kong
resinde tekrar dernek yönetimi
ne seçildi ve bu kez de sekre
terlik görevini Ustlendi. DDKD 
faaliyetlerinin Diyarbakır Sıkı
yönetim Komutanlığınca yasak
lanmasından sonra, mücadeleye 
yeni koşullara uygun çalışma bi
çimleriyle devam etti, devrimci 
çalışmayı karariica sürdürdü. Sil
van'da Devrimci Demokrat 
gençlik hareketinin fedakar ve 
kararlı bir yöneticisi olarak göze 
çarptı. 

Tayip yoldaş 1979 sonbaha
rında partiye üye oldu. Parti 
saflarında; partinin yığınlarla 

ba~larının güçlendirilmesi ve yı-

ğınların örgütlenmesi için aktif 
çalışmalar yürüttü. 1980 yılının 
12 Mart'ında T.Kürdistanı gene
linde eylemler düzenlemeyi ka
rarlaştıran UDG'nin Silvan Ko
mitesi'nce alınan karar doğrul
tusunda hareket ederek Silvan 
Lisesi'nde düzenlenen protesto 
eyleminin başarısı iç;n aktif ça
balar harcadı. öğrencilerin bu 
protesto ey le m ine karşı çı kan 
bir avuç gerici ve lümpeninin; 
eylemi sabote girişimi karşısında 
eylemcilere destek sağlamaya 
çalışırken polis tarafından yaka
landı. Kendisiyle birlikte yaka
lanan bir arkadaşıyla beraber 
Tugay'a götürülüp işkence edil
diler. Daha sonra Diyarbakır 
Sıkıyönetim Komutanlığına 
bağlı D.Bakır'daki işkencehane
lerde gün ler ce işkence altında 
kalan Tayip yoldaş, bir kaç kez 
baygınlık geçirinceye kadar dö-

öRGüTSELYAŞAM 
Baştarafı sayfa 2 'de 

götürecek her ciddi adım, söz
konusu görevin başarılmasıyla 

doğru orantılıdır. üstelik bu, 
gelece~in yeni yaşamının inşa e
dilmesinin temel taşlarının dö
şenmesinden başka bir şey de 
de~ ll. 

Partimiz açısından; partili 
yoldaşlar açısından bu görevler, 
Leninci parti normlarının örgüt
sel yaşamımızın her alanına, her 
anına egemen kılınması ; Leninci 
parti ilkeleriyle bağdaşmayan 
tUm yapı, anlayış ve alışkanlık

lardan arınılması anlamına geli
yor. Bu normlara uyma ve ha
yata geçirme her parti örgütü
nün her yoldaşın yaşam tarzı 

haline gelmek zorundadır. Par
timizi Leninci normlar üzerinde 
olgunlaşmış mükemmel bir ku
rumlaşmaya götürecek; hepi
miz her partili yoldaş için 
geç~rli kuralların işlemesini 
dış bir zorlamaya gereksinim 
duymadan kendiliğinden sa~la
yacak bir alışkanlık ve yetene
~i kazanmak zorundayız . Bize 
bu konuda en doğru ve kolay 
yol göstericili~i yapabilecek 
olan partimizin tüzük ve prog
ramıdır . Leninci parti ilkeleri
nin ışı~ında ve partimizin ya
şanmış deneyimlerinin süzge
clnden geçirilen parti tüzü~ümUz 
sınıf temeline oturmuş, yol gös-

vülmesine ra~men teslim 
olmadı, direndi; polise lazım 
olabilecek hiçbir bilgiyi a~zın
dan çıkarmadı. Kararlı diren
cini tutuklu kaldığı süre boyun
ca sürdürdü. Hiçbir zaman yıl
gınlı~a. karamsarlığa, inançsızlı
~a kapılmadı; tutuklulara moral 
verdi. 

Devamı sayfa 15'te 

terici ve yönetici yetenekıerle 

olgunlaşmış gerçek bir kurum
laşmaya ulaşmada her partili 
için en güvenilir rehberdir. 

Partim izin 2.Kongresi 'nin en 
çok üzerinde durduğu noktalar
dan biri de,Leninci parti yaşamı
nın vazgeçilmez unsuru olan her 
kes için geçerli tek bir sıkkı di
siplinin ve kurallar sistematiği
nin somut ifadesi olarak Parti tü
zU~ünün hayata geçirilmesi soru. 
nu oldu.Kongre örgütsel sava
sım sürecinde, parti tüzü~ünün 
gözardı edildi~i, önemsenmedi~i 
her alanda, ciddi olumsuzlukla
rın, yanlış anlayış ve zaafların 

boy verdi~ini kanıtlarıyla ortaya 
koydu. Leninci parti işleyişine 

gerçekten sahip ve proletarya
nın öncü örgütü olmayı' fiiliyat
ta hak etmiş olmakla partisel 
yaşamda tüzük ve programın ha· 
yata geçirilmesi zorunlulu~u 
arasındaki kopmaz ba~ların var
lı!jına işaret etti. 2.Kongre'nin 
işaret etti~i noktalar; hem dün
ya devrimci hareketinin dene
yimlerinin hem de ülkemiz ko· 
sullarında her gün yaşadığımız 
gelişmelerin do~ruladı~ı gerçek· 
lerdir. Bize düşen görev bu ger· 
çe~e sıkı sıkıya sarılmak, hiçbir 
koşu 1 altında ondan ayrılma

maktır. Devrimi zafere götüre
cek halkın ö rgütsel gücüdür. ör
gütlü yaşamanın asgari koşulu 

ise bu olmazsa olmaz sorumlu· 
luğuyla davranmaktıre 

~-----------------------------------------1 
Peşeng : sayfa 16 
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