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Yeni Olanaklar 
Sömürgeci faşist diktatörlü

ğün sömürü, baskı ve terörünün 
arttığı, Türkiye ve Kürdistan 
halkları için her bakımdan ko
şulların ağırlaştığı zorlu bir yı
lı geride bıraktık. 
Aynı zorluklar ve ağ ır koşul

lar bütün etki leriyle 1985'e 
devrolundu. Sömürü ve baskı 
arttıyor. Tutuklamalar, operas
yonlar ve ağır zindan koşulları 
sürüyor. Sıkıyöneti m ve "gü
venlik mahkemeler!" ilericilere 
devrimcilere, halklarımızın 
yurtsever eviatıarına ağır ceza
lar ve idam kararları vermeye 
devam edecekler. Diktatörlük 
Kürdistan halkına karşı komşu 
ülkelerle birlikte ortak bir sal
d ır ı planını yürürlüğe sakabi ı
rnek için diplomatik faaliyet
lerini yoğunlaştırıyor. Halkı
mızın bütün parçalarda süren 
mücadelesi bir düşman çembe
ri içinde boğdurulmak isteni
yor. 

öte yandan izlenen ekonomi 
politika beşinci yılına girerken 
artık tamamıyle çaresiz oldu
ğunu gösterdi. "Ekonomik is
tikrar" bütün soygun ve taıan 
çabalarına rağmen sağlanama
dı. Burjuva hükümeti yeni siya
si Istikrarsızlıkların içinde. 
Bunu kitlelerin gözünden gizle
yebilmek için, anti-komünizm, 
sovenizm ve saldırganlığı ala
bildiğine arttırıyor. Dikkatleri 
Kıbrıs'a, Yunanistan'a, Bulga· 
ristan'a çekmeye, bölücülük e
debiyatını ayyuka çıkarmaya 

çalışıyor. 

Buna karşın halklarımızın 
mücadelesi de artık adım adım 
UrUnler veriyor. Altı parti ara
sı.nda kurulan SOL Bl Rı.J K bu 
yolda ciddi bir adım oldu. Yı
ğınlar tarafından sempatiyla 
karşılandı, morallerinin ve mü
cadele azimlerinin yükselmesi
ni beraberinde getirdi. 

Diktatörlükteki siyasi buna
lım, ekonomik çöküntü, halk
larımızın hoşnutsuzluğunun 
artışı, tüm bunlar, bütün zorlu 
koşullara rağmen mücadele
mizde bize yeni olanaklar veri
yor. Bu olanakları örgütsel sa
vaşımın emrine sunabildiğimiz 
ölçüde içinde bulunduğumuz 
yıl yeni bir kazanım, yeni bir 
atılım yılı olacak. 

ittiralar PPKK'yi Yıldıramaz 
Ankara Sıkıyönetim Komu

tanlığı• · TRT'de, iç ve dış 

basına yayınıanan açıklamasın

da, 34 PPKK militanının yakan
landığını belirtti. Ankara Sıkı

yönetim Komutanlığı'nın 

açıklaması şöyle : 
"Kasım ve Aralık 1984 ay

ları içinde Ankara ve diğer ba
zı illerde sıkıyönetım gUvenlik 
kuwetleri nce sürdürülen bir seri 

operasyonlar sonucu, Türkiye'de 
yasadışı olarak faaliyet gösteren 
ve mevcut anayasal düzeni silah 
zoruyla yıkmayı amaçlayan, bö
lücü bir örgütün Ust düzey ve 
bölge sorumlularıyla beraber 34 
militanı, suç aletleriyle birlikte 
yakalanmışlardır. 

"Yakalanan militanların sor
gulamları sonucuneta örgüte ait 
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Devede Kulak Bile Değil 
Türkiye'de rüşvet ve yolsuz

lukların ardı arası gelmiyor. Bir 
rüşvet ve yolsuzluk olayı daha 
sıcaklığını kaybetmeden bir di
ğeri patlak veriyor. Silah, döviz 
ve her türlü uyuşturucu madde 
kaçakçılığının; beyaz kadın tica
retinin; kumar ve eğlence dünya
sının; Ithalat ve Ihracatın; bü
yük sermayeli yatırımların; dev
let ve kamu kuruluşları ara
cılığıyla yapılan ihalelerin; dev
letçe alınan araç ve gereçlerin 
satınalma yol ve yönteminin; 
devletin kilit noktalarına yapılan 
atamaların ve buralardaki terfi 
işlemlerinin vb. daha onlarca, 
yüzlerce alanın arkasında şu ve
ya bu ölçüde rüşvet ve yo ısuz
luk vardır. Ve bu kapalı kapı

lar ardından nice bakanlar, ge
neraller, subaylar, bürokrat ve 
tek nokratlar, ho Idi ngçi ıer ve on
ların işbirlikçileri çıkıyor. 

Denilebilir ki rüşvet ve yol
suzluk sömürü düzeni nı n doğa
sında vardır ve olacaktır da. 
Fakat bu, sorunun genel çer
çevesidir. Çünkü bu genel çer
çeve her dönemi n çürümüşlü
ğünUn kapsam ve boyutuna tüm 
yönleriyle açıklık getirmez. ve 
rüşvet ve yoısuzluğun kapsam ve 
boyutu kapitalist düzenı n geliş
klnliğine, kapitalist devletin al
dığı bi çi me göre farklılıklar gös
terir. 

Bu açıdan soruna yaklaştı
ğımızda, rüşvet ve yolsuzluğun, 
neden özellikle faşist dikta ko
şullarında aşırı boyutlara vardı
ğı ve gün lük olağan geli ş me ler 
haline geldiğini kolaylıkla gör
mek mümkündür. 

Son dört yılda, faşist reji
min 'tüm demagojl ve yalania
rına rağmen rüşvet ve yolsuz-

luk, TC tarihinin en geçerli ve 
"meşru" dönemını yaşadı.Evet, 
faşist dikta öncesinde, hatta TC 
nin lik yıllarında bile bUyük 
kapsamlı rüşvet ve yolsuzluklar 
görüldü; birçok bakan, general 
ve üst düzey bUrakrat rüşvet 
aldı. Ama hiçbir zaman bugün 
faşist dikta koşullarında aldığı 
ölçülere varmadı. Bu da doğal 
olarak Türk tekelci kapitalizmi
nın vardığı gelişme düzeyinden 
ve egemen devlet biçiminin a
yırıcı özelliği nden kaynaklanı
yor. Kazanılan paranın "men
şe!" sorulmaz; hamiline yazılı 
çekler ve sırctaş hesaplar; "dev
let eliyle şirket zenginleştirme" 
devlet ve kamu kuruluşlarını, 
altyapı tesislerını emperyalist ve 
yerli tekel ortaklığına açma; 
emperyalist ve yerli tekeller çı

karına ekonomik, toplumsal ve 
siyasal alanlara devlet olarak sı
nırsız mUdahale hakkı gibi uygu
lama ve Ilkeleri edinen bugün
kü rejimde rüşvet ve yolsuzluk
ların kökü deri n lerdedir. Bazen 
dışarıya yansıyıp burjuva bası
nının haftalarca manşet ettiği 
rüşvet ve yolsuzluk olayları, ok
yanusun alt ında bir dizi sıra
dağlar gibi bUyük bir alanı kap
layan buzdağ ının yüzeyde görü
nen küçücük bir parçasıdır. Ba
zen bakanları, üst bUrakrat ve 
teknokratları dahi harcayan bu 
mekanizma bugün bir örümcek 
ağı gibidir. Daha altı ay önce 
ortaya çıkan Kapıkule vurgunu, 
bugün patlak veren lsmall öz
dağlar olayı dahil son yılların 
rüşvet ve yolsuzluklarına bu an
layışla yaklaşilmalıdır ki, artık 
bir nevi sUrekliil k kazanan rüşvet 
ve yolsuzlukların gerçek kayna-
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HER SEV PARTi iCiN • • ' • 

Zaferimizin Zorunlu Bir Koşulu 

Gllnümüzde her egemenlik 
belli bir örgütlülü!le sahiptir. 
Toplumeta egernenll!llnl kurmuş 
her sınıf bu sayede sıstemını n 
yaşamını sürdürebllmektedlr. 
Farklı düzey ve biçimlerde, 
de!jlşlk tari hseı kesit lerde de 
olsa karşı karşıya gelen sınıf· 
lar, örgütlü varlıklarının kendi· 
lerine tanıdı!lı olanaklardan ya· 
rarıanırıar. ·Ezilen halkların ege· 
men güçlere karşı savaşımında 
örgütlü savaşım temel alınmak 
zorundadır. örgütsüz halk köle 
halktır deyimi de bu gerçe!jl 
apaçık ortaya koymaktadır. 

Ama her örgütlü savaşımın 
Ilke ve normları var. örgütlen· 
me, bu Ilke ve normıara daya· 
nııarak oluşturulur, gellştlrlllr, 
güçlendirilir. Temel örgütlenme 
Ilkelerı partllerin yurt ve dünya 
görüşlerinden kayna!lını alır. Bu 
durum do!lal oldu!lu kadar zo· 
runludur da. 

Partllerin örgütlenme Ilkelerı 
tüzüklerde sistemli biçimini alır. 
Bir devlet Için anayasa, bir 
ordu Iç lşleylş esasıarı ne Ise; 
bir parti Için de tüzük odur. 
Devleti yönetenler, devlet kuru· 
munda, toplum yaşamında nasıl 
bir örgütsel sıstem yaratmak is· 
tl yarıarsa kendi anayasalarını da 
ona göre blçlmlendlrmek ıçın 
ellerinden geleni yaparlar. Ezl· 
len sınıfıarın toplumsal çıkarla· 
rını korumak, güçlendirmek 
amacıyla savaşıma atılan prole· 
tarya, savaşımının temel aracı· 
nı blçlmlendlrmede, güçlendir· 
mede kendisine rehber olarak 
ald ı!! ı örgütsel Ilkeleri tüzük 
şeklinde biçimlendirir ve adım
ıarını partisel savaşımda bu 
"anayasa"sına dayanarak atar. 
Bu başarının temel bir koşu· 
ludur. 

Ancak, hiçbir tüzük, parti· 
sel savaşım Için tamamen ye· 
terll olamaz. Buna ra!lmen her· 
şey tllzükte yer almaz. Tllzükte 
yer alan şeyler temel örgütsel 
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kurallardır. Oysa yaşam öyle· 
si ne grlft bir yapı arzediyor ki 
bu kurallarla uyum Içerisinde 
olmak koşuluyla partisel sava· 
şımı başka bazı karar ve belge· 
ıerıe de desteklemek, düzenle· 
me k zorunlu oluyor. Tüzükte 
yer alan şeyler, kongre karar· 
ları, MK karar ve önerileri, 
parti ni n di !ler belgelerı ve her 
örgütün kendi içerisinde, -yetki· 
lerine dayanarak uygulamak a· 
macıyla aldı!! ı kararlarla tamam· 
ıanır. Boşluklar bu şeklide dol· 
durulur. Tüzük kısa ve nettir, 
ayrıntılara pek yer vermez. Ay· 
rıntılara ilişkin olarak iş parti 
üyelerini n yaratıcılık ve karar· 
lılı!lına kalmıştır. Bu sorunun 
çözümü yeteneksel seferberlikte 
lfadesını bulur. Titizllk, örgüt· 

, Içi anarşinin panzehlrldir. 
örgüt.Jçl Işleyişin mükemmel· 

leştlrllmesı, örgütün milyonların 
Iradesi konumuna yllkselebllrne· 
si Için kadroların tüm parti' 
üyelerinin tüzü!lü çok iyi algı
laması, her sorumlunun kendi· 
sine ba!llı olan yoldaşıara iyice 
kavratması ve örgütsel likeler 
ve Lenlnci parti normlarının 
yaşama tam anlamıyla uygulan
ması zoruludur. Partlye her ye· 
nı alınan yeni üyeye programın 
yanısıra, tüzük ve dl!ler örgütsel 
lşleylş belgelerının kavratılması· 
na yeterli titizlik gösterilmelidir. 

Parti, en alt birimde çalı· 
şandan, en üst düzeydekine ka· 
dar hiçbir üyesine kişisel ayrı· 
calık tanımaz. Bütün parti ör· 
gütlerı, tek tek tüm üyeler, par
tl tüzü!lü ve Lenıncı parti narm
ıarına uymayanıara karşı acıma
sızca savaşmalıdır. Hataların 
üstüne üstüne gldllmelldlr. Fakat 
bu da düzensizce yapılmamalı, 
hataları ortada n kal d ırma ça· 
bası hatalı bir yönteme da· 
yanmamalıdır. Herşeyi kuraıına, 
yer ve zamanına uygun bir 
biçimde, yöntemde; yapıcılık e
sas alınmak suretiyle yerine ge-

tlrllmelidir. Koşullar hiçbir za
man gözden uzak tutulmamalı· 
dır. öte yandan koşullar baha· 
ne edilerek yanıışıara seyirci kal· 
ma maya da özen gösterilmelidir. 
Boyun e!jlcl de!lll dayatıcı olun· 
malıdır. Geçiştirrnek hiçbir 
zaman çözüm olamaz Olsa ol
sa dü!lümü sertleştlrlr. Bu da 
önemli zorluklar yaratan hatalı 
bir tutum olur. Hoşgörü iyi
dir ama bunun istismarına asla 
müsaade edilmemelidir. Hoşgö
rü, tüzüksel likeler ve Leninci 
lşleyiş normıarıyla çelişmedl!li 
zaman bir anlam taşır. Yapıcı 
olması koşuluyla gerekli esnek
Ilk ve katılık bir arada yürü· 
tülmelidlr. Zaman zaman tüzük 
kuralları gere!li Izlenmesi gere
ken yolun izlenemeylşl veya ız
lenebllme olanaklarının daral
ması hallnde kadroların aktif 
müdahalesi sorunun çözümü Için 
büyük önem taşır. Müdahale ti
pine ilişkin kalıplar yoktur. 
Bu soyut anlamda belirlenemez. 
Her olaya müdahale de!lişlk bi
çimlerde oıur. Hatta birçok 
yönleriyle benzer tipte olan O· 
laylara dahi bazı farklı özel· 
Ilkler taşıyan müdahalelerde bu· 
lunabiirnek gerekir. Böylesi du
rumlarda herşey sözkonusu kad· 
roların bilgi, tecrübe, yaratıcılık 
ve kararlıilkiarına kalmıştır. 

öte yandan partlde tüzü!lün 
ve Lenlncl parti yaşamı norm· 
larının ne derece uygulanıp uy
guıanmadı!lını denetlernek göre· 
vi sadece üst organıara düşmez. 
Parti üyesi olan herkes denetim
de belli bir sorumluiu!la sahiP· 
tir. Tüzü!lün Istenen oranda UY· 
guıanabllrnesi Için yöneten ve 
yönetilenlerin ortak denetiminin 
tam anlamıyla gerçekleştirilmesi 
gerekir. Tüzük, partının ideolo
Jik ilkelerini korumada, prog
ram hedeflerine uıaşmada, par
tiyi Markslzm-Lenlnzm•e yaban· 
cı düşünce ve alışkanlıklardan 
korumada, birll!jlnl pekiştirrnek 
ve arılı!lını güçlendirmede çok 
önemli bir rol oynar. 

Açıktır ki PPKK'nin çelik· 
leşmesi, hareket ve atak yete· 
ne!)inln artırılması, tüzü!!Un ve 
Lenıncı çalışma normlarının ya· 
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Devede Kulak Bile De' -~il 

ğı ve boyutları doğru anlaşıla
bilsin; sorun kişisel zaaf ve 
rastlantılar ce nderesi nden ç:ıkar
tılabilinsin. 

25 MiLYON DEVE DE 
KULAK BILEDEGILDiR 

Burjuva basın-yayın organları
nın, partilerinin, hükümet yet
kiiiierinin yaklaşık 20 gündür 
dillerinden düşürmedikleri bir 
rüşvet olayı var. Dışarıya yansı
dığı kadarıyla; iran'dan ithal e
dilen ham petrolün deniz yoluy
la getirilmesi için yapıian taşı
macılık ihalesinde deniz taşıma
cılığının iki devi kapışmış ve so
nunda piyasa değerinden ton ba
şına yaklaşık 6 dolar fazla bir 
fiyatla Cerrahoğlu DenizcilikŞir
keti'ne verilmiş, buna karşın 
UM Denizcilik Şirketi ise, işi al
mak Iç: i n Devlet eski Bakanı 
!smail özdağlar•a 50 milyon 
lira rüşvet teklif etmiştir. Bu ge
lişmelerden hükümet de haber
dar edilerek, Başbakan lık Danış
manı Adnan Kahveci ile koor
dinasyon halinde 50 milyonun 
25 milyonluk bölümü, karşılıklı 
konuşmalar banta alınmak süre
tlyle l.özdağlar'a verilmiştir. T. 
özal, olayı duydukları için 1. 
özdağlar•a istifa ettlrlidiğlni, 1. 
özdağ lar ise "sağ lık "nedenleri 
yüzünden istifa ettiğini, olayın 
bir komplo olduğunu ileri sür
mektedir. ANAP'lı 40 milletve
kili kukla parıamentoya 
gerekçesiz bir soruşturma öner
gesi verdiler. T.özaı bantan baş
ka herhangi bir kanıtın olma
dı!;lını söylerken, A.Kahveci 
başka kanıtların da oldu!;lunu a
çıkladı. Milli Savunma Bakanı 
olayın bir komplo oldu!;lunu 
söyledi. ve karşılıklı çelişkili 
açıklamalar, yalanıamalar, geri 
adım atmalar sürüp gidiyor. 

Bu arada basın-yayın organıa
rında, l.özda!;llar hakkında tuta
rı yüzmilyonları bulan Etibank 
yoısuzıu!;lu ortaya çıktı. l.öz
da!;llar•ın istifasından sonra Ba
kanlar Kurulu'nda yapılan de!;li
şiklik sonucu Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'ndan Dev
let Bakanlığı'na atanan Cemal 
Büyükbaş'ın, önceki bakanlığı 
dönemi nde yaklaşık 31 milyon 
dolar tutarındaki 650 bi n ton 
kömürün ithal ihalesini Alman 
tekeli TYSSEN'In Türkiye tem
silcisi HATKO'ya kazandırama
yınca 350 bin tonluk ek ihale
yi HATKO'ya kazandırdığı; Ya
tağan'da maden sahası üzerin
deki toprağı kaldırma işi i le 
ilgili ihalede, yaklaşık yüzde 30' 

Baştarafı s. 1'de 
luk fazla fiyat veren şirketle
hine çalıştığı; Gökova Santralı' 
nın yapımında, özellikle ENKA' 
nın elde edeceği 100 milyar ii
ralık iş olanağı için ayak dlre
tildi!;li; ayrıca Devlet Bakanı Ka
zım Oksay•ın 6 Kasım 1983 ön
cesinde genel müdürlü!;lünü 
yaptığı SOYTAŞ şirketinin 
ANAP'a 7 milyon liralık usul
süz ba!;lışta bulunduğu ve sözko
nusu şirket aieyhi nde tutarı yüz
mliyonları bulan yolsuzluklar 
hakkında 1,5 yıldır soruşturma 
açılmasına rağmen olayın hası
raltı edildiği ve dahası Kazım 
Oksay'ın "yolsuzluk ları Izlemek
le görevli" devlet bakanı oldu!;lu 
"ve bu türden gelişmelerle ilgi
ll" açıklamalar bazı bürokrat ve 
teknokratıar tarafından bile 
açıkça yapıimaktadır. 

Yine ton başına yaklaşık 6 
dolar fazla fiyat la petrol taşıma
cılıOını alan cerrahoğlu Deniz
cilik Şirketı 'ni n milyarlarca ek 
gelir saO lay an i haleni n arkasın
da yüzmilyonların oynadığı da 
bir sır de!;liidir. Buna, fazla fi
yat vermenın T.özai'ın onayıyla 
oıdu!;lu ve işin bu yönünün bü· 
yük bir "usta"lıkla gizlerneye 
çalışıldığı eklenince rüşvet ve 
yolsuzıu!;lun esas görünmeyen 
yönü hakkında azç:ok bilgi ver
mektedir. 

Zaten tüm bunlar Için de!;lil
midir ki,_ T.özaı cuntanın başı 
Evren'le görüştükten sonra bası
nı "IYi imtihan" vermemekle, 
daha kapsamlı rüşvet ve yolsuz
luk iddi alarını "gayrı ciddi "ll kle 
suçladı ve "soruşturma safhası" 
nı bahane ederek gelişmeler ü
zerine sis perdesi çekip küllen
dirmeye çalışıyor. 

Görüldüğü gibi l.özdağ lar'la 
ilgili rüşvet olayı sözünü etti
ğimiz rüşvet ve yolsuzlukların 
yanında, kapsam ve düzey itiba
rıyla devede kulak bile de!;lildir. 

UYGULANAN 
POLITIKALARlN 

MANTlKSAL SONUCU 

Serbest piyasa ekonomisi ve 
bununla uyumlu politik ve top
lumsal politikalar inceıendi!;linde 
rüşvet ve yolsuzluk dahil her tür
lü "gayri meşruluk"un alabil
di!;line teşvik edildi!;li gerç:e!;li 
uygulanan politikaların mantık
sal sonucu olarak karşımıza çı
kar. 

"Devlet eliyle şirket zengin
leştirme"nln baş slogan haline 
getirildi!;li Türkiye'de, çıkarılmış 
ve de çıkarılan yasa ve karar
nameler, rüşvet ve yolsuzluk da-

hll her türlü yozlaşma ve 
çürümeyi korkunç: boyutlara 
vard ırıyor. "Her türlü muhalefet 
telalları ve simsarları"nın, "muh
telif cins kaç:ak eşya satıcıları" 
nın "serbest meslek" sahibi ola
rak rneşruıaştırıldığı; Türk Para
sını Koruma Hakkındaki Karar' 
da "Türkiye'ye her türlü yoldan 
ve cinsten döviz ithali serbest
tir, hiçbir kayda tabi tutulmaz 
ve menşef araştırılmaz" denildi· 
Ol; ithalatın serbest bırakıldığı; 
ihracatın teşviki adı aıtında 
holdingiere milyarlarca kredi ve
rildiği ve vergi Indirimi ve iade
sine gidildl!:ll; tekellerle devletin 
bütünleşmesi için hiçbir çabanın 
esirgenmedi!;li serbest piyasa e
konomili ve faşist diktalı Tür
kiye'de, rüşvet, yolsuzluk, ka
çakçılık ve her türlü " gayri 
meşruluk" yapılmasında nerede 
yapılsın. Devletin ve sistemin 
tüm çarkları çürüme ve yoz
laşmalardan yana dönüyor. Uy
gulamalar bunu açıkça gösteri
yor. 

Billndl!;ll gibi T.özal iktidara 
gelir gelmez 19 Aralık 1983 glln
lü 83/7508 sayılı kararname lle 
"Akaryakıt Fiat Istikrar Fonu" 
nun işleyiş kurallarını de!;liştl· 
rerek petrol taşımacılığı ücret
lerini Başbakanlı!:ia vermiş ve 
petrol zammı hallerinde yüzde 
3 oranını aşmayan fiyat farkla
rının alınmaması kararlaştırıı
mıştı. Devlet kuruluşu olan De· 
nizclilk Bankası Deniz Nakliyat 
Şirketi'ne tanker alınmıyor, ö
zel denizci Dk şirketlerı ne düzen
lenen sahte faturaiarla milyar
larca liralık krediler veriliyor. 
(Bazı şirketler aldıkları gemile
rin faturasını iki misli göstere
rek toplam fiyatın yüzde 95'ini 
kredi olarak alıyor). Karayolu 
ile petro ı ticareti Korkut özal' 
In ortak oldugu·eayraktar Şir
keti •ne verildi. 

Ayrıca şirket kurtarmalarda 
harcanan milyarlarca lira, top
lam 327 bin kişinin "banker
ıer faclası"nda heder olan 62 
rrıilyarı, "hayali ihracat"ta oyna
nan yüzmilyarlarca lira, son Yıl· 
larda !sviçre bankalarına kaçı
rılan 10 milyar doları aşan pa
ra, dört Boeing uç:a!:lının THY' 
ye alınmasındaki 116 milyon 
dolarlık yolsuzluk vb. gibi du
rumlar rüşvet ve yolsuzluklara 
kaynaklık eden Türk tekelci ka
pitalizminin birer göstergeleri
dir. Işte temel rüşvet ve yol
suzluklar bunlar ve benzerleri
dir. 

Halklarımıza bir lokma ekrne
!:ii fazla gören bu rüşvet ve yol
suzluklar düzenı nden kurtulmak 
ı çi n fa şi st di ktatörlü!:iü ve gide
rek kapitalist düzeni temelden 
yıkmaktan başka bir yol yokture 

Pişeng: Sayfa 3 
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DiktatlJriUk KlJşeye Sıkışıyor 
Yoldaşlar; 
Halk düşmanı faşist diktatör

lüliün hüküm sürdüliü dört yıldan 
fazla bir süreyi geride bıraktık. 
1985 yılına da diktatörlük ko
şulları aıtında girecelliz. 1985 
yılında da halklarımızı acı dolu 
eıemıı, ızdıraplı günler bekliyor. 
Faşist baskılar dört yıldan bu 
yana hızından hiçbir şey kay
betmeden aksine artarak sürü
yor. 

Bir avuç haldingin çıkarları 

ullruna halklarımızı açlılla, sefa
Iete sürükleyen emperyalist 1 MF' 
nın dayattıllı ekonomek politika 
tüm acımasızlıllıyla uygulanıyor. 
Orta gelişkinlik düzeyindeki 
Türkiye ekonomisini emperya
list ülke ekonomllerine entegre 
etmeye, yamamaya çalışan dik
tatörlük, ülke Içerisinde devlet 
eliyle daha da güçlll tekeller 
yaratarak, ülkede sıkı para poli
tikası uygulamakta. Sermaye
nin bir avuç kişinin elinde bi
rikim süreci hızlandırılmaktadır. 
Safsatalarla halktan toplanan ha
raç nitellliindeki vergileri bir a
vuç tekelci sermayeye pirim 
olarak veriyor. ülkelerimizin 
zenginlikleri yabancı sermayeye 
peşkeş çekiliyor, uluslararası 

mali oligarşik yapıya ballımlılık 
had safhaya ulaşiyor. 

törlük sıırerse bu ıısıerın emper
yalistlerin çıkarıarı uııruna yarın 
başka halkiara karşı savaşta da 
kullanll!!caliı açıktır. 

ülke icerisinde gittikçe yan
ıızlaşan diktatörlük toplumun 
daha ziyade örgütlü sayılan Işçi 
sınıfı ve üniversite gençlilli üze
rindeki baskılarını artırıyor. ül
kemiz halklarına karşı gllnbegün 
said ırganlaşan bir tutum ıçeri

sine giriyor. Dlktatörllllilln bu 
tutumu, en geniş yıliıniarın mü
halefetine, nefretine yol açıyor. 

Hürriyet gazetesi adına 1985 
yılından halkın beklentileri üze
rine deliişik illerde anket yapan 
Pl AR'da çalışan bir öllrenci, 
anket yaptıllım kişllerin yüzde 
90'nına yakın bir bölümünden 
85 yılını endişeyle bekliyoruz, 
özal ülkeyi gittikçe bataklıila 

sUrilklUyor, gidlşattan memnun 
delllliz şeklinde yanıt aldıliını 
söyledi. 

Yoldaşlar; 

Bu açık hoşnutsuzluk geniş 

yıliıniarın muhalefetini ve dik
tatörlülilln gittikçe köşeye sıkış
tıllını göstermek açısından 
dikkate dellerdir. 

Tüm olumsuz gelişmelere 
rallmen Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'nın özlemi olan SOL 

Bl RLI K'i n oluşturulması ileri
ci ler, yurtseverler ve demokrat
lar arasında büyük bir memnun
luk yarattı. Bugüne kadar SOL 
Bl Rı.JK hakkında konuştuliu
muz kişilerin hemen hemen tü
müne yakın bir bölümünün o
lumlu bir tutum içerisinde ol
duklarını gördük. SOL el RLI K 
hepimizi Ilmide bolldu. SOL 
BIRUK'in politik yaşamda 
etkiniiliini görmek, meyvelerını 
toplamak, faşizmin süklllüp atıı
ması için verllecek savaşta en 
geniş yıliıniarın ve kitlelerin bir
lllll ve güvenini daha fazla ka
zanacaııımıza inanıyoruz. 

1985 yılına girerken SOL 
Bl RLIK bütün komünlstlere, ile
ricilere, demokratlara en büyük 
en güzel yeni yıl hedlyesi ol
du. Bu biriille katılan, birliğin 
oluşması için çalışan tüm parti
lere içten saygılar sunuyor, yeni 
yılın tüm ınsanlığa ve ülkemiz 
halklarına barış ve özgürlük için 
verecekleri savaşta başarılar do
lu bir yıl olmasını diliyoruz. 

Dileriz ki yeni yıl ekmek, ba
rış ve özgürlük şarkılarımızia 

dolsun ve süslensln. 

Hoş geldin 1985! 
Yeni yııınız kutlu olsun! 
Yaşasın Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı SOL Bl Rı.JGI! 

Kürdistan öncü Işçi Partisi 
1 stanbul örgütü 

Faşist diktatörlük, uluslar
arası alanda ve Orta-Dollu'da 
tam anlamıyla ABD'nin Jandar
malıliı misyonunu yerıne getiri
yor. 

Tepkiler Büyüyor 

ırak Kürdistanı'nda Saddam 
dlktatörlllliüne karşı verilen si
lahlı mücadeleye tahammül ede
meyen lşgarci faşist birlikler 
ırak Kürdistanı'na saldırıyar, 
Türkiye Kürdistanı adeta savaş 

alanına çevrilmiştir. Halkımıza 

barbarca yöntemler uygulanı

yor. Kıbrıs topraklarındaki işgal 
sürdürülüyor. Lübnan'daki yurt
sever güçlere bombalar yalldıran 
katil Amerikan 6.FI ıosu TUrki
ye'de lüks otellerde aııırlana
rak kadın ziyafet i çekti ri liyor. 
Amerikan işgal birliklerinin Lüb
nan halkına karşı savaşımda 1 n
cirlik üssü'nden yar~.rlanmaıarı 

saıııanıyor. Tabi ki faşist dlkta-

ı:ı@şeng: Sayfa 4 

Yoldaşlar ı .. 
1985 yılına girerken faşizmin 

iktidarda oluşunun 4 yılını ge
ride bıraktık, 5. yılına girdik. 
Evren cuntası ve özal hükümeti 
hergün daha da kudurganlaşı
yor, saldırganlaşıyor. 

1985 yılına soyguncu özal 
hükümetinin yenı zamları ve ye
nı vergi kanunlarıyla girdik. Baş
bakan özal halkın yüzüne baka 
baka utanmadan yalan ve itti
ralarına devam ediyor. 1984 yı
lının son günlerinde 85 yılında 
pahalılık olmayacak, ucuzluk o
lacak, lşslzliğe çare bulunacak 
diye basa basa ballırıyordu. Ama 
O'nun bu sözlerine kimse inan
mıyordu. Çünkü halk O'nun ne 
kadar yalancı ve dolandırıcı oı

dullunu öğrenlyor. 

Hükümet katma deller vergi
sini uygulamaya soktu, lgneden 
ipliğe herşeye zam geldi. Kat
ma deller vergisi halk arasında 
geniş tapkilere yol açtı. Durak
larda, otobüste, vapurda, park
larda, kahvehanelerde, yolda gi
dip gelenler herkes yeni zamla
rı ve katma deller vergilerini 
tartışıyor. Halk bu uygulamalar
dan nefret ediyor. Akşam eve 
dönmek için dolmuşa bindiği m
de, yolcular yenı zamlar la ı lgi li 
çok sert bir tartışmaya glrmiş
tller. Yolcular yenı zamlardan 
dolayı sinir krizleri geçırıyor. 

Şehir içi ulaşımında dolmuşla
ra yapılan zamlarla Ilgili, bir 
yolcuyla şöfür arasında çıkan 

tartışma kavgaya dönüştü. -
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-özal'ın zenglnleştirme, fakir-
leri daha da faklrleştlrme poli
tikası daha da devam ediyor. 
1984 yılının son günlerinde hal
di ng ıerin şirket leri nı gezi si esna
sında onlara ·"eğer gerekiyorsa 
zam yapın hiç çeklnmeyin" 
diyen özal, istanbul'un Beyoğlu 
semt i nı gezi si esnasında esnaf
ların "alış-veriş ~apamıyoruz, 

piyasa dorgundur, yeni yılda 

kimse birşey almıyor" sözlerine 
karşılık esnafiara şöyle cevap 
veriyor: "eğer satış yapamıyor
sanız fiyatıarı kırın, o zaman bol 
bo ı satarsınız." 

1 şçi ve memurların Işlerine 
son vermeler devam ediyor. Iş
verenler az Işçiyle, az parayla 
çok meta üretmek Için vahşlce 
uygulamalarını sürdürüyor.lş ga
rantisi diye birşey yoktur. Her
gün yüzlerce işçi ve memurun 
işlerine son veriliyor. Toplusöz
leşmelerde işverenler Istedikle
rını yaptırıyorlar. 

1985 dünya gençlik yılı olma
sına rağmen, Türkiye'de faşist 

cunta gençliğe düşmanca saldı
rılarına devam ediyor. Faşist 

cuntanın emniyet görevlileri in
san aviarına aralıksız devam edi
yorlar. Binlerce genç hapishane
lerde çOrOtOIUyor. Her gün Yüz
lerce genç işkencehanelerde, so
ruşturmalardan geçiriliyor, 
katiediliyor, gözaltına alınıyor, 

tutuklanıyor. üniversiteler ve 
öğrenci yurtları gözaıtında bu
ıunduruluyor, baskınlar düzenle
niyor. öğ ren cı ler e tehditler sa
vuruluyor. üniversite gençliği 
hergün yeni yenı zorluklarla kar
şı karşıya getiriliyor, yeni yasa
ıarıyla gençleri okullardan uzak
laştırıyorlar, okuma haklarını el
lerinden alıyorlar. 

özal hükümeti soyguncu çete
ler-ını esnaf ve sanatlar öze
rine saldırtıyor. vergi memur
ları ve belediye zabıtaları es
nafları büyük para cezalarına 
çarptırıyorıar, esnaflardan zorla 
rüşvetler alınıyor. 

Emniyet görevli leri, uyuşturu
cu madde kaçakçıları ve kadın 
ticaretiyle uğraşanlarıa ortak i ll ş 
kilere geçiyor. Uyuşturucu 
madde kaçıkçılığına ve fahişe

ciliğe göz yumuluyor. Uyuştu
rucu madde kullananlar ve fa
hişe kadın lar hergün daha da ar
tıyor. 

Piyangolara, spor totoya, 
kumara ve at yarışı oyunları
na hergün yeni ınsanlar katı
lıyor ve bütün umutlarını bu tür 
oyunlara bağ lıyorlar. 

Faşizm bütün gücüyle halkı
mız üzerindeki baskılarını 

yoğunlaştırıyor. Türk Ordu'su
nun büyük bir kısmı KOrdlstan'a 
yerleştlri Imiş ,her taraf yağma ve 
talan edillyor.SIIah ve anarşist 
arama bahanesiyle köylülerı 
meydanlarda toplayıp toplu Iş
kencelerden geçlrlyorıar. ilerici 
ayc:t ın ve devrimciler üzerı nd eki 
baskılar daha da yoğunlaşıyor. 
Geçenlerde Siirt'In sason kaza
sından gelen bilgilere göre sa
son'daki insan sayısı kadar bu il-

çeye komando yerleştirilmiş. 

Halkı meydanlarda toplayıp Iş
kenceden geçiriyorlar. 

BUtOn bu olumsuzluklara rağ
men altı kardeş partının birara
ya gelip Sol Birliği oluşturduk

ıarını duyduk ve yeni yıla bu 
blrlikle girdiğimiz ıçın çok se
vindlk. Yenı yılda en büyük he
dlyemiz Sol Birlik oldu. Sol Bir
lik'in dekterasyon ve programını 
halkımıza götürliyor, halkımızı 
bilgilendlriyoruz. 

Mektuburna son verirken yenı 
yılınızı kutlar, yeni yılda üstün 
başarıtar d ller, devrımcı selamla
rımı ııetırım. 

H.GERNAS 

Terlir Sürüyor 
Değerli Yoldaşları 

Ben bu mektubtımda 
KUrdistan'daki son gelişmelere, 

DDKD ve partimiz üye ve sem
patizanlarına, diğer yurtseverle
re yapılan saldırılara ve özal 
HükUmeti'nin son çıkardığı vergi 
kanuniarına değineceği m. 

Faşist cunta KUrdistan'da hal
kımıza karşı saldırılarına devam 
ediyor. Köy ve kasabalarda bas
kınlar düzenleniyor, halkın yiye
cek ve giyeceklerine el konulu
yor .Köylere geceleri baSkınlar 
yapıtıp sanki esir kaırıptarına girl 
yortarmış gibi köylüleri mey
danlarda toplayıp ısı m yokta
maları yapılıyor, toplu işkence
ler yapılıyor. sınır bölgelerinde 
karakollardan izin alınmaksızın 
kimse köyünden ayrııamıyor. 

Geçenlerde Uludere'nin bir kö
yünden başka bir köye gitmek 
isteyen Abdullah ve Ahmet ad
larındakl iki köylü jandarmalar 
tarafından pusuya dUşUrOlUp kat
Iedi Idi. 

Hakkari'nin Uludere kasabası
nın bir köyOne yapılan baskı

lar sonucu köylüler adeta Isyan 
ettiler. Köy halkı kadın, erkek, 
çocuk köyden göç etme kararı 
aldı. Sekiz kilometrelik bir yürü· 
yüşten sonra jandarmalar tara
fından zorla geri çevrildi. 

1 şkencehaneıerin merkezi o
lan Diyarbakır'ın dünya kamu
oyunda deşifre oluşu nedeniyle 
Kürdistan'ın diğer yerlerinde 
yeni Işkencehaneler kurulmuş. 
Bu Işkencehanelerde akıl almaz 

yöntemlerle Işkenceler yapılıyor 
Silah ve anarşi st arama bahane
siyle halkı bu Işkencehanelerde 
kornaya sokuyorlar. katlediyor
ıar. 

Halkımızı adeta haraca ball
layan faşist çeteler, karakol ve 
Jandarmaların hizmetlerini zorla 
halka yaptırıyor. Kendi yiyecek 
ve yakacak Ihtiyaçlarını köylO
lerde n atıyo ri ar. Gece leri ka ra
kol nöbetterint silahsız savunma
sız halka yaptırıyorıar. 

özal HükUmeti yenı çıkardı
ll• vergi kani.ıntarıyla halkı hara
ca ballltyor. Herhangi bir kal
dırım başına sandııtını atıp ayak
kabı boyacııııtıyla geçımını yap
makta olanlar bile vergiye tabi 
tutulmuş. Ayakkabı bayacısı 
sand~ına vergilevhası asmak zo
rundadır. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi bir de faşist 
cunta polisleri halkı rüşvet ve 
haraca bağ lıyorlar. Adana'daki 
kahve ve kıraathaneler poHs 
karakolları tarafından haraca 
bağtanıyor. Kıraathane sahipleri 
kazançlarının bir kısmını poNs 
karakolianna haraç olarak öde
mek zorundadır. 

Faşist cunta sözde DD~D'nin 
Mafla lle ilişkiterinin olduıtunu 
belirterek, jandarma ve poliste
rı ni parti mlze, parti sempatizan
ları na ve DDKD eski üye ve sem
patizanianna karşı geniş çapta 
saldırtıyor. KUrdistan'da ve met-

oevamı s. 10'da 

H. GERNAS 
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IFTIRA VE KARALAMALARA iLIŞKiN 

BiR BELGE 
Faşist diktatörlO!:Iün, Kürdis

tan halkına karşı geçen A!:lus
tos'tan bu yana glrlştl!:ll terör, 
ko!:luşturma ve operasyonların 

son halkalarından biri de PPKK' 
ll oldu!:lu Iddiasıyla gözaltına alı
nan ve a!:lır Işkencelerden geçi
rilen ınsanlara karşı başıatılan 
sürek avıydı. DlktatörW!:Iün polis 
ve asKerleri bu operasyonlara gl
rlşlrken daha baştan birtakım 

düzmece Ifadelerı basında yayın
ıatarak, DDKD'nln, PPKK'nin 
ASALAile Ilişki Içinde oldu!ju, 
uluslararası kaçakçı şebekele

rtyle tçll dışlı oldu!:lu vs. gibi 
karalama kampanyaları açıldı. 

Operasyonlar bu kampanyanın 
eşll!:llnde sürdürüldü. Son olarak, 
Ankara Sıkıyönettm Komutan
lı!:lı, "bir bölücü örgüte mensup 
34 kişinin yakalandı!:lı"nı açık
layınca da burjuva basını, PPKK' 
nin ASALA ile lşbirll!:li yaptı

!! ını, e ro i n maflasından (Sarı Av
nl'den) para yardımı aldı!:lını 
ve suriye'de kampları bulundu
Ounu yazdı. 

J FTI RA LAR SALT PPKK' 
YE YöNE U K DEGI L 

bu tür dayanaksız Iddialar ve 
sadece devrimci hareketi karaıa
maya, halkın gözünden düşürme
ye yönelik yalan üretmeler, ne 
salt PPKK'ye yöneliktir ne de 
ilk kez olan bir durumdur. 
Faşist cunta, daha silah zoruy
la Iktidara el koyar koymaz 
Türkiye ve Kürdistan halkları

nın devrimci, llerlcJ-yurtsever 
güçlerine karşı karaıama ve If
tira kampanyalarını yoOunıaştır
dı. Onları bir takım dış mlh
raklann aletı olmakla suçladı. 

Bir yandan yo!lun tutuklamalara 
girişirken dl!:ler yandan soı parti 
ve örgütlerin sovyetler Blrll!il ya 
da dl!ier sosyalist ülkeler hesa
bına casusluk yaptıklarını, ulus
lararası erol n ve silah kaçakçı
ıarıyla Jçlı dışlı olduklarını bu 
çevreıerce "ebedl Türk devleti" 
nı yıkmak amacıyla finanse edil
diklerını yaydı. 

ıga3 Mayıs'ında Türk Ordusu 
Irak Kürdistanı'na saldırırken, 

resmi a!iızlar, burjuva basını, sı
nnrdakl kamplarda "bölücü terö-

P3şeng:Sayfa 6 

rıst örgütlerin yanısıra Ermeni 
ASALA militanlarının da üstlen
diğini", operasyonların bunlara 
yönelik oldu!:lunu, hatta 
yakalananlar arasında ASALA 
militanlarının da bulundu!! unu ö· 
ne sürdüler .Oysa sözkonusu yöre
lerde AS ALA militanıarı oımadı
!iı gibi bunlardan tek bir tanesi 
bile mahkemeye çıkarılamadı. 

Geçen Ağustos saldırıları sıra

sında diktatörlü!iün elebaşı Ke
nan Evren, Kürdistan'da yaptı!:lı 
gezl ve denetlemeler boyunca 
bölücüleri n ülkeyi parçalamak ve 
bir parçasını da Errnentlere ver
mek Istediklerini bas bas ba!iı

rıp durdu. Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı Sol Birlik'inin ilan e
dilişinin hemen ertesi nde bur
juva basını, Türkiye'ye karşı 

yurtdışında "ihanet cephesi" 
kuruldu!lunu manşete çıkardı. 

bir yandan Türk şovenlzmi kö
rüklenlrken di!ier yandan da 
Türkiye ve Kürdistan halkları

nın mücadele birli!ilnin önüne 
daha şimdiden geçilmek isteni
yor. 

özelllkle halk arasında ve 
uluslararası ilerici kamuoyunda 
şu ya da bu ölçüde saygınlı!:lı 

olan sol örgütlere iftiralar atılı
yor, ca sus luk, teröristlik yafta
ları yapıştırıııyor. Son tutuk
lamalarda partimize yöneilk ifti
ralar buna açık örnektir. Geç
tl!ilmlz Aralık ayında Almanya• 
daki bir Türk konsoloslo!iuna 
yapılan saldırının ''meçhul bir 
şahıs" tarafından BBC aracııı

!iıyla "TKSP'ni n Kemal Surkay 
grubuna ba!ilı intihar blrll!:ll" 
ne ait o Id u!! u öne sürülerek 
TKSP'nin bireysel terörist maca
racı eylemlerin içindeymiş gibi 
gösterilmek Istenmesi, TKP' 
nın SovYetler Btrll!il ve dl!ier 
sosyalist ülkeler hesabına casus
luk yaptı!:lı gibi Iddialar hep bu
na örnektir. 

SOLAYöNELTILEN 
1 FTI RALAR MERKEZI 

OLARAK YöNLENDI RI LI
YOR 

Tarih boyunca sömürücil sınıf
lar, söm llrü düzenleri ni baSkıya 

dayanan" egemenlikleri nı sürdür-

mek için hep bu türlü yalan ve 
Iftiralara baş vurmuşlardır. on
ların politikalarının temelinde, 
gerçekleri glzlernek ve tersyüz 
etmek gibi ikiyüzlülüklUr yaret
miştır. Bugün faşist diktatörlü
ğün politikası da tamı tamına 
böyle bl r sahtekarlığın üzeri nde 
temellenmiştir. Devrimci hare
kete, halklarımızın mücadelesine 
yönelen Iftira kampanyası, faşist 
bürokratik mekanizmanın en 
yetkili organıarınca planlanarak 
yürürlü!ie konan bir karşı pro
pagandadır. Devrimcilere yöne
lik, zaman zaman Kenan Evren• 
nin ya da diğer cuntacı general
lerin a!:lzından çıkan lftiralar, 
de!ilşik olaylar nedeniyle burju
va basınında yer alan çarpıtma 
ve karalamalar, birbirinden ko
puk rastgele ortaya atılmış ifti
ralar olarak de!:lerlendirilmemeli
dir. Bütün bunlar, burjuvazinin 
gerici karşı-devrimci Ideoloji ve 
politikanın bir parçası olarak 
planlayıp yürürlü!ie soktu!ju bi
linçli, sistemli ve sürekli bir 
kampanyadır. Kampanya, Penta
gon, NATO ve cuntanın ortak 
planları ve yönlendirlcillğl aıtın
da yürütülüyor. cl A, Ml T, 
MOSAD ve emperyalizmi n di!! er 
haberalma ve casusluk örgütleri
nin işbirli!jiyle gerçekleşlyor. 

BIR BELGE 

Elimizde, bu gerçe!:ll do!lrula
yan bir belge var. Türkiye Cum
huriyeti Genel Kurmay Başkan
lı!:lı tarafından 1982'de sad~e 
300 adet basılmış ve her sayfa
sının altı lle üstünde "Gl ZLI" 
damgası olan bir kitaptan söz 
ediyoruz. Kitabın adı "Türkiye• 
de Anarşi ve Terörü Meydana 
Getiren Koşullar ile Iç Gü
venlik ve 1 ç Gelişme Esasları". 
TC. Genel Kurmay Başkanlığı 

Ankara GNKU R.MY-360-2 baş
lıklı, 300 sayfa 43 adetl stok 
olmak üzere, ordu içinde gene
ral rütbelilerden o da bir takım 
ihtisas görevi olanıara ayrıca 

Ml T ve benzeri kuruluşların 
üst yönetiellerine da!:lıtımı yapıl
mış. Her kitap resmi evrakla 
kişiye özel teslim edilmiş ve 
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Bu Kitabı Okudunuz Mu ? 
Bu sayımızdan başlayarak 

Türkiye'de ve dışarıda; özelllk
le Kürdistan sorununa ve Tür
kiye devrimci hareketine Ilişkin 
çıkan yayınlardan (kitap, büro
şür, sürekli yayınlar vs.) dev
rimci kamuoyunca az biiindiğini 
sandığımız ve okunmasında, bi
linmesinde yarar gördüğümüz 

olanlarını kısaca tanıtan yazılara 

zaman zaman yer vereceğiz. Bu 
amaçla kaleme alınan bir tanıt
ma yazısını aşağıda bulacaksı-

nız. • 
"Bu kadar asker toplandı, ben 

buraya kadar geldim; bir şey ya
pılmazsa olmaz" 

Yukarıda, tırnak Jelnde belir· 
tilen sözler, 1921 yılında Koç
glri'de büyük katliamlar yapan 
"Insan kasabı" Merkez Ordusu 
Komutanı Nurettin Paşa'ya aıt
tir. Ebubekir Hazım Tepeyran' 
ın "Belgelerle Kurtuluş Savaşı 

Anılan" adlı kitabından aldık. 

Tepeyran kimdir? 
"Belgelerle Kurtuluş Savaşı 

An ıl arı" kitabındaki bilgilere gö
re; Ebubekir Hazım Tepeyran, 
1864'te Niğde'de do!jdu. Os
manlı lmparatorluğu'nda, katip
llkle başladığı memurlyetinde, 
vezlrliğe kadar yükseldi. Bu ara
da çeşıt n yerıerde valilik, danış
tay üye ve daire başkanlığı ve 
Birinci Dünya Savaşı'ndan son
raki mutareke yıllarında Iki kez 
Dahiliye Nazırll!:lı yaptı. Kema
nst hareketle ilişkide oldu!ju ge
rekcesiyle önce ldama mahküm 
edildi, daha sonra serbest bıra

kıldı. TBMM'nin kurulmasından 
sonra sıvas ve Trabzon vallll
!:11 yaptı. Trabzon Heyet'l Tem
siliye'sinin halkı haraca kesme
si ne ve yoJsuzluklara karşı çık
tı!:! ı icin Kemalist hükümet onu 
memuriyat hayatına son verme 
zorunda bıraktı. Daha sonra bir
kaç kez Niğde milletvekili seçil
di. 1947'de Istanbul'da öldü. 
"Cumhuriyet" Gazetesi köşe 

yazarlarından Oktay Akbal'ın 

dedesidir. Yazımızda de!jl ndi !:ll· 
miz anılarından başka eserleri 
de var. 

"Belgelerle Kurtuluş savaşı 

Antları" 
"Belgelerle Kurtuluş Savaşı 

Antlaru" Hazım Tepeyran'ın Is
tanbul Hükümetinde Nazır olu
şundan Trabzon valili!jinden e
mekliye ayrılmak zorunda bt· 
raktlmasına dek geçen süredeki 
anılarını içeriyor. Anılar, Tür
kiye'de verilen "kurtuluş sava
şı"ndaki gelişmeleri bazı yönler
den aydınlatıyor. Bugüne kadar 
bilinmeyen ya da mu!jlak kalan 
kimi olaylara ışık tutuyor. ö
zellikle TBMM'nin kurulmasın

dan sonra yaptı!:! ı Sivas ve Trab
zon valili!jindekl döneme Ilişkin 
anılarında "Koçgiri Hareketi" 
ve katliamına Ilişkin ve ayrıca 

Türkiye Komünist Partisi Baş

kanı Mustafa Suphl ve yoldaş

larını Karadeniz'de bo!jan ka
yıkçı Yahya kaptanın klmli!jine 
ve öldürülmesi olayına ilişkin 
yeni ipuçları veriyor. Kuşku

suz her Iki olayla Ilgili olarak 
yanlış de!jerlendirmeleri ve 
mu!jlak bıraktı!:! ı noktalar da var 
var. Ama özelllkle araştırmacı
lar açısından büyük de!jeri olan 
bir kaynak nlteli!jindedlr bu 
"anrlar". 

KOÇGI RI KATLIAM! 

Tepeyran, anılarında belirtti
ğine göre, Koçglrl ayaklanması
nın bastırılmasından ve büyük 
katliamlardan çok kısa bir süre 
sonra 31 Mayıs 1921 'de Sivas 
va Illi !ıl görevi ne başladı. Fakat, 
Merkez Ordusu Komutanı Nu
rettin Paşa'nın, astı!:lı astık, kes
tl!jl kestik tutumları ve Ordu 
mıntıkasındakl tüm vilayetlarin 
sivil ldarecllerlnl, valilerini "ka
nunsuz bir biçimde" denetimi 
altında çalıştırması nedeniyle 
kendisini olayların içinde bul
muş. Gelişmeleri yakından takiP 
etmek, rapor tutup Dahiliye 
Ve kaleti •ne göndermek, Nuret
tın Paşa'nın yaptırımianna kar
şı cıkmak zorunda kalmış. Bu 
nedenle de Tepeyran Koçglri 
Olayları hakkında bazı önemli 
bilgiler veriyor. Kendisi ve Nu
rettin Paşa ve hükümet arasın

dakl yazışmalara de!jl nlyor. 
Gerçi, Tepeyran Koçglrl kat

liamını hükümetin politikasın

dan soyutluyor ve •bunu salt 
Nurettin Paşa'nın kan dökücü-

lü!jüne ba!:llıyor ama verdl!:li 
belgeler, anlattığı olaylar biz
zat bu yargısının yanlışlı!:lırıı ve 
olayların hükümetin politikasın
dan ayrı olmadı!:! ını gösteriyor. 
Çün kU Sivas'ta Nuretti n Paşa ı le 

Tepeyran arasındaki mücadele
de, hükümet sonuçta Nurettin 
Paşa'yı (bütün kanunsuzlukları

na, baskı ve zorbalıklarına, cina
yetleri ne ra!j men) ter cl h ediyor 
ve Tepeyran sıvas Valllll!:ll nden 
ayrılmak zorunda kalıyor. 

Kitap hakkında bilgi olması 

bakımından Koçglri olayiarına 

lllşkin bazı alıntılara burada yer 
vermekte yarar görüyoruz: 

"Nurettin Paşa lle aramızda ••. 
anlaşmazlık ve çekişme oJdu!ju 
ve kendisine kızgın oldu!jum, 
bu yüzden de tarafsız olamadı
ğım hakkında kötü bir düşün
eeye yer vermemek Için olayın 
mahiyeti nı Kumandan Paşa'ya 

söylerneyi daha uygun buldum 
...• Amasya'da Iken neşrettl!jl 

14 Mart 37 (1921) tarihli res
mi ve basılı beyannamenin sUre
tini aynen buraya nakledlyo-
rum: 

'1· Sivas Vilayetine ba!jlı 
Zara Kazaso (bu kazaya "Koç
gir!" de denir) dahilinde mes
kun bulunan Koçglrl aşiretlerı 

arasına sokulan bazı fesatçı a
mll'l bedhahane eshabının( kö
tü düşüneeli kişilerin) kandırdı
!:lı bu aşiret reisierinden co!:lu
nun rıza ve mUvafakatıarı dışın
da bir kısım ayak takımı Kürt
ler ümraniye'de bulunan askeri 
müfrezeye taarruz ve bazı subay
larla ümraniye'de bulunan Zara 
Kazası kaymakamını tutukla
mışlardır. Bu asiler, hareketıeri
ne sebep olarak güya hüküme
tın Kürtlerı vuraca!jından ba
hlsle korku ve endişeye kapıl
mış olduklarını lşae (yayma) 
etmişlerdir ••. ' 

"1 şte vakaanın esası bundan 
Ibarettir.... Kürtlerin hükümet 
tarafından göçe zorlanacakları 

yolundaki fena söylentileri ya
ıanlama ve ahaliyi temin etmek 
üzere o sıralarda Sivas'ta bulu
nan Temyiz Mahkemesi azasın
dan ••.•. Şefik Bey -Isim ve me
murlyetlni hatırJayamadı!jım
başka bir zatla beraber Zara'Ya 
gönderilmiştir." (Sayfa 69-70) 

Kitapta befirtlldl!jlne göre 
Şeflk Bey başkanlı!:lındakl He
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MiLiTANIN SÖZLÜGÜ 

GIRIŞ: 
Işçi sınıfının Kürdistan• da 

sömürüden baskıdan etkilenen 
bütün emekçi yıl!ınların, ulusal 
ve sınıfsal çıkarlarını proll ram 
hedefleri ve politikasında somut
laştıran Partimizin öngürdül!ü 
bütün ulusal demokratik güçle
rin birllllinin saıııanmasıyla zafe
re ulaşacak mücadelemizin yega
ne güvenceSI, Marksızm-Lenl
nlzmın ülkemızın somut koşul
ıarına yaratıcı bir şeklide uygu
lanmasıdır. Bu dol!ruıtuda Leni
nıst yeni tıp prtl özellilllYle Par
timizin kardeş komünist ve Işçi 
partllerin deney ve bilgi blrlkl
mlrıden yaralanması büyük öne
me sahiptir. Her hal ve şartta 
savaşımı sürdürecek beceri ve 
güce kavuşabllmemlz ıçın bu zo
runludur. 

Bugün, Türkiye ve Kürdistan• 
da komünistler de dahil olmak 
OZere kendiSini MarkSist-Leninist 
olarak adlandıran parti ve örgüt
ler tarafından parti prensip ve 
llkelerlnln, çalışma yöntem ve 
normlarının dollru olmayan an
layış ve pratllll devam edegeJ
mektedlr. 

Leninist tipte partllerin çal!
daş anlayış ve çalışma yöntem
lerinin, parti temel Ilke ve 
prenSiplerının bilimi olarak bi
linen parti Inşa bilimi Türkiye 
ve Kürdistan'da yeterli ölçüde 
kavranmadıllı gibi Içinde yaşa
dıl!ımız sllreçte oportinist akım 
ve pratik ellimler tarafından çl
genrnekte, revize edllmektedlr. 
Gerek oportllnlzme karşıideolo
Jik savaşım zorunıuıuııu,gerekse 
günün dayatan daha nıteDkll da
ha çalldaş bilimsel calışma yön
tem ve anlayışlarının daha Jyl 

! kavranabllmesı amacıyla parti 
'ınşa blllmlnden hareketle temel 
kavram ve kategorilerin açıklan
masına yardımcı olacak bu kö
şeyl açmayı yararlı gördük. 

"Mllltanın sözlüllü" ad ını taşı
yacak olan bu köşe, parti Inşası
nın temel kavram ve kategorile
rını açıklamaya çalışırken kar
deş komünist partllerin çal!daş 

F'@şeng: Sayfa 8 

Hazırlayan: Jar PEŞENGI 

anJıyış ve pratlklerinden, Leni
nist parti blllmlnden, Partimizin 
öz yaşamından hareket edecek
tır. Bu çalışmanın komünlstlerln 
örgütsel savaşım billll ve dene
Yimlerını arttıracaııına, parti ör
gütleri ve organlarının bi Ilmsel 
çalışma anlayış ve pratiklerine 
katkıda bulunacal!ına Kürdistan 
öncü Işçi PartiSI'nin Işçi sınıfı
na, emekçi yılıınıara daha aktif 
yakınlaşabllrneSinln yol ve yön
temlerini gellştlrecel!lne ınanı
yoruz. Bilmemiz gereken önemli 
bir nokta; Kürdistan öncü Işçi 
Partisi'nin anlayış ve pratllllnde 
yerleşmiş kavram ve kategorileri 
oldul!u gibi, hala yeterli ölçüde 
uygulama başansını göstereme
dleil ya da ülkemızın aııır lllegal 
koşullarında, faşizmin amansız 

saldırıları aıtında uygulama ım
kanı olmayan kavram ve katego
rller de olabilir. Açıklamaya ça
lıştıl!ımız konular genel kategori 
11e kavramlardır. 

PARTI INŞABlUMININ 
KONUSU VE YöNTEMI 

Parti Inşa bilimi Marksist
Lenınıst parti öl!retlsiyle bir bü
tündür. O, bilimsel komünlzmle 
çok sıkı bali ıarına ral! men başlı 
başına bir bilimdir. Komünist 
partının yönetım Işlevinin, parti 
Içi yaşamın özellik ve yanıarını 
kendi bilim araçları olarak yan
sıtmaktadır. 

Parti biliminin temel konusu 
-komünist partının gelişme ya
sallıklarını, kurucuıuııun pren
Siplerını, parti içi yaşam do!l
ruıtularını ve örgütsel biçimle
rini, partinin yıl!ınlar içindeki 
örgütsel ve politik çalışmasının 

yöntemlerini, partının 

toplumsal ve politik yönetici
lllllnin kurallarını ö!jretlr. 

Parti bilimi, teorik ve prob
lematik bir bilim olmakla bera
ber aynı zamanda tatbiki (uy
gulanır) bir bilimdir. Bu bilimi 
sadece teorik incelerneler bilimi 
olarak kavramak onu pratikten 

kopuk soyutıamaıara dönüştürür 
ve bu hallyle de partiye 11e par
ti yönetimine Işe yarar hiçbir 
yararlı, somut açıklama ~~ermez. 
Aynı şeklide onu sadece pratik 
sorunlarla da sınırlamamak gere
kir. Ne teorik soyutluluğa ne de 
emprlzrne kaçmadan yapılacak 
en yararlı somut şey teori lle 
parti pratl!linln uyumunu sa!l
ıamaktır. Her yeni pratik ince
lerne ve araştırma, yeni teorik a
çıklama 11e genelleştlrmeye 

yöneilk olmalı. Parti çalışması
nın mükemmelleştirilmesi ne, ye
ni e!jlllmlerl ortaya çıkarmaya 
partinin öncülük rolünü rayına 

oturtmaya yardım sa!jlamalıdır. 
'Parti inşa bilimi aynı şekilde 
kendi enternasyonal karekterl 
lle ifade olmaktadır. Bütün ko
münist partllerin Leninist yeni 
tip parti olma süreçleri, kar
deşçe dayanışma, deneyim ve 
bllgllerden karşılıklı yararlanma, 
devrımcı teori ve pratll!in geliş
mesi doğru ıtusunda gösterilen 
ortak güçle vs. karakterize ol
maktadır. 

Parti Inşa biliminin bu nite
liklerinin dışında bütün diller 
toplumsal billmler gibi yaratıcı 

11e öngörücü nltell!jl de bulun
maktadır. Işçi sınıfının IdeolOjisi 
olarak Marksizm-Leninlzm, O'
nun ortaya çıkışına kadar varo
lan ınsan düşüncesinin 11e buluş
larının bütün dellerleri ni eleştrlci 
ve yaratıcı olarak ele alıp 

geliştirerek ortaya çıkmıştır. 

Marksizm-Lenlnlzm'in bu yaratı 
cı ve yenileştlrlci ruhu O'nu ye
nllmez ve sürekli gelişen bir güç 
yapmaktadır. Leninist parti hiç
bir :ı;aman eskimiş teori ve tavır-

ıarın kölesi değildir. Parti norm 
ve prenSiplerini hiçbir zaman ölü 
çerçeveler cansız dol!malar hali
ne dönüştli'mez. Teorik sorun
ıarda olduğu gibi örgütsel sorun
ıarda da parti sürekli yaratıcııı

!jın, yeniclllğin, gelişmenin po
zlsyonıarındadır. Komünist par
tinin en büyük becerllerinden bi· 
ri de; gelişmenin önünde ayak 
ba!lı olmuş, eskimiş çalışma me
tod ve biçimlerinden cesaret
le zamanında kurtulmak, yeni 
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Faşist DiktatöT/Ük ·Elini isveç•e de Uzatıvor 
Türk Hükümeti, geçtl!!i'mlz 

Sonbahar'da, 1 sveç '1 n başkenti 
Stockholm'de, Kürt ailelerin ço
cukları Içi n bir kreş açılmasun
dan dolayı, lsveç'ln Ankara Bü
yükelçillğine ve Türkiye'nin 
Stockholm Büyükeiçlli!ll aracılı
ğıyla lsveç Dışişleri Bakanlı!lı' 
na başvurdu. Bu başvuruda, fa
şist hükümet, Türkiye'de resmi 
dilin Türkçe oldu!lunu, Türki
ye'den isveç•e gelmiş olan aile 
çocuklarının da Türkçe okuyup 
ö!lrenmelerl gerektiğini, başlıba
şına bir Kürt çocukları kreşi a
çılmasının bölücülüğün bir tür 
teşvik edilmesi olduğunu Iddia 
ederek lsveç Hükümeti'ni "uyar
dJ". 

lsveç Dışişleri Bakanlık SÖZcü· 
sü basına yaptığı açıklamada, 

kreş açma sorununun lsveç Hü
kümeti'nl ve Dışişlerini ilgilendi
ren bir sorun olmadığını, bu kO· 
nu larda belediyelerı n karar ver
diklerini, belediyelerin de ver
dikleri kararları hükümete danış
madan kendi başıarına alabildik
lerini bu nedenle dışişlerinin 

herhangi bir müdahalede buluna
miyacağını Türk Konsolosluğu' 
na bildirdiklerini söyledi. 

öte yandan, Stockholm Bele
diyesi Sosyal Hizmetler Şefi de 
yaptığı çeşitli açıklamalarda kı

sıca şu düşünceleri dile getirdi: 
lsveç•te bulunan bütün göçmen
lere olduğu gibi Kürt çocukları
na da kreş açtık.sBu onların,ls
veç•te hem sosyal hem de poli
tik göçmenlikten geldiklerinden 
dolayı siyası kurumlarının verdi
ği bir haktır. Bu hakkı hiç kimse 
geri alamaz. Ayrıca, belediyeler 
olarak kararlarımızı da kendimiz 
veririz, hiç bir başka makamın 
buna karışmaya hakkı yoktur. 
Kaldlkl, Kürt çocukları Için kreş 
açtık diye bugüne kadar hiç bir 
yetkili makamdan herhangi bir 
eleştiri gelmedi. Türk Hükümetı
nin bu girişimi hem lsveç'ln Iç
Işlerine bir müdahale hem de öz
gür belediyeclliğe karşı bir saldı
ndır. 

Bu arada, Türk Hükümeti'nin 
söz konusu çirkin girişimleri ls-

veç k-amuoyunda ve lsveç•te ya
şayan Kürtler arasında büyük bir 
tepkiye yolaçtı. Sömürgeci fa-

şlst diktatörlüğün Kırt halkına 
düşman kara yüzü bir kez daha 
açığa çıktı. lsveç•teki Kürt der
nekleri ve liglll çeşitli kuruluş
lar, olayı şiddetle protesto etti
ler. Ayrıca kamuoyunde ve 

Kürtler arasında doğan büyük 
tepkiden sonra olay lsveç Parla
mentosuna da götürüldü. soru
nun önümüzdeki günlerde parla
mentoda tartışılacağı bellrtın
yore 

IFTIRA VE KARALAMALARA ILIŞKIN ... 

kayboldu!lunda bu kişllerin so· 
rumluluk altına girecekleri belir
tilmiştir. 

Kitap hakkında genel ve 
ayrıntılı bir bi lgi yi gelecek sayı
mızda okuyucularımıza sunaca
!lız. Bu yazıda kitabın sadece, 
Ilerici yurtsever so ı parti ve ör 
gütlere karşı mücadelede, karşı 
propagandanın nasıl y!rütOJmesı 

gerektl!ilne lllşkin bölümlerine 
de!ilnece!liz. 

Kitaba göre, ülke 1 çi nde varo
lan toplumsal, ekonomik, etnik 
dengeslzlikler ve haksızliklar 

kullanılarak, Türkiye üzerinde 
çeşitli emelleri olan yıkıcı dış 
güçler ve bunların en önemll
si olan Sovyetler, Iç yıkıcı güç
leri oluşturuyor, onları kışkırtı
yor. Bu bölümde özelllkle TKP' 
ye ve devrimci Kürt örgütleri
ne büyük bir önem veriliyor. 
Belirtlldl !il ne göre bu örgütler, 
Türkiye'de çok geniş kesimleri 
etkiliyor ve her koşulda çaJışa
bllme olanaklarına sahiptirler. 
Bir Aysberg gibi çok az bir bö
lümleri görOlmesine ra!lmen 
köklerı çok derlndedlr. Yürüt
tükleri faaliyetlerle yaptıkları 
propaganda çalışmalarıyla halkı 
etkileyebilmekteler. Bu nedenle 
onlarla mücadelede daha çok on• 
ları halkın gözünden düşürme 

hedefine yönellnmesl gerekti!il 
IJ'ellrtlllyor. Ermeni örgütleriyle 
ilişki, casusluk suçlamaları, hal· 
kın, canına, malına namusuna 

Baştarafı s. 6'da 
yöneldiklerı yönündeki suçlama
lar vs. 

Daha öncede değindiAlmiz gl
bl, kitabın daAıtımı ordunun ve 
Ml T'ln en üst d UZey yönetici
leriyle sınırlandırılmış. Bunlar 
da yürütme erkinin köşe başla
rını tutan, iktidarın sürdürülme
sinden birinci derecede sorumlu 
olan kişllerdir. Böylece faşist 
diktatörlük, bu ve benzerı faali
yetlerle karşı-devrimci kampan
yanın nasıl sllrdürülrneSI ve halk
ıarımızın mücadelesının cı.umura 
u!lratılmast Için nelerin yapılma
sı gerektl!ilnl öncelikle kendi 
kurmayiarına özümsetlyor ve bu 
yöntemlerin yUrüriO§e sokulması 
Usten aşa!lıya do!iru, mekaniz
malar, araçlar arasındaki Iş bölO
mO çerçevesinde yönlendlıfllyor. 

Bu plan ve yönlendlrlcllik al
tında, yazımızın başında bellrt
ti!llmlz Iftira ve karalama kam
panyası süregeliyo re 

ZAFERIMIZIN ... 
Baştarafı s. 2'de 

şama geclrllrneslne sımsıkı ba!i
lıdır. 

O halde, tüm parti üyeleri
ne parti tUZO!IOnO, Lenlncl çalış
ma normlarını titiz ve yaratı

cı bir biçimde tam anlamıyla 
yaşama geçirmek Içi n daha yük
sek bir sorumluluk anlayışıyla 

hareket etmek görevi düşüyor. 
Bu zaferımızı n zorunlu bir koşu
ludur• 

PEŞENG 1 OKU-OKUT ! 

Y AZI VE HABERLE GüÇLENDIR ! 

P3şeng: Sayfa 9 
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iftiralar PPKK'yi Yıldıramaz 

aşağıda belirtilen sllah,merml ve 
örgütsel dökUmanlar ele geçlrll
miştır. 

"7 adet kalaşin kof marka 
.otomatik tUfek, 20 adet kala
şinkof marka otomatik tüfek 
şarjörü, 337 adet kalaşinkof 

tUfek mermlsl, 2 adet 7,65 
mm.lik lama tabanca, 4 adet 
şarjör, 27 adet mermı, ı adet 
G-1 otomatik tUfek ve 30 adet 
mermlsi, ı adet örgüt deposun
da örgütün parti tllzUğü, prog
ramı ve bol miktarda örgütsel 
döküman". 

J FTI RALAR PPKK'yl 
YILDIRAMAZ 

Faşist diktatörlüğün sıkıyöne

tim komutanı parti· 
mlzl karalamak, KUrdistan halkı 
arasında ve Türkiye kamuoyun
da saygınlığına gölge düşürmek 
Için bir soru suçlama ve Iftira
lareta bulunuyor. Diktatörlüğün 
arkasındaki burjuva basını da 
bu Iftira ve yalaniara geniş yer 
ayırıyor. 

Baştarafı s. ı 'de 
deymiş. Kapalı Çarşı'ya bomba 
atmayı ASALA ile Işbirliği ha
linde gerçekleştirmiş, eroin ka
çakçısı Sarı Avni ile iHşkidey
miş, Suriye'de kampları varmış 
vs. Daha bir sürü iftlratar, ya
lan ve demagojller. 

PPKKişçl SlNlFlNlN; 
HALKIMIZIN BAG RI NDAN 

DOGMUŞTUR 

PPKK, Kürdistan işçi sınıfı· 

nın; emekçi halkımızın bağrın

dan doğmuş, onun mücadelesi
nin orunu olarak emperyalizme 
sömUrgecillğe kapitalist dUzene 
karşı savaş i çi n vardır. o, Kür
distan halkının gerçek dost ve 
düşmanlarının kimler, gerçek 
kurtuluşunun nerede olduğunu, 
kurtuluşa götürecek mücadele 
yöntem ve biçimlerını progra
mında, yayınıarında açık-seçik 

belirtmiştir. Burjuva partllerinin 
temel karakteri olan halkı aldat
ma lkiyUziUIUğünden her bakım
dan uzaktır. Amacını, politika· 
sını her yerde dost ve düşmanın 
önünde açıkca savunur. o, gücU
nU halkımız ve onun dostla
rından alır. KUrdistan emekçi 
halkının en meşru ve vazgeçll· 
mez hakları uğruna savaşır. 

Halkımızın gerçek temsllcisldir. 
PPKK'nln ne ASALA ya da 

Mafla çetelertyle Ilişkileri vardır 
ne de Kapalı Çarşı baskınını 
onlarla Işbirliği hallnde gerçek
Jeştlrmlştir. PPKK, ASALA ör-

gütüyle Ermeni olduğu Için de· 
ğil, düşüncelerine, yaptıklarına 

karşı olduğu, eylemleri hem 
Türk ve Kürt halkına hem de 
Ermeni emekçileri ne zarar ver
diği için herhangi bir ilişki içi
ne girmemiştir. 

Burjuvazi yıllardır, Türk ve 
Kürt halklarını (ASALA'yı ge
rekçe göstererek tarihi olayları 

hayasızca tersyüz ederek) Erme
ni halkına karşı kışkırtıyor. Oy
sa Türkiye ve Kürdistan halkla
rının; Türk, KUrt, Ermeni, SUr
yanı, Arap ve diğer milliyet
lerden halkların çıkarları birdir, 
paylaşamayacakları hiçbir şeyle
ri yoktur. PPKK de yanlız Kürt 
değil Kürdistan işçi sınıfının 
partisidir. Bağrında Kürt, Türk' 
de Ermeni de Arap da vardır. 
Kürdistanlı olup parti program 
ve tllzüğünü benimseyen parti 
organlarında birinde görev ya
pan, kim olursa hangi milliyet
ten olursa olsun· PPKK safla
rında yeri vardır. Kaldı ki Tür· 
klye ve Kürdistan'da bütün halk· 
ların düşmanıarı birdir ve müca
delelerı ortaktır. Burjuvazinin 
halklarımızın mücadelesını da
ğıtmak için başvurduğu ırkçı
şöven politikalara, Iftira ve ya
lanlara karşı savaşmak yanlız 

PPKK'nin değil tüm devrimci ve 
yurtseverlerin görevidir. Burju
vazinin ve bugünkü aşamada fa
şist diktatörlüğün, halklar ara
sında suni düşmanlıklar körükle
me Türk ve Kürt halklarını ha
yali bir "Ermeni öcUsU" ile 
korkutma çabalarını boşa çıkar
mak zorundayız. Çünkü dikta
törlük saltanatını bir ölçüde bu · 
alçakça politika üzerinde sürdü· 
rüyore 

PPKK'ye "bölücü" diyor. Bu 
"suçıama''Yı, partimiz KUrdistan 
Işçi sınıfı partısı olduğu, KUr
CIIstan•ın kurtuluşu Için ulusal 
demokratik güçlerı bir çatı al· 
tında toplayarak, emperyalizme 
ve sömürgeclllğe kesin darbeyi 
vurma mucacıeıesını omuziadığı 
Için yapıyor. Sömurgeci burju
vazi, diktatörlük öncesinde de 
KUrt halkının devrımci, Ilerici 
yurtsever örgUtlerJnl, halkın da
vasına ı na nmış yurtseverleri 
"böiOcUk"le suçluyordu. Şimdi 
faşist diktatörlük de aynı poli
tikayı sürdürüyor. 

TERÖRSüRüYOR 

Ama ''böiUcUIUk" suçlamaları, 
artık kimsenin gözünü boyata
mıyar, diktatörlüğün ırkçı-şöve

nlst terören ve katnarncı yllzünu 
glzleyemlyor. Bu nedenle de hal
kımızın devrımcı, Ilerici güçleri· 
ne karşı yeni karalama kam
panyalarına, Iftiralara, gözeten 
düşürme çabalarına glrlşlftyor. 

Son tutuklamalarla liglll olarak 
da faşist diktatörlük ve burju
va basını bu amaç peşindeki 

demagojllere başladı. Güya, 
PPKK, ASALA ile Işbirliği Için· 

P@şeng:Sayfa ıo 

ropolün bir kaç bölgesinde bir 
kısım i leri ci yurtsever i nsanlar 
işkencelerden soruşturmalardan 

geçirildi. Fakat bunlar, halkımı
zı, onun i lerı unsurları olan biz
leri korkutmuyor. MOcadelemizi' 
daha da biliyor. Bizler iıaıkım
zın yanında yer alıyor, halkı· 

mızın sorunlarını yakından izle
yerek çözüm yolunu gösteriyo
ruz. Mücadele bayrağımızı yük· 
seltiyoruz. Sizleri n bize ta 
metropol bölgelerine kadar gön
derdiğiniz yayınları okuyoruz, 

Baştarafı s. 5 'te 
okutuyoruz. Bizler bu yayınlar
dan sizlerin çalışmaları hakkın· 
da bi lgi alıyor, sizi n sesi niz i du
yuyoruz ve biz sizlerin bize u
laştırdığı her yayından sonra 
daha da güçleniyor ve mücade
leye daha sıkı bağlanıyoruz. 

Mektubuma son verirken sı

cak devrimci selamlarımı iletir 
mücadelede başarılar dilerim. 
Kahrolsun sömUrgecllik ve 
faşizm. 

Faşist işgalci birlikler Kürdis
tan'dan defolu n. 
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tarihsel somut duruma denk dü
şen daha mükemmel çalışma 
metod ve biçimlerini uyguıa
maktır. Parti inşa blHminin, pra
tikle uyum içinde kendi teorik 
lnceıemelerlyle, parti nı n genel 
çalışmasında yenileştlrici ve ya
ratıcı yaklaşımın saglamlaşma

sına yarar sa!l ıamaktad ır. Parti 
inşa bilimi sadece şimdiki du
rum Için de!ill gelecek için de 
bilgi vermekte, öngörüde bulun
maktadır. 

Parti biliminin temel yöntemi 
dlyalektik-tarlhseldir. Marksizm
Lenlnlzm, parti Inşa biliminin 
sadece en genel teorisi de!ill; 
aynı zamanda onun metodolojl
sidlr. Komünist parti ni n bütün 
Işlevi göstermektedir ki, parti 
yaşam normları ve parti yöne
timinin prensipleri materyalist 
diyalektik yasaların hareketinin 
maddi lfadesidlr. Parti, yeni tip 
parti niteH!IIyle, kendi sınıfsal 
devrimci özünü koruyarak sürek
li gelişen, canlı, sosyal-politik 
bir organlzmadır. Onun kendi 
geçmişi bugünü ve yarını var
dır. Parti geçmişinin araştırıl
ması, gerekli deneyim ve bilgl
ıerin elde edilmesi, parti inşa 
biliminin önemli bir görevidir. 
Geçmiş deneyımıerin akılcı kul
lanılışı, yaratıcı çalışma tarzı 
ve yönetielli !ii becerrnek içi n 
güvenilir bir garantldir. Diya
lektik-tarihsel materyalizml te
mel metod olarak parti ı nşasın
da kullanmak sadece en geneı
dir. Sorun olguların, olayların 
ve süreçlerin somut araştırılma
sı ve parti yaşamının somut 
"sır" ıarını ortaya çıkarmaktır. 
Bu en genel teori ve metodun 
yanı sıra; parti inşa bilimi, 
bilimsel araştırmalarında, sosyo
loji, pedagojl, psikoloji, sosyal 
yönetım teorisi, sistemler teorisi 
vs. gibi dl!ier bilimlerden yarar-

lanmaktadır. Ne varkl, bunlar
dan yararlanmak parti çalışması, 
partinin niteli!il, biçimlenişi ve 
işleyişi lle uyum Içinde olmalı
dır. Kornunıst parti ve çalış
masını inceleyen bilimsel yön
temler; gözlem, röportaj, anket, 
öngürü, planlama vs. dir. Ay
nı şekilde parti organı ve örgüt
lerinin belgelerinden de yarar-

Militanın SIJzlüğU 

!anılır. 

VI~IN-SINIF-PARTI
VöNETIM: 

Yı!i ın-sınıf-parti-yönetim ara
sındaki karşılıklı Ilişkiler, partl
nin ve yönetıcııerlnln Işçi sını
fıyla ve geniş emekçi yı!lın

'larla ayrılmaz bir li !ii ve orga
nik ba!i ları parti ni n ve savaşımın 
can damarıdır. Lenin; bu karşı
lıklı Ilişkilerin özünü şöyle açık
lamaktadır: Yı!lınsal toplum ha
reketlerının önclllü!iünde belli 
toplumsal sınıf ya da halktan 
tabakalar bulunur. Sınıfların sa-

Baştarafı s. S 'de 
vaş4mı onu temsil eden parti 
ya da belli bir sosyal-politik ın
sanlar grubu tarafından yönelı
Ur. Partiler Ise; kendileri ne uy
gun yönetleller, önderler tarafın
dan yönetilir. Yı!iın-sınıf-partl
yönetlcller karşılıklı IHşkller sis
temının nıtell!ll; tarihsel geliş
melerin ça!ldaş aşamasında halk 
yı!lınlarının beilrleyJcl rolünü or
taya koymada bunu gerçekleş
tlrrnede temel ve yöneten güç 
olarak işçi sınıfının ve onun po
li.tlk. öncüsünun yeri ve önemine 

ba!llıdırJ 

Devam edecek 

BU KITABI OKUDUNUZ MU? 

yet'i Nasıha" Zara'ya gittikten 
sonra, kazayı Işgal eden halkla 
heyet arasında anlaşma sa!l
lanmış, ayaklananlar Işgale son 
verdiklerine, ellerindeki memur
ları bıraktıklarına lllşkin dört 
maddelik bir taahhütname Imza
lamışlar ve bu taahhütlerini 
yerine getirmişlerdir. Barış sa!l
ıanmıştır. Fakat Nurettin Paşa 
Işin böyle sonuçlanmasından 
yana de!illdlr: 

"· öyle ama, bu kadar aSker 
toplandı, ben buraya kadar gel
dim; birşey yapılmazsa olmaz." 
(sayfa 73) demektedir ve dedi· 
!llnl yapmış, büyük katnarnlara 
gl ri şmı ştir. 

"Şu suretle ümraniye Nahl
yesıne ve Zara Kazasının merke
zıne ba!llı köylerden 76 ve oıv
riki Kazasında 57, ki toplam 
132 köy muhasıp bir düşman 
istlhkamları gibi yakılmış, tah
rip olunmuş ve yüzlerce nüfus 
öldürülmüştür. Ayrıca, bütün 
mal, eşya, zahlre ve hayvanıarı 
ya§ ma olunmuştur. Binlerce nü
fus da da!llarda,kırlarda açlıktan 
ve setaletten ölüme mahkUm e
dilmiştir." (Sayfa 75) 

Tepeyran, katliamdan sonra 
Nurettin Paşa'nın harekatın so
nucuna ilişkin beyannamesını 
(öldürülenlerin sayısı, yakalanan 
silah ve hayvan vs.) aktararak 
beyanname lle liglll şu de§er-

Baştar atı s. 7 'de 
ıendlrmeyJ yapıyor. 

•1 çlerinde en hunhar eşklya 
reisierinden de bulundu!lu be
yan olunca asilerln, 200 muh
telif cı ns ve bl r hayli cephane 
lle velev bir tanecik olsun as
ker yaralayamamış olması çok 
garlptlrl Yanı, bu da gösterır 
ki Nurettin Paşa bu kadar 
nüfusu musademe sOretiyle 
de!lll katRam şeklinde öldütt
müştür. 

"Bu resmi tebll!lde beyan oı
du!lu gibi mUsadere edilen cıns
Iert muhtelif tüfekler 200'den 
ibaret' oldu!luna göre toplam 
132 köyü tahrip olunan Iki 
kaza dahili nde o kadar silah 
bulunması esasen bir Isyan hazır· 
lı!lına delalet edllemeyece!ll gibi 
ölü olarak ele geçirilen eşklya 
denilen toplam 272 maktülden 
72'sinln hiç silahı yokmuş de· 
rnek oluyor." (Sayfa 76·77) 

Tepeyran•ın anıları, Koçglri 
katliarnı ve daha sonra gerçek
leştirilen sürgllnlerle 119111 bu ve 
benzeri gibi daha pek çok bil
gl ve belgeleri Içeriyor. Anı
larda, Tepeyran'ın Nurettin Pa· 
şa•nın lşlerlne"burnunu soktu
!IU" Için Sivas VaiiH!IInden 
Trabzon Valiililine taYinini ıste
mek zorunda kaldı!lı da anla· 
şılıyor. Mutlaka okunması gere
ken bir kitap. 

• 
~şeng:Sayfa 11 
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D 

• 
yor, F.Mitterand yeni yıl ko
nuşmasında uzayın silahJandırıı-

GROIMKO VE SCHULTZ GÖRU• '~M'II!!!!Sf• masını reddetti. ABD ile daya-
9· Jliiiii• mşmalarını her fırsatta eksik et-

A.Gromlko ve G.Schults, Ce
nevre'dekl görüşmelerinden son
ra yayınladıkları ortak bildiri
de en kısa zamanda uzayın 
sllahlandırılması, orta ve uzun 
menzlJII nükleer silahlar üze
rine Sovyetler Birliği ve ABD 
arasında görüşmelerin başJayaca

!lını aÇıkladılar. 
ON DEFA GöRüŞMEK 

BiR DEFA SI LAH 
SlKMAKTAN DAHA 

lviDIR 
Uzayın stlahlandırılmasının 

önlenmesi, orta ve uzun men
zıııı nükleer silahların azaltıl
ması Uzerine sllahsızlanma gö
rüşmelerinin Sovyetler Birliği lle 
ABD arasında başlaması, eski 
görüşmelerin bir devamı olarak 
de!lll, yenı bir başlangıç olarak 
de!jerlendlrllmelldlr. A.Gromı ko 
ve G.Schults'un görüşmelerin
den sonra ortaya çıkan bu 
şans de!jerlendlrllmelldlr. Güzel 
Ifade edlldl!ll gibi on defa gö
rüşme~ ~ir defa silah sıkmaktan 
daha Iyidir. Barış Içinde bir 
arada yaşamak de!lişlk toplum
sal sıstemıere sahip devletler a
rasındaki Ilişkilerde bugün tek 
akılcı aıternatlftlr. 

INSIYATIF HER ZAMAN 
SOVYETLER BIRLIGI'NDEN 

GELIYOR 
Dünya barışının güçlenmesi ı

çin Sovyetler Blrll!ll üstüne dü
şeni yaptı, yapıyor. Bugün de 
gerçek bir silahsızlanmaya gl
dilmesi Için radikal adımlar at
maya hazırdır. Görüşmelere 
yapıcı ve samimi önerilerle gldi· 
yor. Sllahsız.ıanma görüşmeteri
nın olumlu bir atmosfer Içinde 
başlaması Icin Iki tarafın da 
fUZelerln yerleştll11meslnl ve u
zayı silahiandırma caıışmalarını 
dondurulmasını önerlyor. TUm 
dünya barışseverleri aynı tutu
mu ABD'den de bekliyor. 

GöRüŞMELER NEYIN 
SÖNUCUDUR? 

Emperyalizmin silahianma ve· 
savaş yanlısı çevreleri, Sovyet
ler Blrll!ll lle ABD arasında si-

Pfışeng: Sayfa 12 

Rodi SERCEM 

lahsızıanma görüşmelerını n baş
ıamasını R.Reagan•ın "askeri üs
tünlük sa!llama politikası"nın 
bir sonucu olarak de!lerlendlri
yorıar. Ne yazık ki aynı saçma 
Iddiayı bazı demokrat çevreler 
de payJaşıyor. Oysa aksine si
lahsızlanma görüşmelerinin baş
laması ABD'nin güçlülüğünOn 
de!lll, zaYJflı!lının kanıtıdır. sov
yetler Birll!ll bugün olduğu gl
bi dün de görüşmelere hazır
di; yeterkl görüşmeler samimi 
ve pratikte emperyalizmi n si
lahlanma yarışını körükleyen 
politikasını gizlerneye araç ol
masın. Füzelerln Batı Avrupa'ya 
yerleştirilmesine başlamasından 
sonra Cenevre görüşmelerinin 
sürdürülmesi artık emperyaliz
mi n silahianma yarışın ı gl zledi ği 
ıcın sovyetler Blrll!ll görüşmele
rı sürdürmedl. Gerçek silahsız
ıanma yönünde yenı görüşmele
rin başıarnası Için yapıcı, eşit
Ilk ve eşit güvenlik prensiple
rine uygun önerller yaptı. 

ABD'nin üç kompleksln -uza
yın sllahlandırııması, orta ve 
uzun menzilll nükleer silahlar
tek paket halinde görüşülmesini 
ve sonucıandırılrnasını kabul 
etmesi başta Sovyetler Birliği 
olmak üzere tum dünya barış 
güçlerinin kararlı mücadelesinin 
bir sonucudur. ABD'nin esas 
amacı orta menziJII nükleer si
lahlar üzerine görüşme yapıp 
"yıldız lar savaşı"na hazırlanma 
planını glzlemektl. Fakat silahı 
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halinde görüşülecektir. Tersi d u
rumda yerde yasaklanan silahlar 
uzaya yerleştirilecek ve silahlan
ma yarışı çok daha bir üst dü
zeyde sürdürülecektl. sonunda 
orta ve uzun menzllll silah
lar Uzerine görüşmelerin fazla 
önemi kalmaz ve gerçek bir si
lahsızlanma yönünde adım atıl
mış oıunmazdı. Oysa üç komp
leks paket halinde çözülürse ger
çek bir silahsızlanmaya gtdile
bllir. 

Bu arada Reagan•ın "yıldız
lar savaşı" planına karşı batılı 
hükümetleri n tepkileri de büyü-

meyen Londra hükü-
meti "yıldızlar savaşı" planı-
na karşı rahatsızJı9iJ!i belir
tiyor. Belçika, Gromiko ve 
Schults görüşmesinden sonra fü
zelerin kendi topraklarına yer
leştirilmesini dardurarak aklın 
yolunda yürüdü. 

Muhalefetteki tüm sosyal de
mokrat parti ler ve sendikalar 
füzeleri n yerleştirilmesi ne ve 
uzayın silahlandırılrnasına karşı 

çıkıyorlar. Sovyetler Birliği 'nin 
görüşmeler sürecinde, füzelerin 
yerleştirilmesi ve uzayı silahian
dırma planlarını dondurma öne
rllerını destekliyorlar. 

Birleşmiş Milletler'de 150 
devlet, uzayı silahiandırma plan
larının dondurulmasını istedi. 
ABD Kongresi'nde Reagan'ın 
"yıldızlar savaşı" planına güç
lü bir muhalefet var. 

Kısaca Reagan'ın görüşmelere 

"evet" demesinin diğer nedenle
ri de bunlardır. 

BARIŞ HAREKETININ 
DAHA AKTIFSAVAŞIMI 

GEREKLIDIR 
· tlörüşri,-eıiftrtfaşlaması oturup 

beklememiz anlamına gelmeme
lidir. Görüşmeler barış savaşçı
ları Için bir ilham kaynağı ol
malıdır. Dün oldu!lu gibi bugün 
de güçlü bir biçimde kitleler 
ABD'nin füzelerlne ve "yıldız
lar savaşı" gibi cılgın poHtika
sına karşı seferber edilmendır. 

Şu bilince IYi yerleştirilmelidir: 
Nasıl ki ABD'nin uzayın sllah
landırıımasının önlenmesine, or
ta ve uzun menzilli nükleer sı
lah ların paket hall nde 
görüşmelerine "evet" demesi 
dünya barış hareketinin kararlı 
mücadelesinin bir ürünüyse, 
onun aklın yolunda yürüyüp 
yapıcı uzlaşma önerileri kabul 
etmesi ve silahsızıanma görüş
melerinin olumlu sonuçlanması 
Icin barışseverlerin aktif müca
dele etmelerine ba!llıdır. Unut
mayalım ki gerginlik ve savaş 
politikası emperyalizmin yapı
sında vardır. Başta R.Reagan ol
mak üzere ABD ve NATO'nun 
gerginlik ve savaş yanhsı çevre
leri barış hareketi baskısını 

arttırdı!lı oranda aklın yolunda 
yürümek zorunda kalacaklardıre 
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