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• Ihanet Yolu 
Evren-özal çetesi ve güdümlü 

basın- yayın organıarının halk
larımızın örgütlü gUçlerini, 
demokrasi ve barış yanlısı kişi 
w kuruluşları, hatta diktatör
lükten yana olmayan di!jer çev
releri karalamak ve kitlelerin 
göztlnden düşürmek amacıyla 
temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp 

pıyasaya sürdüklerı gedikli bir 
yalan var. Bu güçler halkımızın 
ebedi düşmanlan olan dış mih· 
raktarla ilişki içindedir, kaosız
dırlar, ulusun çıkarlarına iha
net ediyorlar biçiminde yaygın· 
laştınlan bu yalan artık dikta
törlük çevreleri dışında kimse-~ 
yi ı:andırarT'iYor ve diktatörlü· 
ğün anti· ulusal ve halk düş
manı niteliğini; emperyaiiZIT' , 
ve başta da ABD em peryali !· ~ 
minin uşaklığı rolünü glzleye-ı 
miyor. 

Çünkü, diktatörlüK salt dış 

poHtika alanında değil, her yö-' 
nilYle ihanet içindedir. ABD' 
nin bölgemize yönelik planla· 
rında en büyük rolü oynuyor; 
"Yıldızlar savası projesi "ne ka
tılmak önerisine verdiği cevap
ta da görüldüğiJ gibi ABD 'c.i 
yoldan şaşmıyor; Türkiye ve 
Kürdistan toprak l<ırını bir ta
raftan askeri üslerle do
rıatırken öte yandan da ''ya
bancı sermayeyi çekme ve 
ekonomiyi canlandırma" adı 

altında ekonominin kilit 
noktalarını emperyalist tekel
ierin ortaklığına daha fazıa a
çıyor; yeraltı ve yerüstiJ zen
ginlik kaynaklarını emperya
list tekellere, IMF, Dünya Ban
kası ve OECD gibi kurulus
lara peskes çekıyor. "Ulusal
lık", "Ulusal Egemenlik" adı
na sürdürülen bu anti- ulusal 1 
ihanet yolu nedeniyledir ki· 
dlktatôrlü!ıiın dış dostları mili
tarıst generaliere övgüler di
ziyor, ödüllendiriyor ve faşist 

rejimin savunucutu!junu yapı

yorlar. Son ayıarda başta 

ABD'ye olmak uzere artış 

gösteren zıyaretıer ve bağ la· 
nan anlaşmalar cuntanın bu 
ihanet politikasının daha faz
la kökleştlrilmesinden başka 

bir şey de!jildir. 

PPKK MK BILDIRlSt 

Birleşirsek Yeneceğiz 

Işçiler, Köylüler! 
Tüm Emekçi Halklarımız! 
1 şçi sınıtınını ulustararası bir

lik, dayanışma ve mücadele günü 
olan ı Mayıs l985'i Türkiye 
veKürdistan işçi sınıfı bu yd da 
bir 
avuç sömürücü işçi ve halk düş
manı hcldingin kuklası faşist sö
mürgeci cuntanın a!jır baskı, te· 

rör ve söm ürllsü aıtında kutlu
yor. 

Cunta, iktidarı sllngü zoruyla 
elegeçirdiğinden bu yana başta 
Işçi sınıfı olmak uzere, emekçi 
halkımız ve onun örgütlü poli
tik gUçlerinin uzun yıllar milca
dele ederek burjuvaziden aldığı 

Devamı s.sl7'de 

Polis Yasa TasaTlSI 
ANAP, polise daha genıŞ yet

kiler veren bir tasarıyı Mecliste 
görüşmeye açmak ve kararını al
mak istiyor. 

byle görünüyor kl süngü zo
ruyla onayiatıian ve insan hak ve 
özgürlükleri ne said ınıarı kanun
laştıran faşist içerikli Anaya. 
say la yeti ntımi yor. i nsantık d ısı 
baskıların, terörün yo!jun laştırıt
masına yeni "kanuni" temeller 
oluşturulmasına çalışılıyor, yeni 
yeni önlemter alınıyor. 

Faşist diktatörlük bir yandan 
iç ve dış muhalefeti o~·alamak 
ve aldatabilmek amacıyla de
mokrasi maskesi ardına gizlen
meye ca tısırken di ğer tarafta n 
aslında hunharca baSkılarını art
tırıyor. 

Sözde sıkıyönetim bazı illerde 
kaldırıldı; ama özde, flliyatta bu 
sadece ka!jıt üzerinde yapılan bir 
de!jişiklikten başka bir anlam ı
fade etmedi. Polis, istihbarat, 
Kontr.gerlla ve "mehmetclk"le· 
re tanınan yetkiler ve ola!janüstü 
hal yasalarıyla sıkıyönetimin ol
duğu dilnemden daha az blr bas
ki yaşatılmıyor. Hatta diyebi· 
liriz ki bu baskıların dozu daha 
da artmıştır. son ayıarda Kürdis
tan'ın kırsal kesiminde onlarca 
kişi katiedi Idi. Yurtsever avı yo
ğunlaştırıldı. Onlarca Kürt köyü 
icin sürglln kararı çıkarken, yüz
lerce koy basıldı, yakıldı, halkı 
toptan işkenceden geçirildi ve 
binlerce insan gözaltına alındı. 

üstelik "sıkıyönetimln kaldırıl

dı!ıı" söylenen bir sürüyerde bu 
uygulamalar yapıldı. Terör ya
şamın bir parçası olmaya devam 
ediyerken şimdi de yeni faşist 
önlemler alınıyor. onayıatılmak 
istenen sözkonusu tasarıya göre 
polis istediği zaman istediği yeri 
arıYabillr, istedi!ji telefonu din
Ieyebill r, her tlrlü öze ı belgeyi 
inceleyebilir, mektupları açıp o
kuyabillr, yargı;; kararına gerek
sinim duyuımadan Istediğini 

gözaltına alabilir, cezaevi nd eki 
tutukluları yeniden sorguya ce
kebillr (yani özel işkenceye ala
bilir),e!j le nce yerleri ,kültür kuru
luşu ları, mesleki örgüt ve der
neklerı istedi!ji zaman kapatabi
lir veya fe aliyetleri ni dondura
bllir. 

üstelik Evren-özal çetesine ve 
yandasıarına sorarsaniZ bunun a
dı "demokrasi" olabiliyor ve ta
sarı demokrasiyi gövenceye al
mayı amaçlayan bir "demokra
tik önlemter paketi" anlamını 
taşıyor. 

Bu tasarı Türkiye ve Kürdistan 
halklarına yeni yeni saldırıları 

formüle ediyor. Bu demokrasi 
düşmanlarının yı!jınıara karşı a
çık bir savaş aracıdır. Evren-ö
zal çeteSi ne karşı olan, faşizmin 
işbaşında oluşunda cıkarı ol
mayan herkes tasarıya karşı cık· 
mah,yı!jınlara yönelen Çirkef 
amacı sergilerneye çalışmalıdır. 
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HER SEV PARTi iCiN • • ' • 

--Daha Güçlü BiT PPKK kin ... 
serhad DICLE 

PPKK Genel Sekreteri 
'(•' 

,;'Daha Güçlü Bir PPKK Için !'kampanyası, Partinin, 
. faşist' diktatörlüğün alaşağı edilmesi,ülkemizin sömür
geci boyunduruktan kurtulması ve halkımızın bağımsız
lık ue özgürlüğünü elde etme mücadelesinin kopmaz bir 
parçasıdır. Parti örgütlerimiz ue her partili yoldaş bu 
gerçeğin bilinciyle kampanyaya katılmalı, bu yolda 
Partiyi güçlendirmek için değişik olanaklar, yaratıcı 
kampanya örnekleri yaratmalı ue bunu tüm partiye 
mal etmelidir." 
Geçtiğimiz Nisan'ın 22'sinde, 

Partimizin kuruluşunun 10. yılı• 
doldu. Partimiz bugün, halkımı
zın mücadele tarihinde yeni bir 
aşamayı temsil eden onurlu blr1 

on yılı doldurmuş olmanın hakJ] 
lı gururunu yaşıyarak emin a 
dımlarla onbirind yılında llerli 
yor. 

Partimizin on yıllık mücadelesi, 
bize ve gelecek nesillere derslerle! 
dolu zengin bir deneyimler hazi-\ 
nesi niteliOindedir. Partimiz yal-. 
nız doğru perspektiflerlnin, o-: 
nun OZerinde ınşa edilen başa
rılarının yarattıi'Iı engin olanak
lardan d elli 1 hata ve zaaflarının, 
başarısızlıklarının ortaya çıkar
dığı tarihsel derslerden de yarar
ıanmasını bilmlş, bu beceriyi' 
gösterdiğini kanıtlamış bir parti
dir. 

Bu deney hazinesi nin, Partimiz 
de yarattı!:)ı şaşmaz inanclardan: 
biri de; halkımızın ve pek doOal 
olarak Partimizin savaşımında 
iç ve dış etkenleri yerli yerine 
oturtabilmek ve bu çerçevede 
nihai ve esas olarak halkımızın 
ve bizim açımızdan Partimizin 
özgücü tarafından yönlendlril
mekte olan iç dinarnizmin belir
leyici olduğuna Ilişkin ınançtır. 

sürecinde kendisinin devrımcı 
insiyatifi ni yerli yerine oturt
masıdır. 

Bu doğru saptamalar, Partimi
ZI n örgütsel savaşımında, işçi 
sınıfımıza ve emekçi halk kitle
lerimizin maddi ve manevi gücü
ne ' savaşım dinamizmine daya
narak kendi gücüyle yapabi le-: 
cekleriyle uluslararası ve ülke· 
dOZeyindeki dayanışma işbirliği-' 
ni diyalektik bir bütünlük çer
çevesinde ele alabilmesinde de 
yol gösterici oldu. Partimiz, 
halkımızın savaşımını gö!jüsleye
rek zafere götürmeda salt kendi
sinin maddi ve manevi gücü
nün yeterli oldu!ju gibi bir 

ütopyaya kendisini kaptırmadı. 
Olkede, halkımızın zaferi Için 
tüm ulusal-demokratik güçlerin 
işbirliğini ve uluslararası alanda 
halkımızla sıkı bir dayanışmayı 
zorunlu gördü. Dahası ülkemiz-ı 
deki toplumsal gelişmelerin 
uluslararası sınıf savaşımının do!!-
rudan etkisi aıtında biçimlendi
!!1 gerçeğini her zaman gözönün
de tutarak dar milliyetçi görüş· 
leri mahkum etti. Buna rağmen 
Partimiz hiç bir zaman esas 
olarak halkımızn mücadelesinin 
maddi ve manevi varlığını bir 
yana bırakarak,herşeyi d ış des
teğe uluslararası dayanışmaya 
ba!jlayan, kendi mücadelemiz 
olmadan başkalarının gelip hal
kımızı kurtarabiieceği hayaline 

kapılmadı. Partimizin esas varlık' 
nedenlerinden biri de zaten 
budur. Biz şuna inanıyoruz ki 
kurtuluşumuz ve geleceğimiz 
bizim ellerimizdedir. Nasıl hal
kımızın kendi öz şavaşımı oldu
ğu zaman uluslararası birlik ve 
ve dayanışma,-,rnaddi ve manevi 
destek her şeyse, halkımızın 
kendi öz gücü ve savaşımı olma
dığı zaman tüm bunlar bir şey 
ifade etmez. 
Partimizin savaşımında da du

rum aynı şeydir. Partimizin 
geleceği ve zaferi, her şeyden 
önce partili yoldaşların ve bütün 
olarak parti örgütlerimizin elin-· 
dedir. Biz her şeyden önce 
kendi inançlarımıza, çıkarlarını 
savunduğumuz işçi sınıfına ve· 
halkımıza, kendi fedakarlık ve: 
kararlığımıza güvenerek böylesi ı 
bir örgütsel savaşıma atıldık. · 
Partimizin savaşımını maddi ve 
manevi yonden güçlendirmek, 
onun mücadelesini tüm araç ve 
yöntemlerle donatmak bizim 
görevimizdir. 

su gerçeğin idrakı içinde, 
Partimizin 10. kuruluş yıl dö
nümünü, Merkez Komitemiz 
"Daha Güe lü Bir PPKK 1 çin!" 
sloganı aıtında yıl boyu sürecek 
Partiyi maddi ve manevi bakı
mından güçlendirme kampanya
sına dönüştürmeyl kararlaştırdı. 1 

"Daha Güçlü Bir PPKK Için!" 
kampanyası,Partinin, faşist dik·' 
tatörlüğün alaşağı edilmesi,ülke-, 
ın izi n sömürgeci boyunduruktan. 
l<urtuıması ve halkımızın bağım
sızlık ve özgürlül!ünü elde etme 
mücadelesinin kopmaz bir par
çasıdır. Parti örgütlerimiz ve her 
partili yoldaş bu gerçeğin bi
llndyle kampanyaya katılmalı, 
bu yolda Partiyi güçlendirrnek ·. 
için değişik olanaklar, yaratıcı; 
kampanya örnekleri yaratmalı i 
ve bunu tıım partiye mal etme-. 
lidlr. 

Her parti örgütü ve her partili 
yoldaş, sanki "Daha Güçlü Bir 
PPKK 1 çin!" kampanyasının 
sadece kendi omuzlarında oldu
ğu ve sanki ne yapacaksa ken
disi yapacak mı ş gibi davranmalı· 
dır. 
unutmamalıyız ki, zaferin tei 

minatını sağlama mücadelesi ay-: 
nı zamanda PPKK'yı daha da': 
güçlendirme mücadelesidir. i 

Ister halkımızın ulusal kurtu lu~ : 
mücadelesi olsun isterse de lşçı i 
sınıfıyla birlikte Kürdistan e
mekçilerinin nihai kurtuluşu ol
sun son derece karmaşık ve çok 
yönlü bir süreç izliyor.Blr dizi 
iç ve dış etkenlerle biçimieni
yor. Partimizin mücadele biçi
minde en büyük başarılarından 
biri de, toplumsal gelişmenin 
öznel ve nesnel vasalarını ic 
ve dış etkenlerini do!:)ru sapta
varak, bu çok yönlü gelişme 

10. Yıldönümünde Daha güçlü bir 
PPKK için ILERI ! 

Peşeng: sayfa 2 
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ABD Emperyalizminin 
Dümen Suyunda 

ABD Savunma Bakanı Caspar 
Weinbergerron çaOrıtısı olarak 24 
Nisan 1985 günü ABD'ye giden 
Tiırkiye Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk, geziden sonra yaptı· 
ğı açıktainalarda resmi adı "stra· 
tejik Savunma 1 nsiyatifi ·SO 1" 
olan, kamu oyunca "Yıldızlar 

Savaşı" 'diye adlandırılan proje
ye katılacaklarını belirtti. Bakan 
bunu ABD yönetimine llettikle
rini de vurguladı. 

.Billndi!)i gibi "Yıldızlar Savaşı 
Projesi"ne Ilişkin öneri, geçtiği· 
miz ay Reagan yönetimi tarafin· 
dan yapılmıştı ve tiım NATO ü· 
yesi lılkelerden, bu arada NATO 
üyesi olmayan Avusturalya ve 
Japonya'dan sözlı edilen projeyi 
destekleyip desteklertıediklerini, 
projede yer atıp almayacaklarını 
Içeren cevaplarını 60 gün içinde 
bildirmeleri istenmişti. Türkiye' ı 
nin, FAC ve Ingiltere dışında; 
öneriye muhattap olan hiç bir 
ülke olumlu cevap vermemişk€n 
alel-acele öneriye "olumlu'' c.ı-

wp vermesi ABD emperyalizmi
nin dümen suyunda hareket et
meye ne denli kararlı ve sadık 
olduğunu bir kez daha gösterdi. 

SALT TAŞARONLUK MU? 

z. Yavuztürk, ·•y ıld ız i ar Sav,ısı 
projesi "ne Türkiye 'ni n katkıları
nı açık lark en her ne kadar proje
nin"yerüstü techizatr.ırı"na tahp 
olduklarını söyllıyorlarsa da pro
jenin kapsamı ve gerçekleştiri 1· 
me amaçları, Tlırkiye'nin S.Birıi
ği'ne komşululuğu ve öteki 
"stratejik özellikleri"Türkiye•: 
nin üstteneceği rolü salt belirttıı-i 
di!)i gibi taşaronlukla sınırlı ol-i 
mayaca§ını gösteriyor. Şu anai 
kadar ABD'nin çılgınca planla· 
rında Türkiye'ye düşen görevler 
konusunda sadık oklu!:;unu çok 
kereler kanıtlayan faşist dik· 
tatörlüğün bu konuda da uze
rine düşen çok yönlü görevle
ri büyük bir sadakat le yeri ne ge
tirmeye çahşaca!:jı da açık bir 
gerçektir. 

Yine Z.Yavuztürk, konu ile il· 
gili araştırmalar yapan kurum ve 
kuruluşların olduğunu,Türkiye' 
de bu yönde belli birikimin o
luştuğunu söyledi.sGerçi dikkat
ler heo tasarıumluğa çekilmek 

Isteniyor ama faşist diktarölğün 
son beş yılda NATO ve ABD lle 

Ilişkiler çerveçesl nde attığı 
adımlar 1 ncelendiğinde her türlü 
ç.ılğınca planlara zemin otabi· 
lecek hazırtık lle asgari biriki· 
min gerçekten de varolduğu ve 
bunların iterletilmesinirı kesinti· 
siz •bir biçimde sürdürüldüğü a
çıkça görülmektedir. 

ÇOK YöNLü YENI ASKERI 
ANLAŞMALAR Y APlLlYOR 
ABD ile Türkiye arasındaki 

son birkaç aylık yoğ-un tra· 
fikte "Yıldızlar savası projesi" 
nin kabulu yanında çok yön
lü yeni askeri antaşmalar da 
.konuşuldu, tartışıldı. 3azı yeni 
anlaşmalar yapılırken,bazıtarı da 
sonuç aşamasına geldi. T.ozaı, 
C.Weinberger ile başbaşa görlı

şürken süresi bu yıl dötan ünlü· 
ciA antasmasının yeniden gö
rüşmelere gerek olmadoın yeni
lenmesini ve Yunanistan'daki 
Uslerin sökülmesi hallnde Tiır· 
kiye•ye tasınmasını kabul etti. 
Ayrıca bu yoğun trafikte Yu
nanistan~n Girit Adası'ndaki 
6.Filo üssünün Marrnarls'e ta
sınrnası konusunda anlaşmaya 

wrıldı. ABD 40 fantom uçağı· 
nı faturayı düşük göstermek su
retiyle Türkiye'ye verecek. Ka· 
sım 1982 sontarında Bil"üksel'de 
imzalanan "anlaşma muhtırası" 
çerçevesinde yeni grup anlaş

ması imzaıanacak.Birinci bölümü 
destek ,havaalanları,utastırma,ha· 
berteşme,i nşaat,tesisler ,tedarik, 
işgüeli ve çalışma grupları gibi 
9 "uygulama anlaşması"ndan 

oluşan çok yönlü yeni anlaş

malar paketinin ikinci bölümu 
de Tiırkiye "havaalanlarında A· 
merikan uçaklarına gösterilecek 
kolaylıklar" ve ABD savaş gemi· 
lerinin ve bu arada 6.Filoya 
ait gemilerin "bakımpnarım)k· 
mal v.b hizmetleri" ile ilgili 

anlaşmadan oluşuyor (Cum
huriyet,26 Nizan 1985) 

Esasen Z.Yavuztürk'lin de iti· 
raf etmek zorunda kaldığı ğibi 
6. Filo'ya bağlı gemilerin yakıt 
ikmali, "tek tek" gemilerin ba· 
kımları ve ayrıca gerekli petrol 
ürünlerinin satışı zaten yapılı· 

yor. ABD ihtiyaç duydu{ıu za· 
man havalanıarının· "kolayltkla
rı"ndan zaten yararlanıyor (ör· 
neğin: geçen yıl Incirlik Havala· 
nından yararıanmıştil o halde 
denilebilir ki gerektiğinde "ko· 
laylıklar" tanındı{ıına, gemilerin 
bakım, onarım ve ikmali yapıldı· 
ğına göre aynı "ihzmetler"e Iliş· 
kin antasma yaygaraları neden 
yapılıyor? açıktır ki bu türden 
anlaşmalar salt bazı teknik "ko· 
laylık" ve "hizrnetler"le sınırlı 
değildir. Anlaşmaların gerçek i· 
çeriklerini örtbas etmek için yü
zeysel baZI adlandırmalara gldl· 
liyor. Ama tüm bunlara rağmen 
gerçeklerin ortaya çıkarilması 

önlenemiyor. Çünkü ABD'ye 
kölece bağımlıilk ilişkilerinin 

varlığı artık en geniş yığınlarca 
görülüyor. 

Mart 1985 başlarında Genel 
Kurmay Başkanı N.Uruğ'la baş
layıp T.özal'ın gezisiyle gelişme 
gösteren son "Amerikan çıkart
ması" Z.Yavuztürk'lın gezisiyle 
sonuçlanırken, yukarda belirtti. 
ğimiz askeri anlaşmaların yanın· 
da geniş kapsamlı "oratk askeri 
yatırımlar"da gcıruşüldü. Konuy
ıa,ilgılı bır ABD heyetinin Hazı
ran 1'985'te Türkiye'ye gelme
si kararlaştırıldı. Ayrıca bir 
''Tıirk·Amerikan işadamları kon
seyi"nin kurulması da karar laştı· 
rılan konuıcır arasında. 

sonuç olarak söyleyebiliriz 
ki; her ne kadar diğer bazı eko
nomik ve siyasal konularda da 
görüşmeler ve bağlantılar yapıt· 
dıysa da askeri konulara ilişkin 
anlaşmalar ve ortak askeri yatı· 
rım planları a{ıırlıkta oldu. Tüm 
bunlarla Türkiye'nin bölgede 
üstlendiği jandarmalık rolü kat 
kat artacaktır. Hele ''Yıldızlar 

Savaşı Pro)esi"ne verilen destek 
ve katkı sözü ve çıtgııica adımla
rın ileride getireceği yeni Planla
rın bOyutları düşünüldüğlınde a
çıkça denllebilir ki Evren-ozat 
çetesi NATO ve Pentagon'un du· 
men suyunda, hem dünya halk· 
ları, hem de Türkiye ve Kürdis
tan halkları açısından tehlikeH 
maceralar peşinde pervasızca 

ko şmaktadırlar. 
Bu ve benzeri tehlikeli macera· 

ları önlemede Türkiye ve Kürdis
tanlı, l<omünio;t, devrimci<le
mokratlk ve anti-faşist güçlere 
düşen acil görev faşist dlktatör· 
lüğü tüm kurum ve kurutuşlarıy
la alaşağı etmektire 
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"Güniz Sokak ile Çankaya 
Arasında Ki:Jprü" Kurulamadı 

Geçtl}j,lmlz .birkaç aydır burju
va b~yayin organıarında, bil· 
dl~'bur}uvazlnln şahşahalı ba
ıo ·ve kokteylierinde tartışılan, 
konuşulan en temel konulardan. 
biri ·IlaH ne: .ı;ı~len DYP ~ııvıı~i 
Kongresı, 1"4-ı:, Mayıs 19tı:i ta
ri hlerfnde ,An kara'da yapı Id ı. 1 k· 
tldar partl!'f·· ~NAP'In kongresın
de açıkça su yUZüne çıkan grup
laşmalar, zıtlaşmalar ve çelişki· 

lerln ardından yapılan DYP 
kongresi'ni n sonuçları, gerek 
kukla partilerin bunalımıarına 

ger,eı<se de rejimin genel siyasal' 
bunalımıarına Ilişkin öneriten 
"Günlz Sokak lle Çankaya ara
sındaki köprü" formllasyonıarı
nı en azından şimdilik başarısız· 
ııaa uarattı. 

Gerçekten de Evren dlktatör· 
lüğünUn rejimin sürekliliği Için 
öteden beri uygulayageldiği po
litikaların bir bir Iflas etmesi, ya-. 
lan ve demagojllerln gün geçtik· 
çe kitleler nezdinde de açığa 
çıkması, ANAP dahil tüm kukla 
partilerin bir yônüyle varlık bu
nallmlarıyla cebeleşmeterl; Ev
ren ve şurekasını, diktatörlüğün 1 

toplumsal dayanakları olan tekel 
keSimlerini •ıh~iyaç" amacıyla 1 

da olsa yenı "alternatif kadro"' 
arayışlarına itmlştl. ve açıktır 

ki DYP, rejimin sürdürülmeSI ve 
korunması temelinde hizaya ge
tirilmiş olsaydı sözünü ettiğimiz 
"alternatif kadro" arayışına en 

,uygun bir kaynak olabilecektl. 
Diktatörlük çevrelerinin bu a
maçla DYP'de karar kıldıkları 

da harca nan çaba larda n gör ülü
yordu. 

Nitekim M.Yazar'ın "bazı çev
reıer"in oıuruyla birden bire: 
DYP'Ye girip liderliğe soyunma-/ 
sı, geleceği n başbakanı olarak 
lanse edilmesi, özellikle M. Yazar 
liderliğindeki bir DYP'nin reJI· 
min sürekliliği temelinde üstele
neceği misyon üzeri ne Ileri sUr !i
len görüşlerin "kapalı kapılar ar
dında" geliştirlllp şakşakçı bur
juva kalemşörler aracılığıyla ba
sına yansıtılması her ne kadar te
kelci burjuva saflardaki çelişki 

ve zıtlaşmaların bir göstergesi ı- 1 
dlyse de esas yönüyle dlktatörlü·: 
ğün sürdürülmesi temelinde açık 
bir arayışın, "güvenilir" bir ye-: 

P~şeng:.Sayfa 4 

dek alternatlfln hazırlanması ca
basının ürünüydü. 

Sözkonusu ettiğimiz bu çaba
ların ardındaki amacı çeşitli çev· 
reliır yer yer dalaylı ve dolaysız 
olarak bellrtmlşlerse de A.Ka
bakh Tercüman gazeteSindeki 'ı· 
köşeSinete daha açık ve derll
topiu Ifade etti: "Bu!1ün büyük 1 
kongresini yapan Do!lru Yol 
Partisi'nden beklediğimiz,' 
ANAP görüşlerine alternatif dü
şı;ıceıer, muhalif fikirler çıkar
masından daha çok ona karşı 
alternatif kadrolar çıkarabllme
sldlr. Mlllette şöyle bir kanaat 
ve Imaj do!lurmalıdırlar ki: 

"Bugün Iktidarda olan ANAP 
herhangi bir sebeple başarsız o
lur, bir 'erken seçim' zarureti 
doğar veya onun yerine konula
bllecek bir siyası teşekkilllhtlya
cı bellrlrse Işte DYP bu Iş Için 
biçilmiş kaftandır" (Tercüman, 

· 14 Mayıs 1g85) 
Işte diktatörlük ve Işbirlikçile

ri böylesi bir DYPiçin M.Yazar• 
ı piyasaya sürdüler, destekledi· 
ıer. Ama yukarıda da belirttiği-

miz gibi DYP'Yi "ehlileştirme" 
senaryosu tüm çabalara karşın 

şimdilik tutmadı. 

Ancak, şunun çok iyi bilinme
si gerekir ki; DYP:ye damgaları
nı vuran Demlrelclterln tüm "de
mokrasi" havarlllklerlne raıımen . 
diktatörlük yanlıları ve işblrllk·: 
çileriyle Demirelelter arasındaki : 
hesaplaşma, zıtıaşrna ve çelişki·' 
ler tüm anti-faşist gOçlerl n çıkar
larını yansıtacak bir demokrasi i
çin değildir. "Biz rejimin alter
natifi ylz ", "devri sabık y apaca
!ltz"· demelerine karşın hep dö
nüp dolaştıkları nokta, eski siya
Silere ilişkin yasaklamaları içe
ren Anayasa'nın ilgili geçici 
maddesidir. Genel olarak "de-/ 
mokrasl"lerl de ''demokratik, 
hak ve özgürlerl"de llep bu mad-j 
deyle sınırlıdır. Çünkü bu onla
rın demokrasi anlayışlarından, 

sınıfsal karakterlerinden kaynak
lanıyor. 12 EYIII darbeSinden 
önce, sonradan 1982 faşist ana
yasa'sına da Ilham kaynağı olan 
görUşlerln, tasarıların ve özlem
Ierin AP çevrelerince açık-secik 
savunulduğu hatırlardadır. 

D halde denllebilir ki Evren ve 
Demirel çevrelerinin ve bunla
rın arkasındaki tekelci odakların 
arasındaki hesaplaşma, zıtlaşma 
ve çelişki ler neye Ilişki ndir? Kı
saca diyebillriz ki bu Iki kesim a
rasındaki çelişki iktidarın "ade
letll" böiUşülmeslne, bölüşme bl
çimi ne ve bu bölüş ilm Un sürdü· 
rülme yöntemine Ilişkindir. 

Yoksa kaşarlanmış Türkeş fa
şlstlyle yıllarca aynı hükümet i
çerisinde yer alıp faşist terörün 
azgınlaşmasına kanat geren, ''ba
na sa!lcılar suç Işliyor dedlrte· 
mezsinlz" diyen, binlerce kişi

nin ölüm fermanını veren Türk· 
eş'ln salıverilmesinden sonra 
Türkeş'e "vefa" ziyaretinde bu-ı 
lunan Demirel, neden K.Evren•ıe 
hesapıaşıp zıtlaşsın ki. Acıkt ır 
ki alıp vermedikleri faşizmi e de
mokrasi zıtlaşması deği ldlr. :;:ok 
Iyi biliniyor ki AP'Iilerln faşizm i 
lşblrllkçlllklerı'ltakdire şayan"pır 
Bugün, DP ve AP'nin temsil ettl
!li o meşhur "46 ruhu"nun de
vamcısı otdu{ıunu söyleyen DYP · 
cuntaya karşı ''redlkal" gibi gö
rünmeye çalişıyorsa da bu hiç 
bir biçimde faşizmıe uzlaşmama: 
rıın göstergesi olamaz. DYP, her\ 
an "adaletli" bir anl~şrrı~~la f!· 
şfzmıe uzlaşabllecek bir dünya 
görüşüne sahiptir. 

Ne ki tüm bunlar böyledir di· 
ye varolan hesaplaşma, zıtlaşma 
ve çelişkilerin Türkiye ve Kürd
Istanlı komünistleri ;devri md de
mokratik güçleri llgllendirrneye
ce!;!l anlamına gelmez. Biliniyor 
ki faşizm, genel olarak burjuva
zinin deliişik kesimlerini uzlaş-l 
tırmaya ve bu uzlaşmayı rejimin 
sOrdünilmesi temelinde kullan
maya çalışır; ama üstlendi§l gö
revler ve Işlev bunu engelter. '3u 
anlamdaki uzlaşma çabaları ve 
kücUcük bir kesimin temsili esas 
çelişkiyi oluşturur. Türkiye'de 
olan da budur. 

Türkiye ve Kürdistanlı komü
nlstlere, devri md demokratik ve 
anti-faşist güçlere düşen görev; 
"demokrasi" havarlllğinln kitle
lerde doğurabileceğl yanılsama
ların billncinde olarak gerek fa
şist kamp Içerisinde olsun, ge
rekse de tüm burjuva güçler ara
sında olsun varolan hesaplaşma, 
zıtıaşrna ve çelişkilerden faşizmi 
alaşağı edip antl.faşıst bir de
mokrasiyi kurma mücadelesi le-' 
Iline yararlanmak ve dersler çı-ı 
karmaktıre ., 
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HlRÇlNLAŞAN FAŞiZM VE GÖREVLERiMiZ 
Fulst-söm~Qed CllktatöriQDIIn 

Iç w daş dayanakları zaYtflac1ık· 
çe, htrÇtnlı§mm da bir o kadar 
arttı!iı göriHQyor. DlktatOriODIIn 
başı Kenan Evren yaptı§ı son 
konuşmalarda bu hırçtnlı!lı açt· 
§a vurarak, Avrupa ve lllkelerl· 
mizdeki demokrasi gOçlerlne o
lan kinini bir kez daha kustu •. 

Ne zaman demokratik hak ve 
OZgllrlllklerl yanRtan bir Istem 
yllkselrntşse Tllrklye•cıe, baş vu
rulan terane hep aynidır: "Bizi 
kıskanan ve gelşmemlzl engel· 
!emek Isteyen dış mihraklar Iş· 
Jerlmlze burunlarını sokuyorlar, 
meensımıze ve anayasal lşleylşl
rnlze mOdahale ediyortar, Iç ha
Inler de bunlarla tşbtriiOI halin· 
dadir." ' 

sanki Ikil kOlalk w lşblrtl§l 
anttaşmalarıyla, topraktarımızın 

w halklarımızın gelaceOinl ABD 
emperyattzmtne Ipotek attıren 

w Tllrklye•yt ulustararası finans 
kuruluşlarının kueajlına oturtan 
kendileri dellllmiş gibi, hayıı:Stz
c:a demagoJI yaparak, bajlırr.sız· 
lik çı pozlara girebiiyorlar. 

Ama boşuna.GOrllnen odur ki, 
cunta açısından Işler ""'" kötO· 
ye gidiyor. Artan yalan ve de ma· 
goJJye, kitlelerden yalıtlama ve 
çözQmsllzleşen sorunlar eşlik e
diyor. Zaten hırçınlıGın nedeni 
de bu ya. Beş yıldır saldırdı!lı ve 
artık yok saydı§ ı halk milhatefe
tt yeniden kıptrdancıı. Faşist 
cSlktatörliiOiln uyguladıiii baskı 1· 
le, çellşkllerln yok edtlemediOI, 
aksine daha bir şldetlendl§l or· 
taya çıktt. Halkın OrgQtiQ muha· 
lafetini ortadan kaldıramayacajlı 
gerçeGinl anlayan cunta ,,u Iş \ 
uzun sllrellcSir" diyerek Ittirafta , 
bulunmak zorunda kaldı. 
Halkın tabandan yükselen ls·j 

tam ve dayatmalarından etklle· : 
nen ve daha çok liberal ve re
fOrmlst kesimlerin çıkarlarını 
dile getiren SODEP de yeni 
çıkışlar yapmak zorunda kaldı. 
Kamuoyuna ''öncelikler Bildiri
si" olarak yansıyan w belli kitle 
eylemlerini Içeren SODEP,n bu i 
çıkışı, yöneticilerinin faşizmle j 

uzlaşmaya, sık sık kaypak tu· 
tumlar Içerisine girmelerine ra§· 
men lleriye yOnelik bir ses verdi. 
Bundan, dlktatörlll!illn başa!jrısı · 
daha da şiddetlenmiş olacak ' 

ki, Evren, n a§zından daha fazla 
salya akmaya başladı. SODEP, 
Avrupa demokrasi gOçlerlyle bir· 
llkte bir kez daha dUşman Ilan 
edildi. oemokrast gQçlerlne ve , 
cuntayta blltllnleşrneyen dl§er 
burjuva kesimlerine yeni tehdit· 
ıer savruıcıu. 

SODEP,n lleriye yöııellk baZI 
Istemleri ve aldı§ ı son tutum_, fa· 
şlst dlktatOriii§On gerileme ve 
yok olma sıırecıne olumlu bir 
katkı olmasına ra§rnen, demok· 
rası mllcadelestnın Içinde bUlun· 
dujlu durum ve gelişim yönD a· 
çısından, sosyalistler ve devrim· 
d-demokratlar tarafından de§er· 
lendlrtlrnesl gereken önemu bir 

olaydır. 

f!lşlzmfn lktfdarıncıan zarar 
gören tllm gQçlerln ortak çıkar· 
lar temelnde ortak tutum elma· 
ları w bu rnllcacleleye giiÇIO bir 
şeklide katılmalan olumlu ve 
gerekidir. BU mileldelenin geli· 
şim yono ve varaeaOı sonucun, 
mııcac:ıelede yer alan farklı gQç· 
lerln a§ırllkları tarafından belr· 
lenecek pratik bir olay oldu!lu 
da bllnen bir gerçektir. Ne ki, 
faşlst..Ornllrgecl dlktatOrtllkten 
en ÇOk zarar gören, başta Işçi 
sınıfı olmak llzere emekÇI halk· 

Devamı s. 19'da 

Direnenler Yargılanıyor 
Geçen yılın ocak ayında, D. 

Bakır zindanlannda öteden beri 
uygulanan çok yönlü faşist uy
gulamalara; sindirme, teslim al
ma ve lhanete surilkierne politi
kalarına karşı gerçekleştirilen 

saygın açtık grevi ve direnişleri
ne katılan 340 devrimci w yurt
sever hakkında Nisan 1985 
başlarından Itibaren beli aralık

larla ve gruplar hallnde yapıtan, 
duruşmalardayeni bir dava açıl-' 
dt. Faşist mahkeme sezkonusu 
eylemiere katılıP "suçları sa bit ' 
görülecek oıanıar"a bir taraftan 
1 lle 5 Yil arasında ceza ıstemi n
de bulunurken di!ler yandan da 
ceza Infaz yasasından oolaYı ke
sinleşmiş cezalardan yapıJan In
dirimlerin geçersiz kılınmasını 

savunuyor. 
Teslim alma ve i hanete sürük-' 

le me yoluyla, cezaevleri nde dire
nen devrimci ve anti-fasıst tu
tukluların blrP~ini bozmayı a
maclayan "pişmanlık yasası" 

nın, ''kader kurbantarına af" de
mogojjslnin alablldl!line yaygın
laştırıldığı gı.ln umıiz koşu Uarın

da açılan bu dava faşist dikta
törlü~ün yatan ve demogo)llerl
nln gerçek yüzOnu bir kez daha 
açıkça ortava koydu. 
Ayrıca bu yenı dava,.sömiJ'ge

cl faşistterin 6 devri md ve yurt
sever tutuklunun sözü edilen 
saygın direnişte hunharca katıe
dilmesinden hfncını almadığını; 

halklarımızın mücadele onurtarı
nı en a!jır Işkence ve baskı ko-

şullarında bile koruyan milltan
ıarı sli"ekll boy hedefi seçtl~lnl; 
direnenlerı Yildırmak ve slndir· 
rnek için her yola başvurduğunu 
da bir kez daha kanıtladr. Bu po. 
lltlkaların bir parçası olarak "ce
za" s li e teri çoktan sona eren bir 
kısım tutuklu hala f<ışlst zindan
larda tutulmaktacı ır far. 

Ne var ki tescilli faşist lider 
Tti" k eş serbest bırakıldı; Mafla 
babalarının, kaçakçılık ve yol
suzlu k tarla ün tü kodamanların 

"af "fl ıcı n yoğun çaba ve hazır
lıktar sürdurütüyor. "Kader k ur
ban larının affı''Yia da MHP'li fa
şlstterin serbest bırakılacağı a
çıktır. Yanı kısaca; faşist katit
ler,. mafia babaları, kaçakçıtar 

serbest b ırakılıP kollarını saliaya 
saliaya aramızda dotaşırlarken, 

komünistter, devrimciler, yurt
severler ve anti-faşistler zindan
lara dolduruımakta; zindandaki
ter de yenı yenı uygulamalarla 
Ytldırıımak Istenmektedir. D. 
Bakır'da yeni açılan sözünü etti-· 
~lmlz dava böylesine faşist ve 
halk düşmanı planların ürunudii'. 

Bu konuda Tiırklye ve Kii'dis
tanlı tüm komllnlstıere, devri md 
demokratlara, yurtsevertere, an
tl-faşist güçlere düşen görev fa
şist dlktatörtu~ün uygutamaları

nı en geniş bir biçimde teşhir ve 
tecrlt etmek; cezaevlerindeki 
tüm antl·faşlst tutuklutarla da
yanışmayı yurt içinde ve dışm
da yükseltmektir. 

• 
Ptşeng: Sayfa 5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• Tür:k_iye•de Işkence Yokmuşll J 

nın Iki bakanı bil'birini suçladı.l 
Onlü yazarlar, poltlkacılar Iş
kencenın varolduğunu şu veya 
bu vesllelerle günlük ve aYlık ba· 
sın..yayın organıarında di le geti· 
rlyorlar. '·cı.ıntanın başı K.Evren Antaı

ya!da; ı9'as turizm sezonunu a
çarken yaptKlı kOnuşmada sa§a
solıi tehditler savurarak tekrar 

·yatan ve d~mogojllerlnl gündeme 
getfrdl. •ıJC:ıamıar, Işkence ve fl·' 
kir suçları, maksath şeklide saP·! 
trılıyol"' di-Yerek çeşltn konula- i 
ra· de§lrıdl. Utanmadan ınsan·; 
haklarından dem vurdu,ldamıan · 
açıkça savundu. Bol bol şove-. 
nızm körükledl. Işkencenın oı
madı§ını, var diyenler hapisha
neye giriP ölüm cezasına çarptı·! 
rılacak_ terörlstle konuşuyorıar.: 
Hiç Işkence yok der ml?" diye-, 
rak önceden kendisinin de kabul! 
ettl§l ve bazı yönleriyle dahi oı- .. 
sa devlet beJgelerinde de kanıt
ıanmış Işkencenın varlı!lı konu
sunda düpe düz yalan söyledi.· 

''terörlst"lerln oyunu olduğunu 
söylüyor. 

TQm bunları bir tarafa koya
lım, Tla'klye'de slstemP ve örgüt
lü işkence var diyenler salt ko
münistler, devrlmd demokratik! 
güçler ve anti-faşistter değildir. 
1 şkencenın olduğunu lfadeleri n, 
"masumane ltraflar''ın e'n geQş
tlrllmlş yöntemlerle yapılan· Iş
kenceier sonucu alındKlınt Mafla 
babalarından DOndar Kılıç, Beh 
çet Cantllrk bile bir kaç defa a-ı 
çıklal:ltlar lle yQzbl nterce Insanın 
bu tezgahlardan geçtl!llnl beftrtl~ 
ter. Kapıkule Gümrilk yolsuzlu
ğundan yakalananlardan bir ba
kanlik müşteşarı dahil hemen 
hemen tıım görevliler Işkenceye 
tabi tutulduklarını açıkladılar. 
Hatta Işkence konusunda zama· 

Işte cuntanın başı Evren tOm. 
bu gerçekiere rağmen halkın ııö· ·ı 
zonün Içine baka baka ,,şkence 
yok", ''var diyenler Idamlık te-, 
rörlstlerdlr", ''Vatanı ve milleti' 
bölmek, WkeyJ parçaJamak lste
yenlerdlr" diyor. Ama "ket gö· 
rün müş" ile güngeçtikçe daha da 
görünüyor. Çünkü yalan ve de
mogojller öylesine açtk-5eçlk 
*d!a'QIIlyor ki devletin en sadık 
bakanları, müsteşariarı bile lnan
dırılamayor·. Halklarımız lşken- · 
cenln varlığını artık yaşamındaj 
görmüştıa-. Yüzbinlerce eviadıiş
kence tezgahlarından geçirilen 
halklarımız diktatörlüğün düş· 
man yüzünü bugün daha IYi görli
yor. Evren günde beş defa .,ş. 
kence yok'- ~ese de artık nafile
dir e 

5 YuTtseveT Katiedildi 

Bilindiği gibi Işkencelere karşı 
yaygınlaşan muhalefet, geçen 
yıl hem Evren•e, hem de özaı•a. 
ve hem de Genel Kurmay Baş·' 
kanilOt'nca oluşturutan ,,nceıe.l\ Halkınııza karşı Ilan edilme- rr.Qrgecl c:unta, Wkemlze yeni Iş· 
me kurulu"na kapsamı ve dOZeyl miş bir sindirme savaŞI yaraten ııaı askeri birlikleri göndererek 
çarpıtıımakla birPkte Işkencenin' faşist SCmllrgecl Tllrk yönetımı, halkıma Ozerndekl baskıyı ya
varolduğunu söyletebllmJştJ. Ev· katRamlar zincirine Urfa'nın §unlaştırmaktadr. Bununla da 
ren 27 Mayıs 1984 tarihli ko-i Bozova IlÇesinde yenı bir halka hızını alamayan c:untanın, Ilke· 
nuşmasında "bazı görevlllerin 1 daha ekledi. Faşlst-sömQrgecl as- mlzln dl§er parçalarına yeni bir 
yukartdan emir almadan mah·· k« ve pols kuvwtlerl 21 Mayıs bakUrt hazırııoı Içinde olduğu 
kUmiara veya tutuklulara Isten-I 1985 gQnQ Bozova Ilçelif yakın· gözlenmektedir. 
meyen bazı girişimlerde buluna·'~ larında çembere aldlOt beş Kllrd Eliinmelidir ki, faşlst•ömürge- i bl kUkiert nı, bunlann yakalanıp, yurtseverini hunharea katlede- eller her Istediklerini yapacak 
mahkemeye verildiğini ve eğer ıl rek çevre yerleşim birimiertnde durumda de§lldlrler. t-talkımızın haklkaten yaptıysa gerekli ge- terör estirdi. her dört parçada boyutlanan 
rekll cezayı gOrdU§Unü" utah- cuntanın, özeiHkle artan ei<O· mllcaclelesl, Orta·Do!lu w dOn· 
maz bir lkiYIIZiülükle söylerken 

1 
nomlk ve pomlk bunatım kOşul· yadakl gQçler dengesi, SCmllrge- , 

aynı günlerde T.özal Ise o güne larında kitlelerin dikkatini başka eııertn Istemiert önOne yenı en-: 
kadar 682 şikayetln olduğunu, yöne çekebilmak ve başta emek· ı' gellar çıkarmıştır. · bunlardan 398'tnın .Sılsız bulun- çi llalk muhalefeti olmak Ozere Bilimsel sosvaıızmln eylemine 
duğunu, 146'sının halen lncelen- kendisinden yana olmayan h« kulavuz oldu§u halkımlZın do!l· 
diğini ve 80,nin mahkeme ko- keSimi baskı aıtanda tutabtımek ru devrımcı mllcadeleslnln, SO· nusu olduğunu ve o güne kadar Için olay yaratmayı poRtik bir · mllr!l&dl§l topraklarımadan SC· 
381 kişinın tutuklulara kötU taktik haline getlrdl§l bllnlyor. · kQp ataca§ı w SCmOrgedlerln bu 
davranmaktan tutuklandığını i VllrottU§Il yalan w demagojlk tllr terörist eylemlarine son wre-
söyf[Jyordu. Işkence her ne ka· propagandanın taraft.- bulabll· eeoı gQnter pek uzak de!llldlr.' 
dar devlet poRttkası Ise de yurt ması ıçın pfreyl deve göstererek Halkımız bu görevini başarmak-ı Jçl ve dışından gelen zorlamalar· yenı olaylar peşinde kOşan ve la tum milcadele şehitlerinin In
la göstermeRk de olsa ~şkence- yenı bahaneler arayan faSist sO· tikarnını atmış oıacaktıre 
nin dlktatörlü!le kabul ettlrllme·ı .---------------------------, sı demokrasi güçlerının bir ka· 
zanımıydı. 

Evren tam da kendisine yakı· 
şr bir biçimde önceki yıl söyle
diklerini ve mahkemelerde ka·ı' 
nıtlarlmış olayları bir tarafa Ite
rek ,,şkence yok" diyor, bunun 

Plşeng: Sayfa 6 

Faşizmin Tüm Kurum ve Kunıluşlanyla 
Alaşağı Etmek Için ILERI ! 
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''HEVKARi" GIJR0$111ELERi NEDEN 
• • KESILDI ? 

Kamuoyunda lik başlarda 
"Beşi" w daha sonratarı "Hev· 
kart" olarak adlandırılan, Tllrkl· 
ye Kllrdlstanı'ndakl örglller ara· 

, sında bu gı.te kadar meydana 
ı gelen en uzun iSO'eR gOC: ve ey
Jemblrl§l görüşmeleri, program· 
cıa anlaşmaya varıtmış olmasına 
ra§men, tOzOk tartışmaları es
nasındakl anlaşmazlık dolayısıv· 
la kesintlye u§radı. 

Her ne kadar KUK tarafından 
"Xebat"ta yazılan yazılarcıa ger
çek çarpıtılmak lsteniUyorsa da, 
12 Eytll 1980 darbesinden bir 
kaç ay sonra çatışmaları başla· 
yan ve 1984 yılının Aralık ayın· 
da KUK 'un bahanecl bir biçim· 

· de "olmazsa olmaz" ı<oşul ota· 
. rak dayattı!iı son önerllerinin di· 
§er tar1ıtlara kabul edilmemesi 
wı dl§er bazı nedenlerden dolayı 
kesildi "HEVKARI görllşmelerl. 

Gerek gOnOmiiZde hükllm süren 
tasıst dlktatöriii§Un a§ır ege
menlik koşulları, gerek kitleler• 
de yaratılan blrlk umudunun 
bir anda ınıse geçmesi, blrlk a· 
dına birliğe karşı takınılan sel<· 
ter tutumların yurtsever çevre· 
lerce daha Iyi anıaşılabilmesi wı 
gerekse mevcut deneyimin o
lumlu-olumsuz yOnlertyle birlik· 
te Iyi kavranabllmesl ve blrlğe 
y8nelk daha sa§lıktı adımıarın 
hizmetine sunulabllmesl, Parti· 
ml zin geçmişte sOrdOrdOCIO blrlk 
poutlkasının daha sa§Jıklt kawa
narak kitlelere malec:lllebllmesll· 
çin bu konunun ana halkalarıyla 
birlikte ele alinması ve kamu· 
oyunun bu çerçevede bllgllendl· 
rilmesi gerektilll kanısıncı•yız. 

Her şeyc:ıen önce blrUk Ç~ıll$· 
m•larına I<Jitııan gOC:tertn, -özgQI 
örgllseı sorunları ve kimi uman 
biribirierine kJirşı takındıkları o· 

:lumsuz tutumlarına r•Omen· 
'geçmiş soraete yakınıaşrnalarını, 
dostluk ve lşblrııoı llşkllertnı 
gelştlrmelerlnl,tartışmalar sonu· 
cunda bir program azerinde an· 

; laşmJıY• varabiimiş olm•lannı 
'de§erll bir çalışma olarlik gOrdll
o~oıo beUrtrnekte fJ~Yda gOriJ. 

Roni KOCER 

yoruz. ArnJI, gOrllşrneJerln son §Ini d~~yattık. llluzraoın ucu ken
lerlne c:ıooruc:ıan do§ruya yöne!· aş•malarınd• ortaya kon~~n tek· tllmedl§lnden dolayı olaaık ki ter tutumu (ki bu tutum HeY. ı ı ö 11 kul Programının bugOn bir kllllıt topı.ntıv• kJittlan di§ er k rg (KUK ve Ala Rızgarl) bu OIJIYI parçası ol•rak kalmasına neden önemsemlyor, "es" gectyor, olmuştur.) yurtsever çevrelerde teşhir etmeyi de görev bllvor· ··vurdumduymaz"a d•vranıyor-lardt. Oysa matlle önemliydi. ruz. Aradan geçen sore lçerlsln- Aynı tutumlara başka yurtteYer de KUK sa§ltklı bir de§erlendlr· örglller dahi hedef olsa, bu he· me ve sao duyulu dllşOrımeye, plmlzl yııkınc:ı.n llgllendlrrnell· tutum tilkınmaya yOnelec:.§lne dir. E§er sözkOnusu yazı bJI$1<11· geUşmelert daha olumsuz bir r•· ıanna -örne§ln KUK vay• AR' ya sOrOklemeye çalıştı. Olaylan ye4cllr$1 d• yazılmış oi~J~Ydı, bukurnaz "kOyiO poltlkuıyt•" vo· na biZ kesin bir c:ııne karşı çı kil· ruml•maya, suct•ma ve çarpıt· aktık. Ama mlleflklertmlz bu mal•d• bulunmaya bJişladı. 

Görl)frnelerln kesllmesı,.ın ba$· gOrevierini yerlerine getirmedi· 
, ıra sorumlusu olmasına kars'." ler. 

TKSP yOnetleileri bu tutumla· ; biz bugOn dahi KUK,a olumlu 1· rını samirnice cıozeıtme yolunu lişkiler kurmak, lşblrllklerlnde seçmedi. yani kamuoyun• bir bulunmJik dlle§lndeylz. Ama 90- biiCilriyle yapmal•rı g«eken bir roıen ocıur ki, KUK aynıolumlu a'"tklllmayı yapm.c:ıı ve sac:ıec:ıe tutumu sllrdOrrne yerine, tar•fla· ... 
platform toplantılarında bazı rı uzaklaştırma ,. Ilişkilert tert· minik adımları atmllkla yetlndl· leştlrmeyl yol seçmiştir. Xebat• ler .Sonuçta toplantılara katıımata çıkan yazıtar va bazı topı.ntı· ya karar verdik.Cünkü dOh~ faz. larda ve şurda.Ourda takındıkları la diretmek pek yarar getırrnetutum ve <l•vranışlan bu gerça§l yecektl. 

yansıtıyor. Dlte§lmlz, olumlu • Billll bir aşam.c:ıan (ki bu •N· bir nıYdJI, k•rarlıa yororneıert· ma bazı PIFIIZierl çözme aş•ma· 
dir· sıydı ı sonra aOC: ve eylem blrll· 13.3.1981 gQnO başlllyan toP· ııinıri Program Tasıaoını Hazırla· ıantııarc:ı•n lik beşi, Partimizin ma Komisyonu kuruldu, ÇJıltş· katılımı olmliksızın yapıldı. Elz, maı.rın~~ başladı. oıııer bazı ko· TKSP, KUK V8 Ala Rızgart'nln nuı.rt• blrUkte ele alına!'\ "S. PKK lle PKK'ı:len kllynaklanan §ımsızlık·Federasyon" va ''milnedenlerden dolayı bu gOrıkO ko· acıete blçlmlerl''ne lllŞkin t•r· şull•da "Hevl<arl" tıpi bir gOC: tışrnalar uzun sore dev•m etti. va eylem birROlnde yer alın~~m.
Y•a§ını savundu§umuzc:ıan, 
PKK, 5. toplantıda gOrOşmeler· 
den çekildi. 6. topt•ntıy• katıl· 
dık. Ne var ki gOC: blrH§I ÇJılt$• 
m•ları bir tilriO rayına oturtula· 
mıyorc:ıu. Bunc:ı. "O.Komkar"da 
çıkan va Kulp oı.vını konu a· 
lan yazınm Ortemi bir PJIYI ol· 
muştu. vuıc:ıa bize aııır suct•· 
maiJir getlriHyorcıu. 
- vurt•var nltel§lmlzl tartışma 
konusu eden bir hareketin bl· 
zlmle blrHkten Y•na oldu§unu 
IOyterneslnl saçm• w dddl ol
maktan uzak bulduk. TKSP'nln 
bu tutumunu dOZeıtmesl gerekti· 

BACIMSIZLIK Ml, 
FEDERASYON MU? 

ElaOımsıZiık mı federasyon mu 
sorusunu yanıtllm.c:ıa, Partimiz, 
KUK, AIJI RIZllliri ve Tekoştn ll
rasında temelde bir gOrllf fJ~rklı· 
h§ıyoktu. 

Parti temsildil yoldllşırnız so· 
runa liŞkin POIItlkamızı net oı.
rek ortay• koyCiu: 

"OOO.Idır ki herkes kendi 
programındaki anlllyışla yekiJişı· 
yor soruna. ( • ..) BugOrıkO somut 
durum bize neyi emrediYGr, 
halcımızın çıkllrı.ı neyt gerekti· 
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rlyorsa onu programlaştrmak 
gerekiyor diyoruz. Biz b&~ım· 
sızll§ı Onerlyoruz; ÇOnkO vertn 
durum bunu gerektiriyor: ( ... ) 
BugOnkD veriR durumda Ki»'dls
tan'dakl mllı:lld.elanln Tllrki:Ye' 
deki mllcadeteye tıaoıı otarak ge
leş'""dl!ll '))Iliniyor. (-) bUIJO. 
nOn somut. koşunanncia KllrdiS· · 
tan•ın"·T~klye'!fe bl!llıll§ı .tura
ki bir ba§tuıktır. Biz ba!ltmstZII·• 
Ot bu zorakl baOhll§ı parçala· 
mak ı.çı~.lstlyoruz."(28.3.1 983) 

TKSP. Ise farklı dliŞonQyordu. 
TKSP'ye göre gQnOmlkde en 
gerçekçi alternatif "Federasyoh~ 
ldl. 

GOnOn .. koşullarına uygun sira· 
tejlyl programa· alabllme1< mese
lesinde yoCi"~h· tartı$"'aı.r YıtPII- . 
dı. TKSP, kendi programıncıa 
''federasyoıt'' ongördüi)Unü ve ba· 
§ımsızll!lı bugUn ıçın kabul et· 
masının programıyla çenşece!ll· 
nı Iddia ediyordu. TKSP temsil
cısı şöyle diyordu: 

"Bugünkü aşamada vıırsayalım 
ki Kllrdtı;ıan halkı Türkiye'den 
ayrıldı. au·TIIrklye devrımcı ha
rekatinin yararına olmadı§ıglbl, 
Kl»'dlstJ!n. Işçi sınıfının yararına 
da de!llldlr, ÇllnkO bu devlet, 
KOrt buıjuva, feodal, şeyh, aşı
ret reisiertnın devleti olacaktır." 
(20.3.19&3) 

Bu Onemli bir ayrılktı. Ama 
anlaşmaya varmak Imkansız de· 
§lldl. uzun sl»'etl tartışmalardan 
sonra dO!IDmOn çözUmteneme
mesl karşısl)'l(:ta platforma şu ö
nerilerle gittik r 

"Kart· ulusurrun kendi kaderını 
tayin hakkını gerçekleştirmek 1· 
çın emperyalizmin, SOmlrgec:IA· 
§In ve Işbirlikçi egemen sınıfla· 
rın ekonomik, siyasal, askeri e· 
gemenRklerlnl yıkmak ve KI»'· 
diltan Demokratik Halk Cumhu· 
rlyetlnl Ilan etmek" (20.3.1983) 

Bize göre bu formil oıerlnde 
anlaşmaya varılablllrdl. 
Tartışmalar öyle bir dOzeye 

gelmişti ki ya TKSP'yl bu Işin cı ı
şında tutaeaktık, ya da uzlaşma· 
yı sa§layacaktık. Hatta bir ara 
sorun o noktaya geldi ki, e!ler 
başka şeklide anlaşmıyorslk sa· 
deee ''yıkılacak hedef" uıerlnde 
anlaşablllrlz dedik. Bu yıkmalda 
birlik, lnpcla Isteyen Için ayrılık 
demektl. Yıkımdan sonra h• Or· 
gllt kendi tutumunu özgl»' Irade
llyle beOrteyecek ve ısteyen 
guruplar blrUkte çalışmaya de
vam edec:ektl • 

P3şeng: Sayfa 8 

BIZim devrtınci esnekille Or· 
nek tutumumuz ve tutarlı, Istek
ll PGfttlkamız bu m.Sdede anlaş
maya vıırılalıllmeslnde önemli 
rol oynadı. Elbette ki, bununla, 
bizim cı ışımızda takmılan olum· 
lu tutumlan red~yor, kG-
çOmsemlyorQZ, . · · . 

MOCADELE BiçiMLERI 

"Ballım•ztık mı, federasyon 
mu", devrime katılacak sınıf ve 
·taı;.!<lfarın blfe$1m ve talepleri, 
kul'ulac:ak Iktidarın biçim ve lçe
·rıoı, ı lan eelllecek devletin m ve 
blçlml ... vs gibi konuların yanısı· 
ra Program. Kom!syonu•ncıa en 
çok tartışıtan "konulardan biri de 
mOcadete biçimlerine lllşklnql. 
Bu konuda çıkan anlaşmazlık 
daha .çok silahlı mııcacıeıenlri her 
zaman Için beUrleylcl rol oyna
yıp oynamacııııı noktasında yo
§unlaştı. 

Parti programırnız; ''PPKK, u·
lusal ve toplumsal kurtuluş mn
~Cieleslnde tegal, llegal, yarı-te· 
gal, barışçıl, barışçıl olmayan 
(kitlelerin direnişinden silahlı 
halk savıışına dek varan) her tir· 
ID mlleadele biçim w araçlarını 
.:>mut koşullara uygun olarak 
kullanır" (PPKK programı, s.26) 
diyor. 

Biz mDcadele biçtmlerinden 
hiç birini reddetmlyoruz. Yeter 
ki gllnOn. koşuUarma yaratıc:ı bir 
biçimde uygulansın, yaşama ya
nıt verlinler. Ama yine biZ bütün · 
milcadele biçimlerini siyasal mD· 
cadelenin hizmetinde araçlar o· 
larak görüyoruz. 

PPKK, "KI»'dlstan•ın ba§ım· 
sıziıiiını ve devrimin kazınımları- · 
nı Iç ve cııs saıcı .. ııarcıan koru-ı 
mak Için Halk Ordusu'nun yanı· 
sıra ııönoııo silahlı halk mınsterl 
oluşturulacaktır" .{PPKK prog- i 
ramı s. 27) diyor; ama hiÇbir' 
zaman gereki gOrCIO§D alkeri 
$1ddet harekatlerini bir botDn o
larak siyasal mileldelenin kendi· 
sinden daha yilksek bir konum· 
cıa görmQyor. Bize göre, şiddet 
mutlak bir milcadete biçimi cıe
!llldlr. Geçici bir role sahiptir. 
Ba!lımsızlık savaşımıncıa örgııtiU 
halk YtOınlan, dllfman saldırısı 
karşımda el-kolu ballll kala· 
rnaZiar. Işte bOyteli koşuUarcıa 
şiddette başvurmak ııorunıucıur. 
Amac:a ulaştlktan sonra şiddetin 
ro lll IJid•ek azalmaya Yik tutar. 
Fakat, şiddetin en yo§un şekli· 
de hayata geçlrlldiOJ, devrimci 

"terör"lln alabildiiline gelştlrll· 
dl§l koşullarda bile sıvasal mo
cacıeıe belirleyicidir, şiddeti 
yönlendlrlcldlr, OrgOtleylcldlr, 
yol göstericidir. Bu anlamıyla da 
en. gOçiO, en etkin ana potanilyel 
siyasaldır ve kendi başına ele alı· 
nan şlddet pOtansiyelnin cıoou
rucusudur. Zor. ''bl§rında yenı 
bir toplum taşıyan hel' elki top
lumun ebesl ''dir. (Anti Ouhrlng 
s.301) örglltiO zorun cıayana§ı 
da toplumsal ve dolayıst:vla da 
slyasaldır. 
Şiddet ve zorun tarihte oyna

dı§ı devrımcı rol, blUmsel olarak 
kısaca böyledir. 

PPKK, "Hevkarl " Program ı· 
Usla§ının tartışıldıllı toplantılar· 
da bu çerçeveye denk dOşen gö
rliŞ ler savundu. 
'PPKK, "mllçacfele "biçimlerin· 

den blrl'iıfn her zaman Için aynı 
oranda rol oynadı§ı biçimindeki 
önertlere kesin bir cııne karşı 
çıktı. Koşullara göre kimisinin 
roıo artar kimisinin azalır cıecıı. 

"OCLO''NON Bl LDl RI SINE 
KARŞI PPKK'NIN TUTUMU 

Bizim HeYkarl'de oldu§umuz 
sı:recın başından Itibaren Tl»'kl· 
ye soluyla Ilişkiler meselerinde 
hep aynı tutumu tlkıncıık. Bu 
gOn de bu tutumuzda bir de§lş
lll< olmamıştır. Xebat 7. sayısın· 
da "Beşli Platform (Hevkarl) o
zerine Bir Açıklama"başllklı ya
zıda söylenenler g•çek dışıciır, 
temelden yoksundur. 

Bu sareel daha Iyi aydınlatmak 
ve kamuoyuna klvratmak ama
cıyla, meseleye Kulp olayının 

tartışıldıl)ı, bizim toplantılara 

katılmadı§ımız ve TKSP,KUK 
ve Ala Rızgart•nın ortaklaşa cıa

!lmıOı,Jçerl§lnde gOçblrll!llne 1· 
lişkin CIQş[)ıcelerlmlzte çelşen 

bazı belirlemelere gidilen ve 
KUK'un sık sık atıfta bulunarak 
kendisine dayanak yapmaya 
"Beşll''nin prenslplerlymls gibi 
yurtsever çevretere lanse etmeye 
çallştı§ı "OçiD''nOn şu "meş

hur" bildirisine Cla§lnmekten 
başlamak Istiyoruz. 

4.10.1984 toplantısına katdan 
KUK temsildsinin konuşması· 

nın bir bölDmiine burada yer ver· 
rnek gerektl!ll kanısındayız: 
KUK: "Oç ve daha a:>nra beş ha· 
reketln kabul ettıoı bazı ortak 
nokta ve prensipter vardır .•Biz
ce bunların bir kısmı bugün Işle-
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mez durumcıadır .Kuruluş bildiri· 
sinde ve tutanaklarda likeden W· 
keye yanı KUrdistan'da oluşacak 
gOçblrl!ll/cepheclen, TUrklye'de 
oluşacak gOçblrll!il/cepheye tes
bitı vardır.** (.-) Blzce sızın 
(PPKK ve TKSP'nln -B.n.) Altılı 
platformdaki durumunuz buna 
ters d lif mektedlr. Her örglltQn 
Crgı:ıtsel ba§ımsızlı§ı vardır ve ls-, 
tedl!ll örgll:lerle Iki D Ilişkilere gı-j 
reblllr. Ancak altılı platform [ 
(TKP, TIP,TSIP,TKEP,PPKK,I 
TKSP) farklı bir d llEaydir. Alt ılı· 
platformdaki yeriniz ortak pren
sip ve noktalara ters bir durum
dur. Blzce bu de!lerlendlrllmesl 
gereken OnemH bir olaydır.'' 

1· oçıanon prensiplerine 
PPKK katılmamıştır. 

2· Tutanaklarda PPKK 'nin bu 
prensipleri benlmsedl!il biÇimln· 
cıe herhangi bir şey yoktur. 

3· Bu prensipler yaşama ters 
CIQştO!IIIIçln ayakları havacıa kal· 
cıı. ıeu anlamıyla cıa Işlemez du· 
rumcıa oldukları do§rucıur. 

4-s OçiQnQn bildirisinin IHke· 
den Dikeye gOçblrll§lnl prensip 
kabul ettl!ll do§rudur. 

5· Adı geçen bildiri herhangi 
b-lrşeyl n kuruluş bildirisi de§ ll. '. 
Bllgllendlrmeye yöneliktir. Ca· i 
lışmalar başlamış 1,5 yıldan faz. : 
la bir sllre geçmiş ve sonra ya- j 
yınlanmıştır. , 

1,.. Altılı platformda yer alma- ' 
mız OçiQ bileiirtdeki prensipiere · 
uymaz, ama bizim prensipleri mJ· 
ze uyar. 

'f. Her CrgOtQn örgııtseı ba§ım· 
sızlı§ıncıan sadece Iki CrgQt ara
sındaki sınırltiDşkllerl anlamak 
yanlıştır. Bu ilşkiler 6 Crgutle 
cıe 60 Orgll:le de olabiHr. au me· 
seleye llerlde de yer verec:e§lz. 

Kulp olayı dolayısıyla ayrıldı· 
oımızı ve daha sonra toplantılara 
tekrar katıldl§ımızı yukarıda be· 
Hrtmlştık. Bizim de katılımı· 
mızla yapıtan 30.8.1982 tarlhH 
toplantıcıa temstlc:l yoldasımız; 
"QçlllnOn kamuoyuna açıkladı§ı 
bildirlllnde bizim gCrQşlerlmlze 
eleştirller var"S)Idu§unu, "çalış
malarda bulunmamamız nede
niyle, bildiri ve o dönemde silren 
çalışmalar bizi ba§lamaz" dedi. 
Yoldaşımız, "gQç ve eylem blrll· 
!ilrıc:len .gQç ve eylem blrH§Ine" 
(veya cepheden-c:epheye) formo. 

lasyonunu mutlak bir formlll O• 
larak gCrmedl§lmlzl ve Tllrklye' 
de kurulabilecek bir "c:eptıeye 
ayrı ayrı cıa, beşi olarak da gire
biliriz" dllşOnc:eslnl savurıc:ıu. O 
glln TKSP, platforma bir Oneriy
le gelmiş ve önerisi göndernin 4. 
maddesini oluşturmuştu. öne· 
ri; ''TOrk solu ne llşklleıtn gelş
tırıımesı. Bu amaçla, Tllrklyeft 
gOçler lle bir toplantı dllzenlen• 
mesl. GOçlerln bu .,una lişkin 
olarak, blrlktelk sajllayamlma• 
lan cıurumunda,llşkllerde, plat· 
forma dahil gQçlerln serbest bı· 
rakılması" blçlmlncıeydl. TKSP, 
"OçiO" bildiriye Imza atmış Ol• 
masına ra§men aym toplantıda 
"eller, platformda karar Çikma· 
yacaksa biz llşklye geçec:e§lz" 
tespitinde bulundu. 

10.9.1982'de yapıtan toplantı· 
da da temslld yoldaşımız, ''Piat· 
formda çOZWemeyen konularda 
tarafların Ozgllr davranmaları do
!lal haklarıdır. Bu hakkı kıSitia
maya hakkımız yoktur" dedi, 

Biz 30. 9. 1982 tarlhO toplan· 
tıcıa, o aşamacıa, K~dlstan'da 
ulusal demokratik gQçlerln blrll· 
!linin sa!llanması ve TO'klye so· 
luna, llzerlnde anlaşmaya varaca· 
!lımız bir antıofaşist programla 
gitmeyi uygun buldu!lumuzu; 
ancak bunu mutlaklaştırmaCiıOı· 
mızı; e!ler Kllrdlstan ulusal de· 
mOkratlk giiÇierl araıanda gllÇ· 
blrll§l çalışmalarında ttkanıklık 
olursa ve tOm çabalara raı:ımen 
bu tıkanıklık glderllemezse elbet
te ki Tllrklye demokrasi gQçlerl 
lle belli Clllzeytente gOçblrHOI 
do§ruıtusunda 11$kllere glrec:e· 
Olmizi bunu aym zamanda bir 
IlCrev olarak da gOrdQ§OmllzQ be· 
lrttlk. Ama, elbette ki eı:ıerger
cekleştlıtlebllııeydl blrRkten· 
birAge veya c:epheden-c:epheye 
prensibinin hayata geçlr11mesl 
en Ideal çOzOm şeıcR olacaktı. 
Bunun gerçekleştlr11mesl IÇin O· 
nerilerde bulunduk, eHmiZden 
gelen hiç bir çabayı eslrgeme· 
dik~ Ama her şeyin bize ba!llı ol· 
du!lu kanısında de§lldlk. Bun
dan dolayı cıa önc:e "Hevkari''YI 
kuracak, daha sonra ''Hevkarl" 
de oYblrll§l esasına göre bellr· 
Jenmlş bir programla Tllrklye so· 
tuna gldec:e§lz dlyemezdlk. Bu · 
hayal kurmak oıunsu. 

Bu durumda hiç bir ulusal de-. 
mokratlk gDc:On (bu KUK Için 
de geçerlidir) kendisini anlaşma· 
nın sa!llanamııdı!lı bir dönernde 
zlndre vurması ellnl-«oıunu baG· 
laması do§ru tutum de!llldl. Biz · 
de herkes gibi bu konucıa en do
!lal hakkımızı kullanarak SOl 
Blrllk'e katıklık. KUK'a cıa Onerl 
gotOriHmllf, katılmayı reddet- 1 
mlştl. · 

Sol Birlik gOrllşmelertne katıl· i 
mamız KUK tarafından hazm· 
edilmedi. Sanki SOl B rtik, ''Hev
karl''nln bir altematlflymlş gibi 
gCrQidll. Halbuki biz, SOl Birlik', 
teki taraflarla antı-faşist mlt:a
dele konusuncıa anlasmıstık: 
KUrdistan'ın ulusal demokratik 
halk devrimi meselesinde de!lll. 
COnkQ onımoıcıe Iki ayrı devr1m 
silred oldu§u dQşQnc:eslndeylz. 

Bunun genel olarak ne ''Hevkarl' 
ye ne de KUK'a herhangi bir za
rarı Clokunmuyor, Kııldıkl c:ep
heden-c:epheye, blrllkten-blrll§e 
geÇiş formDilinlin önllnO ttkayan 
biz olmadık, KUK oldu. 

Meseleye lllŞkin olarak,. Işin 
başından Itibaren yukarıda de
§lndl!ilmlz çerçevede yanaşmış 
olmamıza karşı KUK yöneti d le· 
rinin bu gQn kalkıp bizim ''OçiU" 
bildirlde yeralan görQşJer1 daha 
Onc:e benlmsedl§lmlzl; bu bildi· 
rının gOrQşmelere katılan her 
beş hareketi de baOiadı!lını, kaP· 
samına aklı!:iını sOylemeleı1, me
seleyl tahrif etmek, gerçek özQ. 
no saklamak çabası de!ill de ne
dir? 

Durumu yarısıttık. EOer kendi 
prensiplerini çiOneyen bir Orgllt 
varsa o da PPKK cıeıııı. olsa olsa 
prenslpleıtnl peşlnen çl!lneyen 
KUK'tur. 

Hem KUrdistan'da bir gOç ve 
eylem blrll§l oluşturuıamadan, 
bu gııç ve eylem birROlnde oy
blrtl!il esasına dayalt bir karar alt· 
namadan Tllrklye'de oluşablle-. 
c:ek anti-faşist gOç ve eylem bir· 
Hklerlne katılmamak gerektl§lnl 
savunmak ve hem de aynı gOriiŞU : 
paytaşmayan ulusal demokratik i 
bir 911Çie ulusal demokratik gllÇ 1 

ve eylem blrH§Inl oluşturmaya l 
çalışmak bir çeRşkldlr. SU,pra-ı 
tlkte atılan adımlarla, teoride sa· 
wnuıcıuou Iddia edilenin çl§·ı 
nenmesldlr. , 

Iki nd olarak KUK 'un Fransa• 

* Beş hareketin her beşinin de bu ''nokta ve prensipleri" kabul ettl!ilnllsPatlayan bir tek kanıt 
yoktur. Varsa KUK neden Xebat'ta bunu tutunaklardan aktıırarak lspatlamadı. 
**Bunlar TKSP, KUK ve Ala Rızgari'YI ba!llar;blzl ba§lamaz. 
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da antl.faşlst bir gllç ve eylem 
birROlnin sa§lanması amacıyla 
yapılan toplantıya (henüz KUr· 
dlstan'da bir gQç eylem birROl o· 
tuşturulup bunun Fransa'daki 
toı;ı_lantıya ve antl.faşl~ birlikle
re lişkin bir programi veya en 
azında oYblrD§Iyle alıı;ıan bir ka· 
rarı ortada yokken;- çaıtşmalar 
daha o aşamaya varmamışken) 
katıl•ak,_ antı.faşlst gUç ve ey
lem blrR§Inln oluşturulabilmesi
ne hizmet amacıyla kurulan ko
mlsyonlarda yeralması da yine 
"911$ ve eylem blrA§Inden, gllç • 
ve eylem blrD§Ine" prensibine
terstır. 

Kimin ne söYiedl§lne de§ll,ı:la• 
ha çok yaptı§ına bakmak gerek. 
Teori ve pratl!lln uyumlulu§u 
canııııcı bir noktadır; ama pratik 
yaşam belirleyicidir, bir örgOtUn 
ne yaptı!iının en biiYOk kanıtı
dır. 

KAPSAM SORUNU VE 
KUK'un ÇELIŞKILI 

TUTUMLARI 

"PPKK'Ii arkadaşm belrttlk· 
leri bizim ortak görOşlerlmiZdlr. 
( ••• ) Ala Rızgarl'd arkadaşların 
ne zaman cevap gOndereeel<ıerı 1 
beUI de§ildlr. Bzlm onları dışta
ıamamız sOzkonusu de!illdlr. 
Onlar bu platformu dddlye al· 
mamaktadırlar." 

TKSP temsilcisi de "beHrtllen 
görOşlere katılıyorum" biçimin
de görOş beRrledl. 

Tllm çabalara ra§men Ala Rız
_gart'nln görllşrneıere katılmama
sından dolayı goroşrneler ''dOft• 
IO".oıarak devam etti: 

Daha sonraları, bllndl§l gibi 
Tekoşln de aynldı. Dlha -• 
anlaşmaya varıldı§ı gibi gOrQş
meıere OçiO olarak devam adli· 
mesl gerekiyordu. Fakat prog· 
ram görQşmelerlnde uzlaşmaya 
varıldıktan sonra KUK tllzükte 
engel çıkardı. 

CöZOMSOZLOO ON 
YARATICISI KUK'TUR 

"Hevkarl" programının yanısı· 
25.11.1983 günü Partimiz, ra taraflarcadaha önce görQşii

TKSP, KUK, Ala Rızgarl ve Te· ten başka Iki prograrn tasla-
!iı da vardı. Bunlardan biri koşln biraraya gelerek, program "TIIrklye ve KOrellstan Devrlmd· 

tasialim ı tartışmak ıızere topla n- Demokratik Gllçlerlnln ortak 
dılar. Iç sorunlarını gerekçe gös-, Cephesi l;ın Program önerisi", 
tererek toplantıya katılmayan i bir di !leri de anti .faşist demok· 
Ala Rızgarl'nln tavrı bu toplantı·' ratık dönQşQmlerl Içeren "Acil 
da tartışıldı. Ala Rızgarl temsil-: Talepler" baŞlıklı program ldl. 
dsi, görüşmelerin 1984'~ beAr- ı Partlmlz,antl-faşlst cephe prog. 
siz (çOnkU tarltı Verilmemişti) ramında anlaşamayan ulusal 
bir dönemine kae.ar ertelenmesi· demokratik gQçlerln, "TIIrklye w KUrdistan Devrlmd-oemokra· nı talep etmişti . SU talep PPKK tik Güçlerinin Ortak Cephesi 1-
TKSP ve KUK tarafından kabul çin Proııram önerisi" başlıklı 2. 
edilmedi, Ala Rugarl'nln katrlı· 1 tasıagı onayiayıp başka gQçle
mının sa§ lanması Için çaba sarf· re götürülmesini bu aşamada 
edilmesinin gerektl§l belirtildi. do§ru iJulmadt. Platform bu 

o sıralarda toplantı bölgesine programı onaylamadı. Bize göre 1 
yenı gelen Tekoşln temslldslne gOnOn Ihtiyaç duYdu!lu lvedl 1 program 3. programdt. açıklamalarda bulunma görevi öte taraftan, antl.fa$1st milca
bize verilmişti. Yoklaşımız, Or- dele perspektiflerini programlaş· 
gutlertn kendi Iç sorunlarından tıran "Acil Talepler" başlıklı 3. 
dolayı görüşmeleri aksatmamala program da KUK ve 'Tllkoşln,n 
rı, soruna yeterli öneml verme le· i reddlyle karşılaştı, onaylanma
rl, Ala Rızgarl'nln getmemeslne! dt. Bu dddi blroıumsuzgeBşme 
ra§men toplantıların devam et· ~~~:1984 t•lhfl toplantı tuta· 
mesl gerektl!llnl, çalışmaların nagında bellrtlldl!il gibi "Teko· 
çok Onem tUJdı!itnı ve "onun 1· ştnd arkadaşlar programın 3. 
çin dörtlü, olmazsa UçtU wya Iki/ bOIQm~e ("Adi Talepler"tasla· 
ll olarak çalışmalara devam edll- !lına-BN) daha Once de oldugu 
rne"slnl savundu ve ekledi: "A· gibi katılmadlklannı beDrttıler 
ma toplantıların başladı§ını Ala w bir eylem programı Ozerlnde 
Rızgarl'ye blldlrrnellylz. Bu an- blrleŞIImeslnl önerdiler. 
ıattıklarım .... hareketin gOrQşll- ''KUK'çu arkadaşlar, 3.prog· ...,. rama IRşkln olarak, böyle bir dllr." (25.11.1983) programa gerek olmadı§ınt*,blr 

Bundan sonra sOz atan KUK eylem programının benlmsenme. 
yetkiDsi şöyle diyor: 1 sini Onerdller. 

''Oe§erlendlrllmesl ıızerıne 1 

KUK ve Tetcoşln'ln birer eylem 
programı hazırlamaları ~ararlaş
tınldı". 

Hiç kuşku yok ki KUK ve Te
koşln'ln bOYlesi bir talebi antı, 
faşist programda blrft!lln çok, 
daha gerisi nı hedefleyen bl r 
programda anlaşmak dernektl. 
Ama biz böylesi bir geri prog
ram ~erlnde bile gOrOşmeye ha
zır olduQumuzu beArttlk. 

3. program yerine, "23' Mart 
tarihli toplantıya Tekoştn bir 
yazılı eylem programı tasla§ı 
sundu. KI,JK, programın 3. bölll
mDnde tyanl 3. program tasla-ı 
§inda·BN) 2,3,6,9,10,19,20 (ye· 
di madde} yi l.programa ba§ll 
olarak, eylem programı anlamın· 
da Onerdl. l.programrn kabul e
dilmesi koşullarmdaı sıkıyOne· 
tımln kaldırılması, Işkencelere 
son verilmesi, genel affın çıkarıl
ması. tutuklularla ve alleleriyle 
dayanışma kampanyaları oluş· 
turma,,. •. ..da ortak örgütlenme k, 
.• sahasında hastalarla, allelerle 
dayanışma, klmRk sorunu v.b 
konularda ı. programa (''Hev· 
karl" programına·BN) ba!lll bir 
eylem programı yapılmasını o
nerdi." <23.3.1984 toplantı tu· 
tana§ı) 

5.6. 1984 toplantısına Tekoşln' 
den kimse gelmedi. "Bunun ııze
rlne KUK temsildsi arkadaş, da
ha ôncekl toplantılarda kar•laş
tırııan Onerinin hazır oldu§unu, 
ancak Tekeşin'den kimsenın gel· 
mecJibl bir toplantıda bunları 
sunrrııının ve tartışmanın yarar 
sa!jıamayaca!lını belirterek One· 
rll&rl vermedi. Buna karşılık 
PPKK ve TKSP'den arkadaşlar 
Ise Tekoşln temsilcisinin katll
ımmış olmasının On•l almaya 
ve de§erlendlrme yapmaya engel 
olmadı!iı do§ruıtusunda görüş 
belirttiler. Sonuçta önerller ve· 
rllmedl". (5.6.1984 toplantı tu
tana§ı) 

Böylece, toplantı, Tekoşln'le 
haberleşrnek kar•ından başka 
hiç bir karar alamadan, prog
ram tartışmalarını sOrdllremeden 
KUK 'un takrndı§ı tutumdan do
layı da§ıldı. 

Tekoşln temsilcisi 12.6.1984 
tarihli toplantıya da gelmedi. 
KUK tarafından hazırlanan öne
rller tllm lsrarlara ra§men bu 
toplantıda da dl§er h•eketlere 
wrtımedl. KUK temsildsi şOy-' 
le diyordu: 
''Tekoşln temsildsinin gelme

sini beklemek gerekir. Onlar gel
meden Onertlert vermeyi dOşDn
mQyoruz. Tekoşln'ln tavrına go
re bir durum de§erlendlrmesl 
yapmalıyız". 

Bunun ozerlne söz alan TKSP 
* Bu antl.faşlst milcadele meselesinde blrll§e gerek otmııclı!iı anlamına geıır. 
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temsildsi şunları sOYledi: 
''Tekoşln•n katıımaması One

rileri vermenize engel deGII.on· 
lann gelmeleri elbette gereki ve 
llerde de bunu yapabllrler. An· 
cak wrsııyalım ki onlar geri çe· 
kllmeYI dOşllnebiHrler. Böyle bl· 
le olsa bu çalışma yllrllyeblle· 
ce§lne göre önerileri vermeniz 
gerekir. sızın tutumunuz, Teko· 
şin'In katıımaması tı.aAnde ken· 
dinizin de geri çekllmeYI dllşllrı· 
dil!lllnllzD, böyle bir Ihtimal bu-
ıund-u§ıınu gösteriyor". XUK'un 
buna cevabı şu oldu: ' 
"Hayır. sacıece durum de§er· 

ıendlrmesl yapmayı dDşDni!>'O· 
ruz. ÇeklUP çeklimemek o za· 
man belli olur*." 

Bundan sonra yoldaşımıi SÖZ, 
aldı: ' 

" Bize göre görOşrnelerl sDrdllr· 
rneAyJz. Geçmişte Ala Rızgarl' 
nin de durumu Tekoşln,nld gl· 
blydl. Tekoşln'e haber verdik, 
gelmedller. Toplantılar sllrdOrD
Iebllr". 

Daha sonra Tekoşln•n çekll-ı 
diOI herkesçe duyuldu, anlaşıl-i 
dı. KUK'ta Ise tırmanan bir ls-ı 
teksizJik egemenolmaya başladı.: 

31.7.1984 gOrıO, KUK tarafın· 
cıan önerilen bazı acil talepler-, 
le Ilgli bir tartışma oldu. KUK,l 
adi taleplere ınşkin önerllerinde ' 
Iktidardaki faşizmi baş hedef o
larak bellrtmlyordu. Bu öneri· 
ıer, antiofaşist mOCadele açısın
dan oldukça yetersiz kalıyordu. 
Pıırtl temslldmlz görOşlerfnl or· 

taya koydu: ''KUK\ın adi talep· 
lerle liglll önerllerini lnceldlk. 
Bu talepler Için mOCadele gere
Ol, esas olarak faşizmin Iktidar· 
da oluşundan kaynaklandl§tn
cıan temel hedef, yani faşizmin 
yıkılması hedefi baş talep olarak , 
netleştlrllmeldlr. TDrklyeB antJ-i 
faşist ve devrlmd demokratik 
gOçJere götDrece§lmlz program· , 
lar görüş aynitkiarı nedeniyle 
gQndemlmlzden çıktı§rna ve 
yalnızca HEVKARI programı n- ; 
zerinde anlaşmak sözkonusu ol· 
du§una göre, yukartdaki ltlra·. 
zımtz, olmazsa olmaz biçiminde 
de§erlendlrflmemelldlr. Ancak 
Onerdl§lmlz açıklık getlriHrse, : 
bu faşizme karşı mDcadele açı· · 
sından öneml, lfeıt bir adım o· 
lur, hem de antiofaşist milcade
fe perspektifi konusuncıa gOrOş· 
blrtiOI sıı§lanacaoı ıcın HEV· 

KARl, bu tDr göriışii'Mileıt •TDr· 
klyeR gQçlerln de kattldı§t gO· 
rllşmeler· etkin bir biçimde yön· 
lendtrme olanaOma kavuşur". 
Işte, pa-tı temsildmizin de di·, 

le getlrdl§l gibi antı-faşist bl r· ! 
Ukler konusunda blz,KUK'tan · 
daha çok lstekl davrandtk.Yu· 
karıdaki konuşma, "Hevkarl" 
toplattlannda görllşblrll§lne va· 
nıması ICin elmiZden geleni 
yaptı§ımmn belgelerinden biri· 
dir aynı zamanda.Bu durumda, 
anlaşmazittın yaratıcılannın ş 
şimdi de kalkıp"neden kendi 
başınıza başka gDçlerle (TIIrkl· 
yel sol gOçJerle) birAk yaptı· 
nız" demeye hakiart var mt? 
KUK o hakkı kendisinde bulu· 
yor;'blz onda bulmuyoruz. 

Bu tutana!lın gerekn bölilmle
rini aktarmaya devam ecıelm: 
TKSP: ''Daha net ve aynntı· 

lı adi demokratik taleplerle TDr· 
klye sol gQçlerlne gldlllrse daha 
IYI olur. Ancak KUK'Iu arka· 
cıaşların önerdikleri biçimde de 
olabiUr. ( •••• ) Bu konucıa görllş· 
blrR§f sa§layabiUrsek genel ola· 
rak mOC:adelemlzln özel olarak 
da HEVKARI'rıln etklnft!if Için 
IYI olurdr"· , KUK: " ki Onemli nokta orta-: 
ya çıkıyor. Acil talepler tasıa-l 
§ındakl 1.şıkkın••netJeştlrllme·l 
siYie TOrkiye soluna ortak görDş
lerle gldllmecıe ortak zemln.E
§er biz faşizmi yıkma tesbiti· 
ni acil talepter Içi n hedef ola
rak koyarsak, yertne neyi getir·' 
rnek lstedl!ifmlzl de koymak 
durumundaYtZ. Bu blı:Jm birAk 
anleyrş ve perspektlflmlze aykt· 
rıc:ıtr. Bunları T~klye sol gOç
lerlyle yapılacak geniş toplantı
cıa sııptamalıytz. Kaldı ki öner· 
dl!ilmlz adi taleplerle cıe T~kl· 
ye sol gDçlerlne gldebiArlz".*** ı 

TKSP: "Adi talepter, gonceıı 
deYimle antıofaşist mllcadelenln / 
hedefi konusunda görOş biriAll 
sa§lryamt!(oruz. Bu durumda 
HEVKARI 'yi oluşturan gOçJer, 
TOrkiye sol gOçlertyJe yapıla
cak toplantiiarda, antlan konucıa 
kendi örglltlerl nın ba§ımsız gö
rllşDnD savunacaklardtr". 

KUK: "HEVKARI'Ye katılan 
gDçler bu konularda beUI zaaflar 
göstermişlerdir. örne§ln sizler 
HeVkarl'de olmanıza raıımen, 
bundan ba!iımsrz olarak bazı 

TDrkiYeU sol gDçlerte cıe ayn\ 
bir platformdasınız.•_. Gerçi 
HEVKARI 'nin, henlll tarafları 
ba§layan bir tllzll!IO yok. Fakat· 
biz bir ba!llayıcılık sözkonusu: 
olmamasına ra§ men mllteflkJe., 
rlmlzln, yanı HEVKARI 'deki 1 
gOçterln durumunu Onemseye
rek, TDrklyel gOçlerle belrttl· 
§lm tllrden Ilişldlere glrmedlk.' _. 
Bunun slzterce de gOzOnDnde' 
bulunduru lmasını Isterdi k. Za·! 
ten bunu sorun da etmiş cıeGI· · 
llz. Ancak HEVKARI tllzii§O 
görDşOJdii!ID zaman bunları göz
OnOnde bulundurmalıyız". 
PPKKı" Daha önce de SÖYle·, 

dik, bize göre TOrkiye Için ·ya 1 
faşizm, ya cıa devrim Ikilemi 
yanltştr. Anti.., aşi st mOC:adele ı 
silred lle devrim silred çakış·! 
mayablllr. Bu nedenle TDrklye: 
cınzeylnde bizim Için önceHkR 
olan, adi olan cıevrım gQçteıt
nln de§ll; anti-faşist gDçterln 
cephesidir. Bu önem n w temel 
taktl§lmlzl her platformcıa savu· 
naca§ız. Ve de bu görDşDmD
ze uygun demokratik ve slya· 
sal platformıara katllaca§ız. Bu· 
nu bugünden beHrtrnekte yarar 
var. HEVKARI 'Ye katılmak 
programımızı ortadan kaldırma
dı§ı gibi, örgııtseı ba§tmsızll!iı·· 
mızı cıa ortacıan kaldırmamalı· 
dır". 

Bundan sonra TKSP \18 daha• 
sonra cıa KUK sôz alarak şu be-: 
Urlemede bulundu: 

"HEVKARI tOZD!IDnD tartıştr· 
ken salt T~klye sol güçleriyle 
de§ll, KDrdlstan•m dl§er parça
larındaki \18 Ortado!iu'dakl dl§er 
lfeıtd örgntlerle de IUşkllerln na· 
sıl dllzenlenece§l konuşulmalı· 
dır". 

Bunun anlamı açiktır: TDrklye, 
Kllrdlstan~n di§« parçalarında· 
ki ve Ortado§u'dakl hangi örgllt· 
le hangi temeıae oturulac:aöı KUK'tan alınan onay. 
belgesiyle olmalıdır.' KUK, 
klmlnfe nasil bir llşklye geçll· 
masinden yana olursa biz ona 
uymak zorunda olmalıyız ı 
4.10.1984 gDnkli toplantıcıa 

tOZDk konusu tıırtışıtırken, yol· 
cıaşımtz, "DI§er bazı örgntlerln 
Hevkarl'dekl temsil edilme du· 
rumu nasıl olacak" sorusuna 
yanıt bulunmasını ve h« Oç 
hareketin bu konuyu dlişDnrnesl 
gerektl§lnl savundu. 

"' Okuyucu KUK'ta çekilme e!llllmlnln oluştu!lunu bu sözterden de kolaylıkla çıkarablllr • .ı• Faşizmin yıkılrnası kastediliyor • 
.,..,. Herhalele bu mantı§ın sonucu olarak KUK Hareketi'nin kendisine OzgD ve kamuoyunca bill· nen net bir ulusal demokratik mncacıeıe programı yoktur. Bunu cıa geniş gOçlerln katıklı!iı toP· lantılarcıa (1?) saptayacakl Yine kendisinin anti-faşist gQçlere önerece§l antl.faşlst bir mOC:adele programının olmamasının nedeni (!?)de bu muctur? i •*** Herhalde bununla 1984 mahalli seçimleri konusundaki ortak açıklama v.b. şeyler kastedl· liyor. ÇllnkD, bugDn Sol Bir U k, oluşturan güçlerle o aşamada, bazı tekli olaylarda cuntaya karşı ı ortak savaşırndan başka pratik ortak adımlar atmamıştır. Yani henlll bir birlik oluşturuıama..; 
m-~ i 
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KUK, "Hevkari'Ye Qye o tma ve 
Oyeftkten çıkarma Oye Orgotte· 
rtn oyblrR§Iyle oımatıdw" decll*• 
ve öte yandan yukarıda sOZko· 
nusu olan önertlint bir kez da
ha dayattı: ''TIIrktye solu w 
bölgadeki dl§er lllketert n (Irak, 
Iran, Suriye, FIHstln_.v.b) lle· 
rtcl gOçlertyte blrHk yapma Qye 
Orgutterl n (HeVkart liyeteri nı n 
..SN) oyblrl§lyle olmalıdır". 

Bu Onerinin bu denn ısrarla 
dayatılması Için, ya gQçbtrHkle
rlnln nasıl bir temelele yOksel· 
mesf gerektl§lnl bllmemek, ya 
kendi kendisine gOVenstzllk duy· 
mak veyahutta Işin çlkmaza 50-
rDklenmestnl ıstemek gerek. 
CllnkO, ulustararası alanda, Hev· 
karl'nin tOm gQçlerlnln ortak 
katılımıyla w HeYkarl adına 1· 
llskitere geçllebilmesi kadar ,her 
örgotlln gerekn gördOQO tterld 
örgotle tUşkitere geçmesi de 
do§aklı. örne§ln biz bazı lle· 
rld örglltlerle kendi adımıza 
tHşkl kurma hakkına sahibiz. 
Aynı şey TKSP ve KUK Için 
de geçerlldlr.Birlmlzln, kendi 
parti veya örgutO adına başka 
likelerdeki veya Kurdistan'ın 
herhangi bir parçasındaki lle· 
rtcl bir örgotle tiskiye geçmesi 
HeYkarl 'nin ulustararası Ilişki le· 
riyle çetlşmlyor, bunları zaytf
latmıyor, zecıetemtyordu. KI 
herkesçe biHndl§l gibi KUK'cla 
uluslararası Ilişkilerinde bizden 
onay belgesi almıyordu, Istedi· 
§1 örgOtle Ilişki kurmakta ta
mamen özgur davranıyordu. Bu 
lllskileri kurmak onun en do§al 
hakkıydı ve biz bu hakki elin
den alma yönlinden çaba sarf• 
edemezdlk. Böyle yapmaya kal
kışsaydık, bu KUK'a biiYOk 
bir haksızlık olurdu. 

Elze göre, bir yandan ı-tev
karl'nln uluslararası atandaki 
lllskilerini Qye örgutlerln aktif 
çabalarıyil gQçlendlrlrken, öte 
yandan her örgllt kendi hesabı
na kuraca§ı veya kurdutu özel 
Ilişkilerinde OZgllr olmalıydı. 
HeYkarl Oy esi örgOtlerl n ulus
tararası lll şkllert HeYkarl 'n ı n , 
kendisine zarar vermlyorsa niye: 
karşı çıkatım ki ? Hem Uye' 
örgotlertn uluslararası llerld 
çevreleriyle kurdukları Ilişkıte
rin Hevkarl'ye de destek o
tuşturaca§ı açık dellll midir? 
Uluslararası Ilşkiterin HEVKA· 

Rl'ntn oyblrl§l esasına ba§lan
ması,örgutlerin örglltsel ba§ım· 
sızh§ina terstir. 

Hem antiofaşist programda an· 
taşmaya verılamayacak ve hem, 
de Tllrklye'clekl anttofaşist çev
relerle Ilşkiterin oyblrl§l esa
sına ba§lanması Istenecek. Ola· 
cak Ismi bu? Mantık bunu ka· 
bul ecıer ml? E§er böylesi bir 

maddenin t0z0kt8 yerat~sı ka
bul edllseydl~ HEVKARI 'deki 
gOçler bu konuda kendi ara
tannda anlaşamadlklartndan do
layı antı-faşist blrHk veya cep
he Onertleri ne Orgllt kapılarını 
peşlnen kapatmış olurlardı, blr
lk ve cephelere kltılamazlardı. 

SöZkonusu toplantıda, KUK, 
''KIP-GBK" diye kenditerini lan
se etmeye çahşım ve etebaşlartl 
Parttmlzin Merkez Komitesi'ne 
2. Kongre Oneesinde verdikleri 
Istifa dilekçeteriyle partiden ay
rılan ve dolayısıyla parti dıŞina' 
dilşen grup,TKSP'den ayrıtanıa
rın otuşturdu§u Roja Welat ve 
KUK'tan ayrıtanların oluştur-' 
du§u KUK-Sosyalst Etilim'In ' 
görOşmelere altnmasını önerdi. 

Bu öneriyi sunmakta KUK un 
asıl amacının ''daha geniş blrHk" 
oluşturma oldu§unu sanmak bD
yOk bir yanıtgldır, hamltktır. 

1 KUK, sırf Işi çıkmaza sOrOkle·; 
rnek amacıyla bu öneriyi yaptı. ı 
CllnkO, aynı konu, daha evvel 
gOndeme gelmiş ve KUK'un al
dı§ı tutum bunun tam tersi 
olmuştur. 
Kaldı ki yukarida sOZkonusu e

dilen gruotarın hepsi Için aynı 
durumdan bahsedllernezdl. Ve 
Işin dışında kalanlar salt bun
larla cıa sınırlı de§lkll. Sun
Iann katdımını cıa aşan, daha 
geniş katılımit bir blrll!ll oluş- i 
turabilmek en lddeall oturdu; : 
ancak bir tilriO anlaşmaya van
lamıyordu. 

Bizim, KUK-6E, Roja Welat, 
Partimiz'den ayrıtan ve atıtan 
bazı unsurların daha sonra oluş
turdu§u ve eski Parti adımızla 
ortaya çıkan Iki gruba , hatta 
daha da llerlti ''ba§ımsız" un
surıann C! ahi HEVKARI 'ele yer 
alma ve temsfU konusuna ınş
kin tutumumuz açıktır. 

Bize göre , KUK·SE 'nin gö
rQşmelere -daha program tartış
maları olurken- atınmasında hiç
bir sakınca yoktu. CllnkO bu ör
gllt, KUK Hareketinin tilzel 
kişi U !ll ni tartışmıyor, kendisinin 
KUK oldu§unu Iddia etmiyor, 
KUK 'tan ayrıtan bıızı sosyalst
terin oluşturdu§u ayrı bir ar
gQt olarak de§ertencıtrlyordu 
kendisini. 
RoJa weıat da TKSP'nln tilzet 

klşlll§lnln kendisinde şeklllendi
Ol ni, TKSP'nln bu ttızel klşiR• 
Ol taşırnadı§ını Iddia etmedik· 
çe görüşmelere katılmasında 
hiçbir sakınca görllrnerneHydl. 1 
Plırtlden 1 stifa ederek ayrılan ,., 
''KIP-GBK" 'otarak l",kendiSinJ, 
lanse etmeye çalışanı gruAo 
e§er Parttmlzin ttııel klsll§lnlj 
Inkar konusu etmekten, O'nun 
adına ortaya çıkmak çabaların-

dan vazgeçsaydi onunla da\ 
oturmakta sakınca görrnezdlk. 
Biz onları yurtsever saflarda gö
rOyorduk ve halen de öyle de-l 
§ertencıtrtyoruz. 
Plırtlmlz'clen 2. Kongre Onee

sfnde atiimış Iki Pollt euro Qyest 
çevrestnde kilmetenan ve kendl
lertnl ''KIP" otarak lanse etme
ye çatışarak tilzel klşiH§Imlzl 
Inkar eden gruba lftşkln tutu
mumuzu da onlarla avrıııoa diiJ
tiiDDmllz lik dönemlerde "BeşH" 
platformda açıklamış; ''başka 
bir Isimle çıkarlar ve Parti ıs
mine sahip çıkmazlar Ise, blrHk 
çatışrnalarma katlimatarında ya
rar var. 31z şimdi onları yurtse
ver, devri md görQyoruz" demiş
tik. (30.8.1982) Bu gruba IRş
kln söyledlklertmlz, aynşrnaları
mızın henllz çok sıcak oıcıutu 
bir dönernde dile getlrdl§lmlz 
dOşllncelertmiZdlr. Ama aynı so
§ukkanlttı§ı, sa§duyuyu başka
ları cıa gösterebikil ml? Sanmı
yoruz. 
Adlarını andı§ımız bu dört 

gllçten hiçbirinin kurulacak ve
ya kurulması dOşOnWen bir blr
ll§e alınmamasını dayatmadık. 
Hatta blrll§ln daha gllçiO ve yı
§ınsaı otabilmesi Için başkaları
nın da bu çatışmalara çeklime
si gerekliydi. Ama ne yazık ki, 
ne HEVKARI'cle ne başka plat· 
formlarda 'lll ne de Ikili görOş
melerde antaşmaya varabikil k. 

Bize göre bu böyle olmasına 
ra§men, başlayan HEVKARI 
görQşmelertnl s._,cıurerek sonuç
landırmak gerekirdi. ltertde ay. 
nı konunun tartışılması ve sonu
ca ba§lanmasından da son de
rece yanaydık. HEVKARI Oç 
Orgot le sınırtı kal ma malıydı ; 1 
ama bu ısı bir s._,e ertelemek
ten başka çaremiz olmadı§ını 
cıa görUyorduk. 

Sorun bu çerçeveele de§erlen
dlrlkll§lnde, KUK'un "geniş ka
tıhm önerisi" nin ozoncıe birAk 
görQşmeterlnln keslimesi önerıst 
oklu§u çok daha kolay anla
şıtw. 
KUK, program tasta§ı tartı

sılrken yukarıda acıtan geçen j 
Oç Orgote ça§rı yapılmasını öner· 
mecll. Böyle bir şeye karşıydı. ı 
örgOtler, program tartışmalarını ı 
sonuçlandırdJlar ve sıra ttıılk · 
meselesini çözüme ba§tamaya 
getcıJ. KUK, Işte tam o sırada,, 
birdeıMıtre , uykudan yeni u
yanmışçasına bu öneriyi ortaya ' 
attı. i 

KUK'a sormak gerek: Neden' 
bu önerisini program tartiŞma
ları esnasında yapmadı da,_şlm
dl yapıyor? Program tartışmali· 
rının sonuca ba!llandıOı ve sıra
nın tllztıDO ÇÖZDrne kavuşturma
YI geleli§! bir aşamada sOZko-

* Oye o ımanın oyblrH§I esasına daYanmasına biz de katllıyoruz. 
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nusu Ortlllere çaOrı yapelclıOI'I· 
da ve bunlar bu çaQrıya olumlu 
cevap ven:IIOJnc:ıe, bu Işe Sifırdan 
başlamak anlamına da gelmeye
cek miydi? SOzO edilen Oç Ort ll, 
HEVKARI programını olduOu 
tlbl kabul ederek, tOzOk çalış
maıarının -kalınan yerinde de-
118m edllmeslnc!en yana olduk· 
larını mı beHrteceklerdl? Yoksa 
HEVKARI fl)'esl Orgotlertn geR· 
ne n aşamacıa n sonra tıız ük me se· 
leslnl de sonucıandırması,anıas· 
maya varıldıılı bir anda anılan 
Orgıittere ka~tlıriı onertslyle baş
vurması mı cıatıa do§ru olurdu? 
H EV KARl 'nin program ve tOZ Ok 
çalışmaları sonuçlandtrıldıktan, 
pratik çalışmalara başlandıktan 

sonra dahi biZ H EV KARl 'nin 
prog'ram ve tıızuııono blrleşmek 
l~en:IIOimlz başka gOçlere bir 
ultimatom olarak dayatma; bu· 
nu "olmazsa~lmaz" kOşul haD· 
negetırme biçiminde One sı.-me-

. dikten sonra ve daha geniş ka· 
tılımlı bir blrDOin oıuşturulabll· 
mesl Için HEVKARI program 
ve tiiZQOUnde bazı deGişikikiere 
gidilmesi (getirilen önertlere gö· 
re) veya başkalarından gelen ye
nı bir program ve tiiZIJ< ozertnde. 
anlaşmaya varılmasının koşulla·· 

rı ortan kalkar mıydı? 1 
KUK'un sarniyet dereceSI, gOr· 

rnek Isteyenler Için gayet açık· 
tr. 
Yukarıda da bahsettiOlmlz ' 

4.10.1984 tartilli toplantıda yol· 
daşımız gCrOşlerlnl açık blr bl· 
çlrnde ortaya koydu: 

"Bize göre de gUçblrll§l en ge
nış gOçlerln blrll§lnl kapsamalı· 
dır. 12 Eyllll sonrasındaki böllkı· 

-meler sonucunda oluşan Orgot 
ve gUçlertn hangi kOşullarda gUç· 
blrll§lne alınması gerektlOI ko· 
nusunda ortak bir OIÇUde an· 
laşmamız gerekiyor. Bize göre, 
MK'nde azmlık oldukları halde 
ayrılıp, ayrıldıkları örtotUn tO· 
zel klşiR§Inl temsil ettiklerini 
söyleyen gOç ve Orgotler Ilki· 
datOr kOnumda oldukları Için 
gUçblrROine alınmamalıdır lar*. 
Bu temsil dedl!llmlz anlamda 
açıklı!la kavuşturan Orgot ve 
gUçlere gOçbJriOI açık olmalıdır. 
Yine HEVKAR['nln program ve 
amaçlarına ters dUşmernek kaY· 
dıyla ller Orgot dl!ler Orgot ve 
gUçblrtiOI Platformlarryla Ilişki 

kunbllınell, v-ı alabllmelclr. 
Akti halde, ergıa.ı bııltmiiZ· 
ltltmtzdan ve bıılımsez .,oltl· 
karniZdan vazgeçmiş oıaı:aOız. 
Bu Iki 1conu da llk818ldlr, wz
geçmemlz sozıconusu olamaz." 

Markslst.Unlnlst tutum, tutar· 
lt vurı-er poltfka bUdur. 

1.12.1984 tarihinde tliZBk tek· 
nır ele alındı. KUK temslld• 
sı, 3-4 Ytldtr d'en bu çalışma
lardan sonra yanielen teferuat· 
ll bir dellerlendlrmeye gidilme
sinin gerektiOJnl sOyleeikten 
sonra şu soruyu sorarak kOnuş
masını sllrdllrdth 

''BU dwumda ııç hareket ola· 
rak gııç w eylem birROl yapa
bllac:ek durumda mıyu:, cıaoıı 
mlylz7" 
KUK'a gOre ,,u llç hareke

tin gııçblrl§lnln amaçlarmı ger
çekleştirebilme, ;ııco-nıteft§l 
kalmamışti'." 

KUK temsilCisi, çalışmalan bir 
çırpıdl IDnuçlandırrnak Istedik· 
lerini beDrtti: 

"Bu l$1 GIUmlu veya olum· 
suz biçimde sonuçlandırmalıyız. 
Olumsuz sonuçlanse bile bu, 
birlik ısternedl§lmlzcten deOII, 
Orgotıertn kendi sorunlarından 

kaynaklanıyor." 

Bunc!an sorıra 11<SP temsildsi 
söz aldı: 

"Burada bir 10ru sormak lstl· 
Yorum. Bu gDçblrl!ll çalışmala
rına katılan hareketleıfn şu an· 
ki durumu~ ~emokratik milCad e· 
ıe lle liglll Onerllertııızı tesbit 
etmek aıere sare lstediOinlz gOn· 
lertnklnden (birkaç ay oneesi 
kastedlnyor-BN) farklı cıeoıı •. Bu 
arada sizin yeni Cinertlar getir· 
menizi terektirecek bir de!llşlk·, 
Rk de ortaya çıkmadı. Arka· 
daşınız demokratik tatepıertej 
Ilgli Onertıert getlrtrken topla.,., 
tııara hemen başlanması nı, tOZ Ok' 
tartışmaterana geçlimesini ve ak· 
tlf çalışııtra HEVKARI prog. 
ramtnm Yektnda Ilan edllebllece
!llnl beRrtmlştl. Şimdiki onerl· 
nızı o zaman neden gllndeme 
getirmediniz de tliZQk çalışma
ları belli bir aşamaya geldikten 
sonra bu yola başvurdunuz?" 

PPKK: ''KUK'Iu arkadaşlar, tıı
zllkle Ilgli tartışmanın Online 
koydukları bu masele ııe Or· 
gOllll bir mlleadeleyl devam et· 
tlremlyec.ekterlnl belrtml$ olu-

yorıw. llz kendimiz Için duru-ı 
mu böyle gOrmeclllmlzl belirt· 
rnek Istiyoruz. Kaldı ıcı gaç ka· 
zanmak, daha gelişmek Için de 
hem tek tek Clrtotter olarak ça
lışmalı, hem de blrlk olUştura
rak milcadete vermeltylz. KUK • 
lu arkadaşlar oluşacak goÇblrl· 
Olnln blr çatışma yapamayııc:a
oını One sl;fl)'orlar. ( •• -) KUK' 
un savundu§u tOrO$, asıında en 
geniş gllçlertn blrR!IInl sa§ lamaz, 
tersine varolanı da danıltr, en 
geniş birOkıert engeler.( •••• ) 
GOçblrR§Inln dışınde (HEV· 
KARl kastediiYor-BN} o gllç 
birlllinin amaçlarryla ten dllş· 
meyacek lşblrRklertne, blrllkle· 
re gldebiRrlz. Bu 111<-ldlr, ak· 
sını kabul edemeyiz. 

''KUK'un son onarısı ve daha 
onceki gOrUşlerl anlaşamayaça-

Oımızı, anlaşmamamız gerekti· ·rj 
Ol çabasıdır." 
Yoldaşımız KUK'a atıfta bUIU· 

narak, •,ence siz dOnllp dolaştı· 
rıp sorunu somut adım atmama 
noktasına getıriyor, bunun Için -
ballaneler Ileri si;Uyorsunuz" 
dedi. ~ 

TKSP temsildsi de KUK'a 
atıfta bulunarak şunları Ifade 
etti: 

"KUK'Ju arkadaş her neka· 
dar şöyle veya böyle dese de 
aslında kendi lfadelertnden an
laşılaca!lı gibi Ortot otarak bir 
çalışma yapabileceklerine Inan
mıyorlar. Ama beri taraftan, 
bu çatışmayı engelleyen gQç 
olarak da tOrUnrnek Istemlyor
lar. BUnun Için de en genış 

gUçlertn birligını sıııııama görll
nilmil altında Ilkeset cırızeyde 
kabul edilmesi mUmkOn olma· 
yan bir onertyl gUndeme ge- "ı 
tlrlyorlar. Bu biRnçR bir engel· '111 
lemedlr. ( •• _) Siz esasta şu 
aşamada bOylesi bir gOçblriiOI· 
nı Istemiyorsunuz. Bunun ıçın 
bahaneler buluyorsunuz." 
au dunımda çözı.-nsozıı.ıoon 

yaratıcısı kim oluyor? Bu acık 
deOII midir? 

''SOL. Bl RıJK ", ,,_.EVKARI" 
NIN ALTERNATIFI 

DECIL.DIR 

KUK'a gOre "HeVkarl''de yer
alan örtlllerden biri veya blrka· 

• Aynı parti adına birden fazla örgiiOn kabGIO ve meşru temsili n gOzönone atınmaması hallnde 

ortaya çıkaCak tablo ve daha lleriki aşarnalanla bu mantıOın cıoouraca§ı sakat, sekter sonuçlar 

şimdiden gOrllebllecek kadar açıktır. Ki;dlstan cıevrlmdodemokratlk gUçlerl arasında bOylesi bir 

gelene!ll yerleştirme çabalarına k•şı tutum almak, her yurtsewr Orgııt ve partinin görevidir. 

Yoksa ller ayrılan 10-15 kişi ayrıldı§ı Pirtinin tozeı klşlll!llnl tertJfma kOnusu edecek, tilZit ki· 

$11101 adına kenc!lslnl lanse etmeye çalışacaktır. Kendi hesabımıza şunu Ilan ediyoruz: E6er bu

glln de KUK veya bir baŞka hareketten ayrılan bir grup yurt-r, kendilerinin eSki Orvotlerlnl 

temsil ettiklerini Iddia ederlerse, biz bOylesi birgrubun bu meşrutiyet hakkına sahiP olmadı!lını 

sOyleyec:ek ve Ilişki sınırlarımızı onu göre tıelrleyece!llz. Kendi grup hesaptarım ız Için dllrust ol

mayan tutumlara girerek ıackalaşmayısııvunmak bizim gOrevimiz deOIIcllr. 

Plşeng: Sayfa 13 
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çamn ''Hevkul''de antl.faşlst 
mOcldele Pft)ll'ama linrinde an· 
lıı$maya vıarllmamu ve bu kO· 
nudakl gOrllfmeleıtn Çlkmıız:a 
girmeli halnde bile, Tllrklye'de 
kurulan antl.fQlst bir biri· 
te katlimaii '~~~~"'"tar. ar uıual 
demokratik glica'l hem ''He"" 
karl ''de hem de anti .faşist bir 
platformda yeratmall doOru ol· 
mu. Yani "heVkari''Ye katalan 
g~ler, antı.faşlst g~ ve eylem 
birlll çalışmalarına tatli etmel· 
dir. ''Hevkart" her tilriO gOç ve 
eylem birilOtnın aıtermrtlfl ol• 
duOu gibi, Orne§ln antıofaşist 
bir g~ ve eylem birlll de 
"Hevkarl''nln altwnatlfldlr.Man· 
tık bu ı 

sanki "tıevkarl" ve antı.faşlst 
gQç ve eylem biriklerinin yOnel• 
celll hedefler birmiş gibi. OY· 
• "'Hevkart ''nin amacı, progra· 
mında da belrtlkfl§l gibi s6m0'· 
geeiRili -yıkarak demokratik bir 
Iktidar ve cumhuriyet temeln· 
de ba!lımsaz gelşmeye yol aç
mak ve bu yolefailerlemek Iken; 
antı-faşist gliç ve eylem birikiert 
nin amacı daha de§lşlktlr. Bu 
birlikler faşist dlktatOri~Q yık• 
mayı ve diımokratlk dllnQşlm· 
fert gerçekteştlrme)ll hedef tes
bit ederler •. 

Bize göre ne ''Hevkari",''Sol 
BlrHk"ln alternatlflymlş gibi SU· 
nulabllr ve ne de ''Sol BlrNk", 
"Hevkart''nln alternatifi görllle· 

biNr. :>lsa o ısa birbirinin başanlı 
mQcadelesl dl§erlnln mQcadete
slnl olumlu yönde etkll«, gOç· 
lendlıtr. Her Ikisi de dost gOç· 
lerden otuşan blrNklen:llr ve • 
ralarında aOiıklı dayanl$ma 
INşkllerlnl gelştlrmekte yana tu· 
tum takınalması en do§rusudur. 

Bundan dolayı da bizim ''Sol 
BlrNk''te yer almış olmamız, 
"Hevkart" de yer aıamayaca!la
maz anlamına gelmez. Bu Iki bir· 
11!11 birbirini dıştatayan de§ll, 
tamamlayan •ya en azından 
tamamıama yolunda adım a· 
tan blrlkler otarak de§erlendlr· 
mek gerek. Her Iki platformu da 
gQçlenclrmek,eklikslz örglltfer 
haline dönQştQrrnek, KO'dlstan 
Vl8 TOrkiye halklarınan Çlka
rıyıa çok yakından llntlldlr. 
Aksini savunmak KO'dlstan 
devrlmd demokratik • yı.wto sever gQçleıtnln de, antl.fa· 
şlst TO'ktye • KO'dlstanıı gOç
leıtn de mQcadeleslne zarar 
_.Ir. KUK, ''Bl şU Platform a 
karşı 'Aitılı Paltform' bir al
ternatif olarak ortaya Çikıyor" 
(Xebat,Sayı:7, 1.21) dernekten 
vazgeçmaldir .ÇIInkD bu belr· 
lei1Jt yanlıştar, tdhsiZdir. 

SONUÇ 

, Buglln birlik görQşmelerlne Ira-

Plşeng: Sayfa 14 

demize ratmen, KUK'un da· 
yatmaAYla son wrllmlş ola da, 
PPKK, "Hevkul" programana 
wnlan anlaşmanan de§erR bir 
belgeli olarak gOrGyor ve TKSP, 
KUK ve ulusal demokratik g~ 
ve eylem birNOt Içerisinde yer· 
alması geniken tım ulusafode
mokratlk gQçtert, gQç ve eylem 
blrN§Inln örgllt181 temellerini 
ataCak bir platformu oluşturma
ya, birROl gerçekleştırrnek Için 
wrgDçleıtyle çalaşmaya ça§ır· 
mayı tarihi bir görev bilyar. 
BIZ bOylesi bir çall$maya ha· 
zır oldutumuzu bir kere daha 
s6y1Qyoruz. Bize göre sekter ve 
yaşamın gerçekleriyle uyuş
mayan dayatmaların KUK yö
netimi ve tabanı t•afıncıan ye
niden de§erlendlrUmesl, meseı. 
ye sa§duyuyla yanaşılması g• 
rekmektedl r, 

Somut durumdan hareket edi• 
ıer.ıc, blrNOin somut savunucu· 
su olunmalidır. Elrlk tıawrlli 
ketllp, buna karşın, ulusal-de· 
mokratlk g~lertn blrii§Jnln 
Online engeller dikme ve birN· 
!ll lekteye uaratmaktan '118%!1 .. 
çllmeRdlr. Görev ve sorumluluk· 
lar onutulmamalı,aSI<ıya asılı 
b ırakılmamalidır. 
'nlkında§ı tutum ne KUK'a 

ve ne de dl§er TQrklye KO'dls· 
tanı ulusal demokratik g~lertne 
hiç bir yarar getirmez. -r.k 
gerçekçi alternatif, soyut bir· 
lk çag,ııarını bir kenara bı· 
rakarak somut adımlar atmaktar. 
Bunda halkımazın bQyQk yararı 
Vl8rdır. 

KO'dlstan halkının çıkarıarını 
gözOnOnde bulundurmak KUK' 
un mevcut tutumuyla çeHşlyor. 
Bu Işte yarar saCitayanlar halkı· 
m aza n cıostlan de§lldlr. Atıtan 
admlar yenlleriyle IJerletlfmeH· 
dir. Halkımızın çıkarlan bunu 
zorunlu kılıyor. 

E!ler uıusafodemokratlk g~le· 
rln blrll§l kararlıca savunuı
du§u Iddia edllyorsa,bunu fs· 
patlamalı; ''Ya heP ya hiÇ" 
mantı!lını twketmel w katıul 
edllemeyem§l paştnen biJI· 
nen konularda ''benim dediOlm 
olmusa olmaz" denmemeldlr. 
Bu yapılmadı§ı taktirde, hangi 
ör!lfll olursa olsu!'t gerçekten U• 
ıusat-demokratlk guçlertn blrHOI· 
nın sa§lanmasa ıc:ın yetulnce 
lstekl olcfu§u tarafımiZdan lça· 
tıul görmeyecek, ve saOduyuyla 
dClfllnen her Yurt18V18rln bunu 
bOyle de§ertendlrmesl de en 
dotrusu olacaktır. 

Kendi Onerllerlmlzln zaman za. 
men dili« yurt- örglltlerce 

\
kabul edilmemiş olmasa şimdiye 
kadar PPKK"lfl blrlkgörQşmele· 

jrlnden arre kadar bile SOluta
i maml$tır ve bundan bOyle de 
IOlfleOiecaktır. 

Birtik yapmak Isteyenın kencıı 
formoıuvon, görtlş ve önertıert
nin diGer örgtltlerce tomden oı
du§u gibi kabul edllebi'-Oinl 
dQşllnmesl hayal alemlerinde ya
şamasıdar. Oysa biz hayal kur· 
muyoruz. Gerçek yaşaman surı
dulu olanaklan de§erlendlrerek, 
gerçekçi ve somut adımlar at
mak Istiyoruz. azım görQş ve 
önerilerimiz başka örgDtlere llltl· 
matom anlamına taşımıyor ve 
hiç kimsenin bu Şeklide tutum 
takınmaya hakkı oldu§unu 
sanmıyoruz. SöZde deOII.aercek· 
te lstekH olunmatı,uıtlmatom 
sunmaktan vazgeçllmell, go
rOşmetenı devam etmek gerekn 
görQimelldlr. Elz "Hevkarl"nln 
oluşturulması, gQçtendlrllmesl 
w llertki aşamalarda taze gQç
lerle genişletilmesindan yana 
olcfu§umuzu pratik yaşamımızia 
defalarca kanıtladık. Bunu 
KUK'tan da diller ulusal-demok· 
ratlk gllçlen:ten de Istemenin 
hakkımız oldu§u kadar görevi
miz oldu!lu kanısancıayaz. 

Elrtlk, anlaşmaya varılan nok· 
talar temeHnde olur. Anlaşmaz
lık nOktaları bizi birbirimizden 
Iten notalarcıır. öte yaraf· 
tan, anlaşmaya V~BrablltiiOimlz, 
wrabllece!llmlz çok öneml bir 
sıırn nOkta vardır.Aynlık nokta· 
larını önplana alıp eeldel halka· 
ları koparmak,do§ru tutum ola
maz. 

KUK, ne ulusal ve ne de ulus
tararası cıewlmd-demokratlk 
kamuoyunda tutumunu haklı ça. 
karamu. Eller buglln bazı unsur 
veya örgDtlertn alkışiarını olum
lu cıe§erlendlrlycrsa, derin bir 
yanılgı lcertlindedlr. Bu alkışia
rın sahiPleri daha başından be· 
ri "Hevkart "nin otuşmasına 
karşı olanlar veyahutta daha 
sonra bu tutumun Içerisine !ll· 
nınlerdir SunlaRlan bazılarının 
da tutumunu belirleyen şey, 
sallll k lı dQşllnsel yapıya kavu
şamamış olmalan ve daha çok 
duygusallıkla hareket etmeleri
dir. TePkiCI duygular de§ll, ya
mın dayattılll görev ve surum• 
lulukları daha çok dikkate al· 
mak gerek. 

KO'dlstan önc:D lşçt Partisi 
(PPKK), kendisini tnm gQç w 
olanaklarıyla emekçi halkımızın 

1 Yll:e davasına adamaştır .BirHIII, 
1 CiaVii mıza Ileri adımlar kazandı· 
rabllece!ll ve zıorunıu olduOu 
Için Istiyor. Meseleye aynı SO· 
rumtutuk anlayışıyla yaklaşıl· 
masını tım yurt.ver gQçlerden 
bekliyoruz. Herkes aOiıkh bir 
detertendlrme yaparak kanelli 
ve KOrellstan halkı Için en yarar· 
lı olaCak tutumu karartıca takın
malıdır. 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MiLiTANIN 5ÖZLÜGÜ 

Emperyalizmin Ideolojik 
Taaruzu 

Ideolojik taaruz~ emperyalist 
burjuvazinin dOnya sosyanzmı· 

. ne, dOnya devrlmd gOçler1ne 
karşı kullanmış oldu!ıu en ak· 
tlf ve en keskin Ideolojik mOCa· 
dele biçimidir. Bu IdeoloJik mG
cadele biçimi çok yOniD ve 
kanşıktır. sıstem, metod ve a· 
raçlardan meydana gelmekteelir. ı 
Amaç ; propaganda ve Illitasyon 1 
çalışmelanyla; Insanıann biUnç . 
duygu, his ve tavırlan Dzer1n·: 
de planlı olarak etkide bulun·, 
mak': Makslzm-L.enlnlzme,sosya· ~ 
Uzmln toplumsal ve devlet dG
zenlne, komırılst partllerin ça. 
Jışmasına, uluslararası komUnist 
ve Işçi hareketinin blrUk ve 
kaynaşmasına, ulusal kurtuluş 
ve genel demokratik hareket· 
ıere,hali< ıarıiı tiarış ve Silah ı 
sızianma uaruna yOrOttOklerl sa· 
wşıma kara çalmak,baıtalamek 
w engel olmaktır. 

Ideolojik taaruz, bozgunculuk, 
empeıyaUzmln, burjuvazinin ge· 
nel saldırgan antl·komırılst ldeo· 
lojlk politikasının ayrılmaz ö· 
nemi bir parçasıdır. 

Ideolojik ta•uzu, bozgunculu· 
au llrgotleyen ve gerçekleşti· 
renıer, emperyalizmin, burjuvazi· 
nin çıkarlarını savunan ve yOıte· 
ten, devlet,partl,bllm kurumla· 
rı, toplumsal ve başka organ ve 
Orglltler ve birey olarak kişi· 
lerdlr. 

Ideolojik taaruzcuıar; kendi 
amaçlarına ulaşmak Için, yaıan
dan-aldatmacaya, şant.ıdan sah· 
tekarlt!ıa, '"Yeni" teoriler oret
meden~ngoroıere, "hayırlı kul
ların" çalırtlarında • "duyguları 
peylaşmz kutlarnalanna kadar 
her yolu; basın , s6zla ve gör
sel propaganda,adyo, televlz· 
yon, sınema,sanat gibi araçlar 
kullanmaktadırlar. 

Ideolojik taaruzun,bozgunculu· 
§un hedefi; Işçi sınıfı, emekçi 

1 
Yt!ıınlar, aydınlar Içinde reel, 
sosyalizm Ilikelerine karşı kin ve; 
nefret yaratmak, yaratılmış bu· 
lunan anti-komanıst psikolojik 
ve Id eo lo)lk ko m plekslerl 1 n
sani• ın yaşam tarztarında antı 
Sovyetlk, milliyetçi, şövenlst, 
ırkçı dQşOnce ve davranışlara, 
danaştormektlr. 

GOnDmOZde dDnya devrlmd 
soracı balılaşık lar ı arasındaki . 
blrll!ıl zayıftatmak Için kur· 
nazca IdeoloJik, bozguncu bir 
kampanya yOrııtllmektecllr. 
IdeoloJik turuzun ana hedefi; 

Hazırlayan: J. PEŞENGI 
SosyaRst Ilikeler ve herşeyderi 
önce de SSCB'dtr- Ideolojik ta· 
aruzun de!ılşlk metod ve araç· 
lartyla empeıyaRst burjuvazi; 
Sosyalist Ulkelerde Içten "Idip· 
ruıer atma", yılııniarın biRn
dnde Markslzm-t..enlnlzml ''bu• 
ıancıırma",sosyaRzmln uıaşımla·. 
rına kara çatma, komanıst parti· ' 
nın etrafında kanetlenan po· 1 
lltlk blrl§l zaytftatma, milliyet· 1 
çiU!II körOkleme, ''sessiz" ~- 1 

şı-c:tevrlmler Için koşulları ha· 
zırlama, kapltalzml geri dOn· 
dDrmeyl amaçlamaktadır. 

Anti.Sovyetlzm, emperyallz· 
min, sosyaRst lllkelere, dewlmd 
hareketlere karşı yOneıttl§l lde· 
olojlk turuzun başlıca Jçerl!ıl· 
dir. Bununla amaçlanan sosya
list Olkelerde halk yılııniarını 
sovyetler BirROl 'ne karşı şart· 
landwmak, sosyaist tcplulu§un 
blrRk ve kaynaşmasını ''da!ııt· 
mak"tır. 

Ideolojik taaruzda,,emperya
llzm,burjuwzı amaçladı§ı hedef· : 
ıere ulaşmak Için; sa§ refor
mizm!, sa§ ve ''sol" revlzyo
nlzml, de§lşlk radikal e!IIRmlerl, 
kaçllkoburjuva, milliyetçi, dlnd 
ve dll:ler grupt•ı şu veya bu 
şeklide kullanablllyor. özelik le 
Marksist-Laninist teortye (dlya· 
lektlk-tarlhl mateıyaRzm, eko· 
nomi-POUtlk. blUmsel koma · 
nlzm),aynı şeklide parti Inşa 
bitimine, Marksist-Leninist este· 
tik, etlk,sosyolojlk,edebl teori 
w eleştiridlll:llne karşı v.s var
giiÇierlyle savaşmaktadırlar.lde
olojlk taaruzun hedefleri arasın
da aynı şekilde sosyaHst klltOr, 
sanat ve Oğretlm de bulunmak- , 
tadır.Bııtlin bu saıcıwı· ve taaruz , 
mekanizması ;Marslzm-Leninizmı i 
''Yenlleştırme" ,,ylleştlrme" 
teorllertnden, 'Markslzm-t.enl· · 
nlzme karşı açık en.;ızgın saldı· 1l 
rtlanı kadar çok yönla ve çok 
de!ılşlk şeklllerde çalışmaktadır. : 

Emperyalzmln Ideolojik taaru·: 
zuna karşı, sosyaRst lllkeler, 
uluslararası kornOnist ve Işçi ha· 
raketi kendi bllmsel, Marksist 
-t...enlnlst Ideolojik çalışmalarıy
la karşı koymaktac:tırlar. Bu sa
wşım acımasız ve OdOnSOZ sil'· 
mektecllr. 

Bugün TOrkiye ve KDrdlstan'da 
faşist tanır ve Imhanın yanı
stra 1Z9.!nca bir ldeolo)lkl taaruz 
kampanyası sDrdllrOimektecllr. 
Bu kampanyanın sordarilmesi : 

ıçın faşist cunta; devlet kurum 
ve organlarından, toplumsal ve 
diOer poRtik kuruluşlara; YI· 
ı:ıınsal komOnlkillsyon araçların· 
dan, Onlverstteye, CIA ve NATO 
uzmanlarından, bir dOnemin 
"sakıncaıı pJyac:telerl"ne ; cami· 
den, sinemaya; sanattan, biRrne 
her sıstemi, her metodu, her 
aracı kullanmaya çalışıyor. Sö
mOrged.faşlst dlktatOriii§Dn ele· 
başlan yaklaşık 4,5 yıldır TOr· 
k·Jye ve KDrdlstan halklarının 
ba§ımstzlık, demokrasl,sosya
Azm savaşımfarına azgınca sal· 
dtrmakta, yorottQ!IO Imha ve 
terör politikasını IdeoloJik 
taaruzıarıyla meşru kılmaya, an
tl-komUnist, antı-Sovyet, KDrt 
dQşmanı, ernek ve özgDriOk dQş· 
manı nıtell!IIYie;mllllyetçl, ırkçı, 
şOven dQşOnce ve davranıştar 
Için zemin ve koşullar yaratmak· 
ta, bOylesi özelilkiert körOkle· 
mektecllrler. Faşist dlktatörlak 
bu amaca uıaşabftmeı< Için en 
adi, en çtrkef yöntem ve araç
ıarı kullanmaktadır. Tartilten 
·ıaiırna Carlık karşıtı duyguları 
SoVYetler'e karşı klne dönQş· 
tormeye çalışmakta, KDrdlstan 
halkının yazyıllar 5evtıası, umu· 
du, hasretl ğzgDrlllk ve ba!ıım 
siZlık savaşını ''bölllcO", ''dış 
mlhraklı terörlstlertn" hareketi 
olarak göstermeye çalışmakta
dır. Anti-komUnist propaganda· 
nın yönetiminde en adi yolları 
seçmektedlr. Oln, mezhep, ırk 
ve miiHyet farklılı!lını kllrak
Jemek, sa§ ve "sol" revtzyo· 
nlst gOçJertn Markslzm-t...enlnlzm 
adına anti-Marksist cıkıs ve 
tavırlarını malZeme oı•ak kul
lanmak Istiyor. 

BOtOn komDnlst, dewlmd-c:te
mokratlk gQçler1, özeHikle KOr· 
dlstan'da Partimizi; faşist ldeo· 
Jojlk taaruzun etkllertnl emekçi 
yı!lınıar ve Işçi sıntfımız Ozer1n· 
de etkisiz kılmak, onu teşhir 
etmek Için oldukça çetin 90· 
revler bekliyor. BugQn yorııt~ 
ıen IdeoloJik milcadele faşizmin 
Ideolojik taaruzu karşısında ol· 
dukça yetersizdir. Bu doOrultu· 
daki çabal•ı etki nleştlrmek ge
rek. 

IDEOLOJIK ETKILEME 
lc:teolojlk ·etki ıeme demek ıı:ıo

şOnsel olarak komırııst ve parti·· 
ye Oye olmayan taraftarıarın bl· 
Unç ve tavırları Dzer1nde etkide 
bulunmak, onu geliştirmek ve 
yönlendlrmektlr. 
Bu etkllemec:tekl ana amaç: On· 

Devamı s.l9'da 
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Varşova Anlaşmasi 30. Yaş1nda 

ABD, Dominik Cumhuriyeti'ne 
23.000 askeriyle müdahalede 
bulundu. 1964-1975 yılları ara· 
sında 8,7 milyon civarındaki 

ABD askeri Hindi Çin halkına 
karşı seferber edildi ve- bu böl· 
gede milyonlarca ınsan katledil
dl. 1978 yılında Amerikan heli· 
kopterleri sayesinde Fransa .ve i 
Belçika zaire'nin Şaba şehri ne\ 
asker çıkardı. ABD, 1979-1985 
Yılları arasında Afganistan devri· 
mini dumura uj;jratma çabaları
na girişti. 1982 yılıncT.ı ABD'nin 
800 askeri Beyruta çıkarıldı. 
1983 yılında Grenada devleti 
ABD tarafından işgal edildi. 
Şimdi de Honduras aracılıj;jıyla 
Nikaragua'ya karşı ilan edilme· 
miş savaş yllriltüyor. BOtiın bu 
Amerikan emperyalizmi nin ve 
NATO'nun saldırıları, dlınya ba· 
rışını tehdit etmiş ve karışık u
luslararası bu durumda; barışın ' 
savunucusu Varşova Anlaşması' 1 
nın 7 Avrupa sosyalist ilkesi 1 
devlet ve hükümet başkanları 26 1 
Nisan'da varşova'da toplanarak · 
Antasma'nın 20 yıl daha uzatıl· ı 
masına, yürürlükte kaldı§ı halde 
10 yıleta otomatikmen devamına 
karar verildi. Ama bu kararı atın
ca bir kez daha NATO ülkelerine 
çaj;jrıda bulunarak iki paktın bir· 
likte feshedilmesini önerdiler. 
Fakat bu öneriler NATO ülkeleri 

1 kincı dünya savaşından he
me ri sonra antı· rtitler koalislyo
nun Iki i:ıevıeti ABD ve Ingiltere 
PotSdam ve Yalta anlaşmalarını 
çtj;jneyerek Sovyetler Ellrli§i'ne 
ve dl§er sosyalist iliketere karşı 
"So§ u k Savaş" propagandasına 
giriştiler. iık olarak 5 Mart 1946 
Yılında Amerika'nın bir llnlversi
teslnd-e o zamanın Ingiltere Baş
bakanı Churcll resmi otarak bu 
savası başlatıyordu. Bir Yil sonra 
"Truman Doktrini" ve daha son-

ra ''Marşal Planı" oluşuyordu. 

"Truman doktrini"ne gore ABD 
dij;jer Ulkelerin içişlerine muda
hale etme hakkına sahiptir. 
"Marsal planı'na gore Truman 
doktrini" onaylanıp Avrupa'nın 
silahianmasına gidilecekti. Bu 
plantar uzerinde anlaşarak Bir-. 
tesmis Milletler tlıziiğilnü de ih
lal eden ABD, Ingiltere, Fransa 
ve dij;jer bazı emperyalist iJketıe·r 
Nisan 1949 yılında Kuzey At
ıantik Askeri Paktı'nı (NATO) 
kurdular. 

Emperyalist utkelerin saldırgan 
gıicıi durumundakl NATO'nun 
biricik gOrevi, ~meği tehdit edip, 
Sovyetler Birilgi 'ne ve di §er sos
yalist ulkelere karşı otmaktı. Da· 
ha sonra NATO •nun etki alanı 

genişledi. Amaç dünyada gelişen 
ulusat kurtuluş hareketlerini 
bastırmak gerekirse yok etmek, 
yeni sosyalist toptumların kurul· 
masını ve gelişmelerini engelle· 
mekti. NATO bu saldırganlığını 
Kore'ye ve Hi ndi Çln'e direk as· 
ker çıkararak açıkÇa gosterdl. 

Açıktır ki NATO'nun kurul
masından hemen sonra Sovyet
ler Birliği ve dlj;jer Avrupa sosya-, 
list iliketeri kendi askeri paktını 1 
kurmadılar. On tar askeri pakUar
la dünyada barışın korunması 1 

yolunda gitmemeye özen göster-' 
d ller. Avrupa halklarının çaba ve 
birleşmeleriyle barışın saj;jlana
bllecej;jine ı nanıyorıardı. Ancak 
5 Mayıs 1955'tekl Paris anlaş· 
masıyla Batı Aomanya NATO'Ya 
üye oldu. B.Aimanya'nın bu sal-
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dırgan Pakta üye olması Avrupa• 
da savaş tehlikesını artırıP, kıta' 
da yeni bir stratejik durum ya
rattı. Bu o lay Sovyetler Bir li §i • 
nt ve di§er Awupa sosyalist ul
kelerini onıem almaya, savunm 1 

larını gUçlendirmeye,dayanış
malannı arttl"maya, savaş tehll· 
kesine karşı AVrupa'da ve dün
yada barışı bu şekilde·korumaya 
götilrdiı. 

14 Mayıs !955 yılında yedi 
Avrupa sosyalist ulkesl, Sosyalist 
internasyonaıızm temePnde 

dostluk, Işbirliği ve karsılıkil 
yardım Jikesinden hareket ede· 
rek kendi askeri savunma paktı· 
nı- Varşova Anlaşması•nı· oluş
turdular .Ej;jer 40 yıl dış dünya
mız barış içinde yaşıyorsa, bunu 
başta Sovyetler Birliği olmak ı;. 
zere dij;jer sosyalist ülkelerin ı 
maddi, teknik ve askeri gücüne 
bOrCIIIVIJZ. 

Sosyalist d un ya sistemi nın 1 

caydırıcı rolline rağmen ABD', 
nin ve NATO'nun dij;jer lllkele
nn içi~ierlne mudahale etme • 
"hakları".sıiruyor. 1945 yılından 
sonra ABD emperyalizminin 
dünyann çeşitli ülkelerine bazı 
saldırıları oldu.Mart 1945 yılın
da ABD, TOrkiye kıYılarına 
"Müsurl" ve diğer savaş gemi le· 
ri gönderdi .1 Q50·195~' 
teki Kore savaşına NATO askeri 
katıldi.' ABD Haziran 1956'da 
suveyş Kanalı bunalımı. d6la
yısylii savaş uçaklarını gönde
rerek Fransa ve ingiltere'yi 
NATO çerçevesi nde destekledi. 
1960 yılında Kongo'nun iç,işlerı· 
ne karıştı,1961 yılında Kuba'YI· 
denizden ablı,ıkaya aldı.1965'te ' 

tarafından "evaosı7 bırakıldı. 1 
Bugun sosyalist ilikeler uzayın 1 

si lahlandınlmasına, uzay silahta.' 
rının yapılmasına k._ş, çıktılar 

ve toplantılarında buna son ve
rilmesini istediler. varşova an-· 
leşması nükleer silahların karşı-' 
hklı azattılmasını ve daha sonra! 
ortadan kaldırıtmasını ve dilleri 
bir sürü barışçıl öneriyi ABD ve i 
di !;ler NATO çevreleri ne sunmuş 1 

olamasına raj;jmen bunlar otum-i 
suz ,gergi nlij;ji ve dolayısıyla da 
savaş tehlikesi ni arttıran tutum
larından vazgeçmiyorlar. 
Varşova Anlaşması,dünya barı-ı 

şınınJnsanhk soyu ve uygarlıj;jın, 
koruyuculuğunu yapmaya de· 
vı>m <'divQr. 

M. SERDAR 

PEŞENG1 OKU-OKUT! 

Y AZI VE HABERLE GüÇLENDİR ! 

NOT: ;>Bşeng'ın 25 Mayıs 1985 tarihli 30. sayısı teknik neden· 
lerden dolayı baskıya geç verilmiştir. 

Bu gecikme nedeniyle ~şeng'in tüm okuyucularından 
özllr dileriz. 
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PPKK MK BILDIRISI 

Birleşirselc Yeneceğiz 

tUm kazanımları bir bir yok et· 
tl. 
Faşist diktatörlük 6 Kasım 

ıg83 genel ve 25 Mart ıg84 
yerel seçimlerinden bu yana, 
"demokrasiye geçtik geçiyoruz", 
demagojisine başvuruyor. Geçen' 
süre, kurulan parlementonun 
göstermelik kukla nlteli!jini 
apaçık ortaya koydu. Halkımız, 
özal hükümetinin, hiç bir de· 
mokratik nltell!ji olmayan kuk· 
la bir hükUmet oldu!junu görü
yor. : 
Ip ler halen Evren,n, Milli Gü-' 

venllk Kurulu'nun eHndedlr. 
Halkımız ve onun örgütlü güçleri 
ozerindeki baskı, terör ve Türk 
Ordusu'nun Kürdistan'daki ope
rasyonları sürüyor. Tutuklama
lar, Işkence ve idamlar aynı şe
kiidi devam ediyor. Işçilerin, 
köylülerin, Kürt halkının kısa· 
ca tUm halkın en küçük demok· 
ratlk talebi acımasızca eziliyor. 

yorlar. Dahası emperyalizmin 
saldırgan giiÇier:l yalnız ABD 
veya başka yerlerden değil, 
topraklarımızda; Dlyarbakır'da, 
Van'da Muş'ta ba!ıımsızlık ve 
özgürlük mücadelemizin karşı· 
sına dlkiliyorlar. Onların onayı 
ve desteğiyle yurdumuzun di!jer 
parçalarındaki kurtuluş mücade· 
lesinl yürüten gUçler ezıımek' 
Isteniyor. Art ık iş çi sınıfı ve 
emekçi halkımızın savaşımı kar-: 
şısında yalnız Türk Ordusu 
de!jll, ABD askerleri de doğru.' 
dan doğruya duruyor. 
Işçiler, Köylüler, Tüm Emekçi 

Halklarımız! 
Kürdistan öncü Işçi Partisi Işçi. 

sınıfının uluslararası birlik, da·, 
yanışma ve mücadele günü olan, 
ı Mayıs ıg85'te Işçilere, köylü-' 
lere, gençlere, aydınlara, esnaf 
ve memurlara kısacası tüm Türk 1 
ve Kürt halkına sesleniyor: Fa·ı 
şlst diktatörlü!jün süngüsü her·, 
şeye muktedlr de!ıll, blrleşlrsek 1 
yenece!jlz. Yeter ki yurdumu· 
zun her köşesinde cuntaya karşı 
yükselen tepki leri de!jerlendire· 
Ilm, örgatleyelim. Aşa!jıdakl ta· 
leplerl halkımızın bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelesine canitea 
balı lay ar ak faşist diktatörlüğü 
alaşal!ı etmek için mücadele e·' 
delim. 
-Işkence ve idamlara son, 

işkencecilerden hesap sorulsun! 
-Genel ''af" çıkarılsın, zindan· 

lar boşalSın! 
-sıkıyönetim, olajjanüstü hal 

uygulamasına son! 
-YöK da!lıtılsın, gençlljje sa!l· 

lam bir gelecek garatileyen e§l· 
tim! 
-ırkçı-şoven ellitime son! 
-Görevlerlnden altnan tUm de-

mokratların görevlerı verilsin! 
-oaşance, basın, söz ve yayın 

OZerindeki baskıya son! 
-Kürt halkı azerindeki ırkçı· 
şown baskıya, Kürdistan'daki 
operasyonlara,polis ve Jandarma 
terörüne son! 
-Kürdlstan'ın dljjer parçaları· 

na yönelik saldırılara son! ' 
-çalışanların ücretleri lnsarıCa 

yaşamı karşılayan bir dOZeye 
yükseltilmeli! 

-sendikal haklar üzerindeki 
tUm baskılııra son, tüm çalışan· 
ların toplusözleşmen sendikal 
hakları Için savaşalımi 
-Grev hakkı üzerindeki tüm 

yasaklara son! 
-Kadınlarımıza hak eşitlll!l, 

eşit i şe eşit ücret! 
-Köylülerin ürünlerini değer· 

ıendlren bir taban fiyatı uygu
lansını 
-ABD ve NATO üsleri ne, "Çe· 

vlk Kuvvetıer"e ve ABD ölüm 
füze lerı ne hayıı ! 
YAŞASlN işçi SINIFININ 

ULUSLARARASI BIRLIK, 
MüCADELE VE DAYANIŞMA 
GONO ı MAYIS! 
FAŞIST DiKTATöRLO~O 
ALAŞA~I ETMEK ICIN ILERI 

ı Mayısıgss 

PPKK MK 
Kürdistan öncü Işçi Partisi 

Merkez Komitesi 

Uygulanan ekonomi ve sosyal 
politika, zengini daha zengin 
fakiri daha fakir yaptı.Hangl 
yönden bakılırsa bakllsın Tür· 
klye ekonomisi bir çıkmazdadır. 
Artık yalnız kitleler de!jll, büyük 
burjuva çevreleri bile 1 MF pa
tentli özal politikasının darbo· 
!ı azıarı aşamayacağını söy lilY or, 
görüyor. Bir taraftan halk kitle· 
leri açlık, yoksulluk ve sefaJet 
içinde yaşarken di!jer taraftan 
holdingler, silah tekelleri gerçek· 
ten altın yıllarını yaşıyorlar .Tür· 
kiye, bugün emekçilerin en dü-, 
şük ücretle çalıştırıldığı parmak·' 
la sayılacak devletler arasında· 
dır. 

TALANA DAVET 
Işçiler, Emekçiler,Tilm Halkı· 

mız! 
Faşist diktatörlük ABD Başka· 

nı R. Reagan•ın başını çektiği 1 

emperyalizmin ve onun saldır-I 
gan örgütü NATO 'nun savaş,' 
silahianma ve gerginlik yanlısı 
çevrelerinin dilmen suyunda yü
rüyor, Türkiye ve Kürdistan toP· 
rakları, ihanet anlaşmalarıyla 
ABD ve NATO'nun, komşumuz 
ve dostumuz Sovyetler Blrli!:ii' 
ne , dl!jer sosyaHst ülkelere, 
Ortado!ju halklarına karşı bir 
saldırı w sıçrama tahtası hali· 
ne .getirdi. Evren ve onun hem· 
paları bu tutumlarını gizlemek ı· 
için sürekli sözümona "komü
nizm tehdidi" nı (!) komşu Ol· 
kelerde yaşayan Türk asıllı "soy
daşlarının hakkını savunma"(!) 
demagojislni diri tutuyor, dostu 
düşman, düşmanı dost gösteri· 

Tekelci sermayenin.temsi le lle· 
rlnden oluşan kalabalık bir he· 
yetıe Japonya'ya giden özal tek
rar "Japonya mucızesi"nl övdü 
ve yabancı sermayeye olan hay
raniılıını fırsat buldukça belirt· 
rneye ozen gösterdi. özellikle 
Japonya'dan ayrılmadan önce• 
düzenledi!il basın toplantısında! 
Japon sermayesını çekmek için 
Türkiye'deki yatırım avantaJia· 
rına ilişkin söyledikleri tama-; 
men ta lana davet nlteli!lindeydi.: 

T. özal'ın Japon Işadamlarına' 
seslenerek :''Yatırımlara sınır ge-· 
tlrmlyoruz. Türkiye büyüktür. 
lstedl§lnlz yerde lstedi§inlz işi 
yapın. TOrkiye'de ucuz işgücü 
vardır. Bunu deOerlencııreblllr· 
slnlz".şekllndekl sözleri, hiç bir 
kuşkuya yer vermeyecek derece 
de açık ve nettir .Ayrıca T. özal, 
Iki ülke arasındaki uzaklı!lın ya-

tırımıara engel oıamayacaııını 
belirterek Türkiye'de yatırım ya
pacak Japon sermayesinin Orta· 
Do!ju ve kuzey Afrika'ya da ih· 
raç olanaklarını bulaca§ını sOZ· 
lerine ekledi. 

Başta ABD'Ii,F. Almanyaıı,ln
glltereli büyük tekeller olmak O· 
zere batılı emperyalist tekellere 
yatırımlar için her türlü kolaylt
ğı tanıyan faşist dlktatörlü!lün 
Japon sermayesini çekmek Için 
sundu!lu olanaklar şunu açıkça 
bir kez daha gösteriyor ki Evren
özal çetesının emperyalist tekel· 
lere peşkeş çekrneyeceııı hlç bir 
şey yoktur. Yeter ki gelsinler 
mantığı bu halk düşmanı polltl· 
kan ın önemli bir özelli!iidlr.A. 
çıktır ki bu halk düşmanı poli· 
tikaiardan kurtulmak faşist dik· 
tatörlü!lü yıkmaktan geçer. 

• 
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DUNYA ORTAK EVIMiZDIR 
püskürtrnek zorunda kaldı. 

Sovyet halkı yaratıcıinşa için, 
gelişmiş sosyalist toplumun da· 
ha da mükemleştlrilmesi için ba
rışçıl koşullara gereksinim du· 
yüyor.Bizim ideallmiz ,çıkarı
mız genel ve tam silahsızlanma
dır. sürekli ve haklı bir barıştır. 

Barışın korunması komünist 
parti w Sovyet devletinin yüce 
bir amacidır ve amacı kalacaktır. 
Barışsever dış politika, v.I.Le· 
nin'nin mirası SSCB Anayasası· 
nın bir normudur. O, sosyalist 
toplumun özünden geliyor. 
Savaşın önlenemez bir kader 

olduguna kesinHkle lnanmıyo

ruz. Nükleer bir savaşı çıkarma
YI haklı çıkaracak hiç bir amaç 
olamaz. Görüşmeler masasında 
çözütemiyecek hiç bir uluslar· 
arası sorun yoktur. Yumşama ve 
yapıcı işblrli!ll uluslararası yaşa· 
mın do!lal ve sürekli durumu ol
malı ve olmak zorundadır. Akıl, 
delill!le ve dengesizli!le üstün gel· 
me ll dir. 

UZAY IN 
Si LAHLAN DI RI LMASI 

FACiADIR 

Sovyetler Birll!li, halkları ve 
devletleri, onların parlamento 
ve hükümetleri rıi silahianmanın 

uzaycıa ve yerde durdurulması, 
sınırlandırılması, azatilması ve 
nükleer silahların tamamen tah· 
rlp edilmesi için olanaklı olan 
herşeyi yapmaya ca§ırıyor. 
uzayın silahlandırılması şartla· 

rı altında nükleer silahları sınır
landırmak ve azaltma sorunları 
üzerinde bir sonuca varmak ola
naksızdır. uzayın silahlandırıl· 
ması, kantrolsuz bir silahianma 
yarışı için her alanda katalizatö· 'ı 
rO olur,bir yeni ve daha tehli·, 
keli silahianma yarışı devrine, ' 
stratejik stabilasyanun (Istikrarı·, 
nın) hızlı bozulmasına yotaca· ' 
caktır. 

Akla en uygun olan, nükleer 
güç sahibi devletler arası ilişkile
ri n ba!llayıcı normlarla şekil
lenmesidir. Görüşümüze göre bu 
normlar şunları öngörmelldlr: 
Nükleer bir savaşın önlenmesi; 
nll<leer silahların propagandasın
dan vazgeçlimesi; ilk nükleer si· 

p#şeng:Sayfa ıs 

Baştarafı s. 20'de 
lah kullanan olmama; bu silahla
rın yayılmasına izin verilmemesi 
ve nükleer silahların tamamıyla 
ortadan kaldırılması Için çaba 
harcanması. Sovyetler BirH!Ii, di
!! er nükleer gUç sahibi devletlerle 
bu normların tanınması ve ba!l
layıcı hale getirilmesi için her 
zaman görüşmeye hazırdır. 

Sovyetler Blrll!ll, Faşizme kar· 
şı büyük zaferin 40. yılında n ük· 
teer silaha ilk başvuran devlet ol
mama yönünde; tek terattı ola
rak üzerine aldı!lı yükümlülü!IU: 
vurguluyor, ve bu güne kadar bu 
yükiımlü!lü yapmayan nll<teer 
güç sahibi devletleri benzer yü
kümlülükleri kabul etmeye ca!lı· 
rıyor. 

Sovyetler Birli!ll'nln Stock· 
holm konferansına katılanlara 

suncıusıu "karşılıklı askeri kulla· 
nımından vazgeçilmesi ve barış· 
çı ili$kll<'rln korunması üzerine" 
başlıklı belgenin esası gerginlik· 
lerin azatılmasına uygun düşü
yor. 

Bu girişim, konferansın esasa· 
macına ulaşmasına yönelikti. ö
nerilen antlaşmanın özü, biribi· 
ri ne karşı ne nükleer ne de kon
vensiyonel silahları kullanmama 
ve sonuç olarak asla karşılıklı as· 
kerl zora başvurmama yükümlil
!lüydü. 

TOM HüKüMETLERE, 
HALKLARAVE 

PARLEMENTOLARA 
SESLENI YORUZ 

Avrupa, ABD ve Kanada hükü· 
metlerl ni, Avrupa kıtasını hem 
orta menzilli hem de taktik n ük· 
leer silahlarından arındırmak 1· 
çin etkin önlemler almaya çağı· 
riyoruz.Avrupa kimyasa silah· ı 
lardan da tamamen arındırılma· 
lıdır. Balkanlarda, kuzey Avru
pa'da ve kıtanın di!ler bc:\lgele· 
ri nde nukleer silahlarcıa n arındı· 
rılmıs bolgelerin oluşturulması , 
ve askeri harcamaların azatılma· 
sı, dünyanın bu kesiminde de ba· 
rış ve giJvenli!lin güçlenmesine 
katkısı olacaktır. 

Sovyetler BirH!Ii, güven ve gü
venlik önlemleri alma ve Avru
pa 'da silahsızlanma üzeri ne 
Stockholm Konferansı'na ve or
ta Avrupa•cıa karşıtıkit Silahları-

mayı ve aSker sayısını azaltma ll
zerine Viyana görüşmelerine 
katılan devletleri,her iki tara
fın da kabul edebilece!ll sonuç· 
lara varmak için hemen gerekli 
önlemler almaya ca~ırıyor. 

ülkemiz, Yakın Do!lu, Orta 
Amerika, Güney Do!lu Asya ve 
di !ler bölgelerdeki sorunların ba
rışçıl çözümünden, devletler ara· 
sı gerginlik ve anlaşmazlıkların 

bu ülkelerı n içişleri ne dışardan 
karışmadan giderilmesinden ya
nadır. Di!ler halklarla birlikte 
Sovyet insanları, NamlbYa'nın 

ba!lımsızhQının tanınmasını ve 
Güney Afrika'daki ırkçılı!lın kal· 
dırılmasını enerjik bir biçimde 
lstıvor. 

Sovyetler Birli!li, Ilgi duyan 
devletlerle birlikte, ulustararası 
ekonomik ilişkilerin adil, de
mokratik bir temel üzerıne otur· 
tulması, sömürıinün tüm biçimi
ne, ticari ve ekonomik ilişkilerin 
politik baskı olarak kullanılması· 
na son verilmesi i çi n ça llsacak· 
tır. Sovyetler BiriiSli gelecekte 
de sosyal ve ulusal baskıya, ırk 
ayrımı ve soykırımına karşı, ger
çek demokrasi ve eşitlik için, 
ırk, cins, dil ve din ayrımı yap· 
madan tüm insanların reel hak 
ve ozgı.rlüKieri için mücadele e
denlere ardteri destek verecektir. 

Birleşmiş Milletler örgotunün. 
halkların barış ve güvenli!llnin 
korunmasındaki aktif rolünün 
ve etkisinin daha da arttırılması,, 
bildirgesinde açıklanan yüce a·, 
maçların gerçekleşmesl,gelecek 
kuşakların savaşın faclalanna 
küf$1 korunması ve yanyana bir· 
likte Iyi komşuluk ve barış için
de yaşarıması heP))Tii~!n_çıK_arıı:ıa 
mak hepimizin ortak çıkarına· 

dır. Birleşmiş Mllletlerin, faşiz· 
me karşı zaferin 40. yıldönümü· 
nü kutlamak Için halkiara ve 

devletlerine yaptı!lı çaQrıyı se· 
lamhyoruz. Bununla 2. Dünya 
Savaşında hayatını kaybeden 
milyonlarca insanınanısı önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 

Hem faşizme karşı verilen sa· 
vaşa katılanların hem de savaş· 
tan sonra doğanların kutsal gö
revleri, insanların yaşama hakki
nı savunm~dır 

SSCB HER öNERiYI 
GöROŞMEYE HAZlRDlR 
Tüm devletlerin, onların hükü· 

metlerl ve parlementolarının 
dünya barışını koruma, dünya ve 

Devamı s. 19'da 
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DONY A BIZIM ... 
Baştarafı s. 20'de 

Insanlığın kaderini koruma bilin· 
clnde olma durumunu gözönü
ne alan Sovyetler Birliği bu çağ·. 
rıyla, tını halklara, parlemento 'l 

ve hükUmetiere aklın sesini din· 
1eineye, nükleer bir felaketi aktif 1 

ortak eyJem~riyle önlemeye, 
yeni bir savaşın yolunu tıkama· 
ya ve nükleer silahları tamamen 
ortadan kaldırmaya çağırıyor.

Sovyetler Birliği, her girişimi ve 
öneriyi barışın çıkarına görüş
meye hazırdır. 

BUyük zaferin 40. yıldönümü, 
devletler ve halkların uluslararası 
durumun sağlığa ve barışın güç
lenmesi için ortak çabalarına ye
ni bUyük bir güç katsın. Insanlık 
güven dolu bir gelecekte 20. yüz 
yılı tamamlayabi Ur, tamamlama
lıdır ve 21. yüz yıla gi}'ebllmeli, 
girmelidir. 

SSCB Yüksek Sovyet Prezidyu mu i 
SSCB Hükümeti, 

SBKPi 

MILITANlN ... 
Baştarafı s. 15'te 

ı~rın blftnc.ı<ararlılık, yaratıcı·. 
lık, çatışma aktlvlteslnl, genel 
kiltUr ve poltlk dllzeylerlnl, 
deneyım ve tecrUbetertnl, c:ıev
rlmd ahlak ve bakış açıları-l 
nı geliştirmek, yUkseltmektlr. 
Halkımızın Ulusal Demokratik 
Halk Devrimi mDcac:ıetestnc:ıe ko· 
mDnlstlerln ıc:ıeolojlk etklleme 
çatışmaları, toplumun ve kişl
Uğin oluşum sllredne uygun 
olarak, bilimsel dllşDnceıerln 
Inanca; Inancın cıa davranış ve 
mDcadele Için haklı ve ltld bir 
nedene dönDştllrerek sıırmekte
c:ııre 

IDRÇINLAŞAN ... 
Baştar af ı s. 5 'te 

ıanmızc:ıır. Demokrasiye en fazla 
Ihtiyacı olan cıa bu sosyal güçler· 
c:ıır. Anti .faşist mocacıeıenln sa§· 
!ıktı gelişmesi ve mevcut yapı
nın, bu gQçterln Istemlerine 
denk dilşen bir dönDşinıe uğra· 
yabllmesl, mDcac:lete sorecının 

halklarımlZin poRttk örgotiD 
mDcadelesl tarafınc:ıan belirien
mesı nı öngörtır. 

Açıktır ki, cuntanm etki atanı 

TIP Genel Başkanı Behice BORAN'ın 
7 S. Yaşgünü dolayısıyla PPKK Genel 

Sekreteri Serhad DICLE yoldaşın 
gönderdiği kutlama me~ı: 

19.Mayıs 1985 
Dıı§ertl Behlce Boran Yoldaş 
Tllrklye Işçi Partıst Genel Başkanı, 

Kllrdlstan önca Işçi Partisi, 75. ya' gDnOnllzD en Içten 
duyguıarta kutluyor, size sa§tık, esenBk ve uzun başarılı 
yıllar dileyerek PPKK'nln milcadete selamtannı Iletiyor. 

Delierli Behlce Boran Yoldaş, 
J,çı sınıfi ve emekçi hatkın çıkartarı Için verdilllniz 

milcadele nedentyle sllrekll baskı gördünüz, tutuklanıp 
cezaevine atıldınız, 12. Eytll 1980 faşist askeri darbesi· 
nın hemen ardından lik tutuktananlar arasındaydınız. 
Fakat bUrjuvazinin ne baskısı ne de terörü sökrnedl, sızın 
milcadete karartı§ınızı kıramac:ıı, sosyalizm, Işçi sınıfı ve 
halkın haklı davasına sonuna kadar ba§tı kaldınız ve bu· 
9Dn de faşist dlktatörtDlle karşı ön saflarda milcadete edi· 
yorsunuz. 

Delierli Behlce Boran Yoldaş, 
Kllrdlstan önCO Işçi Partısı, sızı deneyil bir Işçi sınıfı 

önderi ve seçkin bir sosyalist otarak görüyor; sızı ve u· 
zun yıllardır yönettl!:llntz Tllrklye Işçi Partisi'ni KilrdJs
tan Işçi sınıfı ve halkının en yakın miltetikieri ve mllca
_dele arka~ştan olarak deilertendlrlyor. 
Yoldaşça setamlarımızta, 

glaerek daratmasına, ''tarafsızta·, 
şan" yıllınlar Içinde burjUvaziya , 
ve onun bugün tktlc:lartla olan en 
örgotiO kesimi faşist s0mllr9ed · 
l!ur.IUIIII!~lye karşı, 

derek gettşmestne ra§men, bu· 
nunla botDnleşmtş blUmset sos
yaRat veya devrimcl-demokratik 1 

bir yetklnBk görllemernektec:ıtr.: 
Bu cı urum, bir yandan halk mu·· 
halefetinin sosyal demokrasinin 
kuyru§una takıllP pasifize olma· , 
sına, öte yanda, Olkemtz•ın Tllr· 
klye parçasında son Cilinernde 
görDICID§D ııfbl,maceracttıllın O• 
lumsuz mıidahatestne maruz ka· 
tıp heba olmasma ı:emtn olUştur· 
maktaci II'. 

Bunun önl)ıe geçme(( ve ol
gunlaşma sllredne ııtren nesnel! 
ortamın, kendisine mudahale et· 
mesl gereken devrlmd tnslyatl· 
fln olguntaşmasını nasıl dayattı-

Serhad DICLE 
Kllrdlstan önCO Işçi Partisi 

Genet Sekreteri 

gını g_Ormek,_ başta komünistler 
olmak az ere, Dikesinin kurtuluşu 
Için sorumluluk yüklenmiş bD· 
tOn kişi ve siyasi yollunlukların 
görevidir. Bu görevfn yerine ge
tlrllrnest, geRşen sllredn politik 
gündemin sa§llktı demokrasi 
güçleri tarafından belirlenmesi· 
nın de ön koşuludur. 

Dönemın koşullarına uygun 
örgDtsel yetkinlik temelinde, po
ltı ka sanatını daha yaratıcı bir 
şeklide hayata geçlrmekl Blrtlk, 
mDcadele ve daha Ileri blrRkler 
yaratmakl Yıliınıarta botDnteşe
rek daha Ileri yığın hareketlerını 
örgotlernekl Ve faştst-sörntırgect 
dlktatöriQ§O alaşa!lı ederek halk· 
tarımızın kurtuluş yolunu aç· 
mlkl 

1 şte bUdur görevi 

• 
~seng: Sayfa 19 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



c 
Hitler faşizminin yenilgiye uğratılmasının 40. yıldönümü dolayısıyla 

SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu, SSCB Hükümeti ve SBKP'nin yayınla
dıkları ortak çağrıyı aşağıda yayınlıyoruz: 

•• DUNYA • • • ORTAK EVIMIZDIR 
Bundan 40 yıl önce özgürlük 

sever halkların, dünya egemenli
ğini önüne amaç olarak ko 
yan faşizme karşı zafer dolu mü
cadelesi sona erdi.Hitler faşizmi· 
ne ve Japon mlllltarizmıne karşı 
dünya çapındaki tarihi zafer, 
tüm anti Hitler koalisYonu ülke-i 
ler drdularının, partlzanıarın. di· 
renişçileri n, antl-faşlstlerln, de- i 
mokrat ve yurtseverteri n, mil-' 
yonlar ca özgurlük savaşçısınrn: 
ortak mücadelesiyle elde edildi. 

ULUSAL GELIRINBiR BöLü 
üÇü TAHRIP EDILDi 

Sovyetler Birilgi ve onun aske·' 
ri kuvvetterının f;,şlzm ve saldır-i 
gan güçlerin Ylkılıtıasınııa, in-! 
sanlığı kölelikten kurtarmada 1 
belirleyici bir payının olduğu ge-' 
rıel olarak kabul tdi li yor. 

Hitler faşizmi, Avrupa ve dün
ya uygarfığının varfığını tehdit 
ediyordu.2.Duny<ı Savaşı'nda 50 • 
milyon Insan bldü. Sovyetler 
Birliği, kendisine zorla dayatılan 
bu savaşı 20 mil·ton oğlu ve kı· 
zının hayatıyla ödedi. Savaşın a
teşine yakalanmayan hiç bir aile 
yoktur. Bizi m acımız ve ;onırnız 

asla susmayacak.Askerıerin,auı,, 
anne ve yetimlerinln acısı tesel-' 
ll bulmaz.Saldırqan ulusal ' 
zenginUğlmizln bir bölu lleunu 
tahrip etti. 

Savaşın trajedisi ve bUyük za-i 
fert n mutlulugu halkın hafıza-. 
Slnda her zaman yaşayacaktır. ' 
Savaşın sert ve dersler dolu so
nucu u nutulmayacal<tır. 

En önemli derslerden biri de 
savaş tehlikesi surdugu mudaet
çe saldrrgatıa karşı kararlı ve or
tak savaşılması gereğldlr.s işteil 
Sovyetler Birliği 2.Dünya Sava
şının ön akşamında bunun ardı· 
cı! _taraftarı oldu. 1 
Günümlızde savaşı si.f'dıirme a-i 

raçlarının de!)lşlml niteliksel o
larak lleı1emlştlr. Tum Insanlık 
tarihinde savaşlarda yozmııyon
larr.a Insanın hayatı söndürülir-· 
keı', üçüncü bir dünya savaşı 

~seng: Sayfa 20 

tüm insanlı!iı yoketmekle tehdit 
ediyor. Gezegen üzerine nükleer 
tırtma eserse, bir yekere hayatın 
vahası bile geride kalmayacak.2.1 
Dünya savaşı yıllarinda faşist bl· 
dirücü tehlikeyi gözününe alan 
değişik SOsYal-politik dOZene sa
hiP devletler ortak dılşmana kar· 
şı birleşmeyi başardılar ve bu· 
nunla insanlığın ortak amacı o
lan özgir lll k ve barış ad ı na pra
tik pottik ve askerset işbirll!)l
nin olanaklı olduğunu belgete
dller. 

Bugun de halkların birliği, 
dünyayı nükleer bir Yiktma sü
rekteyenlerin önünde güçlll bir: 
engel olabilir.Buglln barış ve iter·, 
le me güç leri gerici ve saldırgan 1 

ülkAIP•o:len çok daha güc;-llidllrler. ~ 
Savaşın bitiminden sonra ::.ov

yetler Birliği, silahsızıanma ve 
tartışma konusu cııarı sorunların 
görüşme!• r masasında barışcıl 
çözi.ımü savaşımında bir taei
anın bhüne geçlimesi Icin hiç bir 
özveriden çekilmedi.l945'ten ı 
bu yana Avrupa halkları ba
rış Içinde yaşıyorlar. Değlşil< 
toplumsal sistemlere sahip dev
letlerin barış icindıı birarada ya
şama prensibi devletlerin ulus
lararası !!işkllerlnde sirekli yol
alıyor. 

ABD PLANLARI HALKLAR 
iCIN TEHLIKELIDIR 

Ağustos 1975'te, Avrupa Gü
venlik ve i şbirlfğl Kontransına 
Helslnki'de katılanlar sonuç bel
gesını onayladılar ve sonuç bel
gesi nde aratanrıdaki lll skileri n 
nıteli!)inin neden olduğu gergin· 
Ilkleri aşmayı ve karsılıktı en iyi 
anlayışın' yolunu gösterdiler. 
Devtetlerln koRektif çabalarJYia i 
tümü icin tartışmasız ön faydası i 
ve yararıarı görünen yumuşama-

1 
nın esasıarı belirlendi. / 

Halklar zaferin kırkıncı yılını, , 
ABD ve NATO tarafından askeri ' 
güç dengesinin yıkılmasına yö-' 
nellk ve s.Birllğl ve Varşova 

Antiaşması üyelerine karşı aske
ri üstünlük sağlama politikasının 
sonucu ortaya çıkan sertleşen 

tehlikeli bir durumda kutluyor
lar. Dünyada egemenliğini kur· 
mak ve diğerieline ·Sovyetler 
Birliği 'de Içinde olmak üzere-ıs
teklerini dikte ettirme planıarı 

tutmaz ve tüm halklar Icin teh
likelidir. 
üzerinde iki dünya savaşının kor
kunç fırtınasının' estiği Avrupa' ' 
nın durumu dddi endiselere ne
den oluyor. Burada kocaman or
dular ve silahlar doğrudan do!)
ruya karşı karsrJadırlar. Batı , 
Avrupa'da Amerika'nın ilk dar- i 
be niJkleer başlıkli · tozeterinin ! 
yerleşti ri tmesi siJrdllrüJOyor, re
vanşist giıçler aktifleşerek sava·; 
şın sanuelarını ve savaş sonrası ; 
gelişmeyi ve her şeyden bnce 
Avrupa'da savaş sonunda oluşan 
bugtınkü politik ve sınırlar gerçe
!ilni tartışma konusu yapıyorlar. 
bugünkü politık durum ve sınır
lar gerçeği ni tartışma konusu 
yaPIYOrlar. 

Avurpa ve kıtanın dışındaki 

belirli çevt eler, savaş sonrası 

diJnyanın esaslarını (temellerini) 
belirleyen ta rı hi V alta ve Pot s-· 

dam antıasmaların ı_ yok etmek i
çi n tehlikeli planıarından vaz
geçmiyorlar. SosY.ılist ı»keler, 
40 Yıldan beri sağlam bir şekil·· 
de Avrupalıların güvenliği ne hiz
met ediyorlar ~e askersel ve re
va nşlst em ellere karşı bir si per 
oluşturuyorlar. Bu antlaşmaları 

yok etmeye yonelik her çaba 
yenligiye mahkumdur. 

Dünya tum halkların ve blltürı 
1 nsanliğın ortak evidir .Sovyet 
halkının yabancı topraklara i h
tiyacı yoktur. Biz hiç kimseye 
dünya gönişümüziı, yasarn tar· 
zımızı dayatmıyoruz. "Haçlı Se· 
ferlerinin" ve "Psikolojik sava
şın" girişi m cileri, dünya kamu
oyunu "Sovyet askeri tehditi" 
buluşlarıyla yanıttmayı başar

mayacaklar. Tarih, reel gerçek
ler tersini belgeliyor. Sovyetler 
Biriiği hiç bir zaman başkalarına 
baSkı yapmadı, fakat tekrar tek
rar saldırganların baskıtarını geri 
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