
Halkım ıza 
yönelik 

said ırılara karşı 
birleşeli m, 
savaşalım ! 

OR<. ANA 

«Ulusal Otorite» 
özelli1<1e son birkaç yılda ya· 

şananlar, çok açık bir biçimde 
şunu b i r kez daha kanıtıadı ki; 
halkımızın ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesi, ülkemizin 
hangi parçasında gelişme göste 
rirse göstersin, başta ülkemizi 
sömürgeleştiren düşman devlet 
ler olmak üzere halkımızın tüm 
düşmanlarını ürkütmekte; ve 
onları halkımıza karşı yeni o 
yun ve ı:ı·ıanlara, imha ve sin· 
dirme eylemleri ne itmektedir _ 

Dörde bölünmüş ülkemizin 
stratejik konumu, tüm baskı ve 
zorlamalara rağmen dinrnek 
bi lmayen mücadelemiz, bizi, 
mücadelemizin herhangi bir 
parçada başarıya ulaşmasın· 
dan büyük korku duyan batılı 
emperyalist ve bölgedeki geri· 
ci devletlerle de karşı karşıya 
getirmektedir. 

Bu nedenledir ki, emperya
lizmin bölge planlarıyla uyum 
içinde halkımıza karşı sömür· 
ged güclerden oluşan bir blok 
oluşturulmak i stenmektedir. 
Türkiye'nin Iran ve Irak Kür· 
dlstanı'na saldırıları, Iran ve 1· 
rak gerici rejimleriyle ikili an· 
laşmaları, suriye ile kapsamit 
anlaşmalar yapma çabaları ile 
Türkiye Kürdistanı'nda kat kat 
artan saldırılar ve saldırı hazır· 
lıkları halkımıza karşı tezgah· 
lana n ve de tezgahlanmak iste
nen oyun ve planların birer 
parça s ıd ır lar. 

Tüm bunlar, ülkemizin dört 
parçasında mücadele yürüten 
komUnist, ·devrimci demokrat 
ve yurtsever güçlere yakın iş· 

birliği ve dayanışma temelinde 
bazı ortak ve de acil görevler 
yüklemektedir. Düşmanlarımız 
halkımıza karşı " birleştiklerine 

göre, bağımsızlık ve özgürlük
ten yana güçler neden birleş
mesinler? Neden sömürgeci 
gUçler gerektiğinde aralarında· 
ki derin ayrılıkları bi le bir ta ra· 
fa bırakıp halkımıza karşı ol· 
ma temelinde birleşiyorlar da, 
halkımızın yurtsever güçleri a· 
ralarındaki çatışmalara neden 
son verip birleşmesinler? Par
timiz, yurtsever güçler arasın· 
da va ro lan bazı ayrılıklara rağ
men asgari bazı hedeflerde bir· 
leşmenin olanaklı olduğu ve 
bazı ayrılıkların da görüşmeler 
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Yeni Saklırı Hazırlıkları 

Su Uyur DUşman Uyumaz 
Sömürgeci faşist diktatörlüğün 

Türkiye Kürdistan'ında özellikle 
son bir yıl Içinde kat kat artır· 
dığı yıldırma, sindirme ve imha 
eylemleri tüm hızıyla sürerken, 
Iran KOP'nin Haziran ayı orta· 
larında yaptığı açıklamaya göre 
Türk ordusu ll Mayıs lg85'ten 
bu yana 1500 askeriyle Iran 
Kürdistanı'na girmiş durumda. 
Bu arada gerici Saddam rejimiy· 

le lşblrli!:)l halinde Irak Kürdis 
tanı'na saldırı hazırlıkları d < 
tUm hızıyla sürüyor. 
Kürdistan'ın diğer parçalarına 

saldırı hazırlıkları hiç kuşkusuz 
yeni değil . Geçtiğimiz ayın baş
larında yeni Planıarı uygu lamaya 
sokmak amacıyla öteden beri 
kesintisiz bir biçimde sürdürü
len haz rlıkların bir parçası 
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SARAÇHANE MITING ALANINDAN 

Ylğınlarla Beraber 
Gün lerdir süregelen tartışma· 

lar, yorumlar, oradan oraya kos· 
turmalar ve heycan

1 
sabahın er

ken saatlerinde günesin gülüm se· 
yerek doğuşuyla beraber doruk 
noktasına ulaşmış bulunuyordu. 

Neler konuşulmamıstı ki? Na· 
sıl geçecek? Ne sloganlar atıla· 
cak? Yığınsal bir tepki sağlana-
bilecek mi? v.s . vs. · 

Bizler, aralarındaki b ai:) ı ya sat· 
mayı başarmış Kürdistanlı dev· 
,·imci, yurtsever, anti·faşist, de
mokrat insanlar, miting öncesin
de değişik şekillerde bir araya 
gelerek, uygulanmak üzere önü
müze i ki önem li ve aci 1 hedef 
koyduk. Birincisi, hepimiz elden 
geldiğince en geniş katılımı sağ
lamaya çalışacak ve çevremizde· 
ki tUm dost larımızı miting alanı· 
na getirme için etkin çalışma 

yapacaKtık. i Kincisi cı e, dışımız
daki sol b i rlik partileri ile ilişki· 
ye geçip, beraber katılmaktı . 

Sundaki amacımız, miting ala· 
nı nda daha gür ve geniş bir sesle, 
faşizmi lanetlemekti. 

Aldığımız bu kararlar doğrul· 
tusunda, görüştüğümüz insanla· 

rın çoğu mitinge · katılacaklarına 
ve çevrelerinde kimi getirebilir· 
lerse getirmeye çalışacakianna 

söz verdiler . Fakat, olumsuz ce
vap aldığımız bazı "millitan kı· 

lıklı" unsurlar da oldu. Yok e
fendim "böyle ufak tefek şey-

lerle u!:jraşılmaz"mı ş , "Bu or
tamda buna kat ılmak yanlış" 

mış, " Bütün po li sler gelenlerin 

fotoğrafları ri ı çekecekleri i çi n, 
böyle bir tehlikeyi göze alamaz
lar"mış, ve .daha neler neler ... 

öte yandan, dışımızdaki parti
lerle yeterli illşkilerimizi sağla· 

yamadtk, sağlanan Iliskiler de 
çok çılız oldu. 

Işte, bütün bu gelişmeler sonu
cunda 9 Haziran gününe geldik. 

Miting günü, istem dışı ortaya 
çıkan bazı gelişmeler, mitinge 
gelen ve söz aldığımız tüm i nsarı
ları toparlamamızı engelledi. Biz 
35 kişi lik bir grup oluşturdu k. 
Bizim dışımızda, 5-6 kişilik 

gruplar hali nde 4·5 grup da, biz
den ayrı olarak mitinge katıldı· 
lar. Yani, iyi bir organizasyon 
sağlayabilmiş olsaydık, en az 80 
kişiyle mitinge katılabilirdik. 

Tabii ki, hiç ilişkiye geçemedi
i:jimiz diğer Kürdistanlı, anti-fa· 
,şist, yurtsever, demokrat kişiler 
·de vardı. 
' Bizim 35 kişilik grup, mitinge 
katılan başka bir ·kaç grupla be
raber, miting alahına doğru yü
rümeye başladı. Miting alanına 
girdiğimizde, çoşkulu bir kala· 
balıkla karsılaştık . Bu coşkuyla 
beraber, hemen miting girişinde, 
"Kahrolsun Faşizm" sloganını 

att ı k. Attığımız bu slogan, bi· 
zimle beraber mitinge giren di· 
ğer gruplara ve derken mitingin 
geneline yay ı ldı. Bu bizleri d aha 
da · cesaretlendirdi. Ç ün kü biz, 
miting öncesi nde , attığımız slo· 
g anla rın bu d en li geniş b ir k esi· 
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Su Uyur DUşıhan: CJVulnaz 

olarak Türkiye ve Irak yetki· 
lileri, sınır bölgelerinde "denet
leme"lerde bulundular, hazır
lıkları bizzat yerinde inceledi· 
ler. örne§ln Irak Savunma Ba• 
kanı'nın 4 Mayıs 1985'te ırak 
Kürdistanı'ndaki Zaxo kentine 
gidip ,, nceleme" w "den etle· 
me"lerde bulundujju günlerde 
Türk Ordusu1;ıdan bazı üst dü
zey yetkililerinin benzeri ge
rekçelerle Hakkari'ye gitmeleri 
w bu aynı bölge ve tarihlere 
rasttavan ziyaretlerden sonra 
ordu birliklerindeki hareketlen· 
me, sözünü ettijjlmiz yeni saldı· 
rı hazırlıklarının varlıjjını açıkça 
ortaya koymuştu. Bu hazırlık· 
tar şimdi de kesintisiz bir bl· 
çlmde sürüyor. Gerici Saddam 
dlktatörlüjj U Türkiye-ırak-l ran 
sınır üçgenine askeri yıjjınak ya
parken Evren-özal çetesi de bu 
bölgeye yakın Yüksekova'ya ye
nı yenı askeri takviyeler gönde· 
riyor. Bunlar w öteden beri za
ten varolan hazırlık ve girişim· 
ler de gösteriyor ki Türk Ordusu 
her an "bölücüleri ve teröris· 
leri Izleme" demagojisiyle Irak 
Kürdistanı'na da saldırabilir. 

GELENEKSELLESEN 
DOSMAN Bl R POLITIKA 

Blllndl§l glbi 1 Türklye'nln Kür· 
dlstan politikası sürekli slndir· 
me, yıldırma ve Jmhaya yönelik 
oldu. Çeşitli dönemlerde bu 
politikayı kitleler nezdinde mas
kelameye çalışmışsa da sömür· 
ged Türk burjuvazisinin Kürdis
tan politikasının özü dejjişmedi. 
Kürdistan'ın di§er parçalarında 
gelişen ulusal demokratik muha· 
lefate tahammUlsUzlUk ve mü
dahale e§JIIml heP varoklu.Tür· 
klye Kürdistanı'nda da ulusal-de· 
mokratlk muhalefeti bastırmak, 
Kürt ve Kürdistan sözcüklerini 
dahi unutturmak için başvuruı
madık yol, kullanılmadık araç 
kalmadı.Di§er sömürgeellerle an' 
!aşarak Kürdistan uzarinde nice 
dolaplar çevrildi. Ye tüm bU 
mirasları devraıan faşist dikta· 
törtük, yaklaşık dörtbuçuk yıl· 
da Türk burjuvazisinin gelenek
sel politikasını en acımasız w 
sistemli biçimde sürdlırdü, sür
dürüyor. su an Türkiye Kürdls· 
tanı'nda açıkça Ilan edilmemiş 
bir savaş hali sürüyor. 

Bu arada faşl st cu n ta KUr di s· 
tan'ın dl§er parçalarına olan 
düşmanlıjjı bir kaç kez açıkça 
dile getirdi_. pejjlşlk tarihle_rde 

PS"şe'ng: Sayfa 2 

Baştarafı s. ı 'de· 
Iki defa ırak Kürdıstanı·na, 
iki defa da iran Kürdistanı'na 
saldırdı; suriye Kürdistanı'nda 
da "sınır ihlallerl"ni bahane 
ederek onlarca Kürt köylüsUnU 
katietti. 

Dl§er sömürged devletlerle çe
şitli anlaşmalar yapıklı.özelllkle 
Saddam yönetimi Irak Kürdis· 
tanı'nı "takip faliyetlerı için 
kullanabilirsiniz" diyerek cunta· 
ya her an Irak Kürdistanı'na 
girme oıana§ını sağladı. 

Tabi ki faşist diktatörlük, tüm 
bunları ABD emperyalizminin 
bölge jandarmalığı görevlyle· u
yumlu ve Içiçe sürdürdü, Sad· 
dam rejimine destek oldu. 

Ama tüm bu ve benzeri çaba· 
lar, gerek Kürdistan'ın diğer 
parçalarında olsun, gerekse Tür· 
klye Kürdistanı'nda olsun· ulusal 
demokratik muhalefetin gelişi
mını durduramadığından, fa· 
şlst diktatörtük hem Türkiye 
Kürdistanı'ndakl ulusal ve sı· 
nıfsal kurtuluş mücadelesine 
hem de gerektiğinde dljjer par
çalardaki ulusaı-cıemokratik 
muhalefete karşı da kullana· 
bilecek köklü hazırlıklara gi
rişti. Türk ordusu'nun 2/3'0 
Kürdistan'da üslendirikll,askerl 
garnlzonıardan köY karakolları
na kadar uzayan dejjlşiklikler 
yapıldı,yapıtıyor.Yıllardır uygu
lanan politikalar geçen yıl hükll
metçe açıklanan "sınır köyleri 
sllahlandırılmalı, tehlikeli köyler 
boşaJtıımaıı, Iran ve Irak'tan 
izin alınarak, askeri harekat ya
pılmaıı,bötgedekl istihbarat güç
lendirilmeli, sınır boyunca tam
pon bölgeler oluşturulmalı, ge
rektijjinde özel polis timleri de 
harekata katılmatı" (Milliyet, 
13 Ekim 1984) biçimindeki 
önlemler paketiyle slstemleştirll
di.Bundan dolayıdır ki onlarca 
köy boşaıtılıp köylüler mecburi 
iskana tabi tutuklular, "sivil mi
lls birlikleri" oluşturuldu, Iran 
w ırak'la yeni anlaşmalar ya
pıldı, muhblrllk ağı genişletil
di, sınır bölgelerinde tampon 

bölgeler oluşturuldu. 

TORKIYE ÇOK YöNLO 
HAZIRLIKLAR IçiNDE 

Geçtiğimiz ay "Milli Gü· 
venlik Kurulu ve Bakantar Ku
rutu'nca hazırlanan bir pro]e"yle 
ilgili olarak Milli Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk, 1 çi şleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut, Ada-

Jet Bakanı Necdet Eklam, Dev· 
Jet Bakanı Ahmet Karaevli, 
Jandarma Genel Komutanı or-

. general Mehmet Buyruk, Milli 
GUvenlik Kurulu Genel Sekre
teri Orgeneral Hallt Torosıu, 
Genel Kurmay Harekat ve Plan
lama Dairesi Başkanı Orgeneral 
Sabri Yirmlbeşoğlu, 7. Kolordu 
ve Sıkıyönetim Komutanı Kor
general Kaya Yazgaı:ı 13 Ma· 
yıs 1985'te Nusaybln'e giderek 
Türkiye-Suriye sınırında bizzat 
"inceleme"lerde bulundular 
(Milliyet, 14 Mayıs 1985).Her 
ne kadar sınırdan içeriye doğ· 
ru 600 metrelik ''güvenlik 
kuşağı" için gittikleri açıklandı 
ise de aniden yapılan böylesi 
bir "ziyaret"in daha kapsamlı 
planlar için düzenlendiği, ko· 
nuyla ilgili bir soruyu "açık· 
lama yapmam sakıncalı olur" 
diyerek cevaplayan 1 çi şleri Ba· 
kanı da itiraf etmiş oldu. 

sonradan yine basında çıkan 
bir habere göre sınır bölgele
rinde sürdürülen çalışmalara dik· 
kat çekilerek "bölücü çete men
supları ile kaçakçıların sızmala
rını önlemek amacıyla Irak ve 
Suriye sınırıarımızda alınan gü· 
venlik önlemleri yanısıra, bu 
bölgelerde ışıklandırma çalış
maları da devam ediyor" 
(Milliyet, 29 Mayıs 1985) de· 
nlldi. Açıktır ki işin sırrı "gü
venlik önlemleri"nde yatmak
tadır. sınırdaki boşaltma ve 
"güvenlik önlemlerl"ne Ilişkin 
çalışmalar zaten önceden beri 
yürürlüğe konulduğu için son 
''hazırlıklar" daha köklü ve 
kalicı adımlara ilişkindir. Em· 
peryalizmin bölge jandarmalı· 
ğında tampon bölge olmaya 
"elverişli"liğiyle NATO ve Pen· 
tagon şeflerince sözkonusu edi
len topraklarımızdaki hazırlıklar, 
halkımızın varJıjjına ve bölge 
halklarının ulusal ve toplumsal 
kurtulu ş mücadelelerine yöne
liktir. 

Tüm bunlar da gösteriyor ki 
faşist diktatörlük çok yönlü 
hazırlıklar 1 çi ndedir. "Tat bi kat 
yapıyoruz" yalanları bu gerçeği 
gizleyemiypr.ırak Kürdistanı'na 
saldırı hazırlıkları da bunların 
bir parçasıdır. Bu nedenle, Irak 
Kürdistanı'na yapılan saldırı ve 
hazırlıkları son aşamaya getiri

len ırak Kürdistanı'na saldırı 
planı da dahil olmak üzere 
halkımıza ve bölge halklarına 
yönelik tüm oyun ve planlar 
açığa vuru ımalı, teşhir ve tec
rit edilmelidir. Halkımıza yöne
lik saldırılara karşı kararlıca 
duruımaıı, halkın yanında ve 
halkla birlikte saldırılara göğüs 
gerilmelidir ki düşmanın umudu 
bir kez daha kursa!jında katsıne 
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PPKK ldJanamesinde Kel Bir Kez Daha GllrUndU 

Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlı!lı ı nolu Askeri 
Mahkemesi 'nda parti miz 
hakkında açılan davada; par
timizin yöneticisi, Qyesl ve 
sempatizam olma Iddiasıyla 

yakalanan 39 kişiden 27'51· 
ne 8 lle 15 yıl arasında de
!llşen a!lır hapis cezası Isteni
yor·. Yargılanan 27 kişiden 
20'51 halen Mamak Askeri 
Cezaevinde tukulu bulunu
yorlar. 

Faşist dlktatöriDk, parti· 
mlzln kitleler Içindeki say· 
gınlı!lını kırmak Için, denetı
mine soktu!lu basın ve TRT 
araeılı!jıyıa partimize karşı 

bir karaıama kampanyası s~
d~dO. son altı ayda ayyu· 
ka çıkarılan bu karaıama 

kampanyasının bir parçası o
larak da yüzlerce eve baskın 
yapılarak yoze yakın ınsan 

yakalandı. Partimizin yöne
tici, Oyesl veya sempatiza
m lddlalarıyla yakalananlar 
aylarca Istanbul, Ankara ve 
Diyarbakır Işkencehanele

rinde en a!lır Işkencelerden 
geçirildiler. 

Faşist diktatörlük, 12 EY
IDI 1980'den beri, bir yan
dan askerl-sivil tlim kolluk 
kuvwt leri; Koıitr·. Gerilla ve 
MIT gibi Işkence 
cı karanlık örgotlerle halkla
rımızın örgotiO güçlerine sal
dırırken di !ler yandan denetl· 
mine ak:lt!lı basın ve yayın 
araeılı!lıyla örgotiU gOçler 
hakkında karaıama kampan
yaları örgotiUyor. Bu karala
ma kampanyasına aktif ola
rak katılan H~iyet, Tercü
man, Milliyet, Günaydın ve 
TRT gibi kuruluşlar MIT 
kaynaklı demagojlk haberler 
yayınlayarak faşist devlet 
gOçlerlnln halklarımıza ve 
halklarımızın örgotiO gOçlerl· 
ne yöneilk vahşetlerlnl hak· 
lı göstermeye çalışıyorlar. 

Sol siyasal örgotlere yöne
lik karaıama kampanyaları 

ço!ju kez MIT ve KONTR• 
GERILLA tşblrll!ll lle hazır
lanan bir senarvoyla baş-

lıyor. "Ermeni lşblrH!Il", ''u· 
yuşturueu madde ve silah ka
çakçılı!lı", ''halka zuırnetme' 
"böiOcWOk" gibi unsurlar, bu 
karalama kampanyasında Iş· 
lenen temanın ayaklarını o· 
luşturuyor. Basınoyayın ara
eılı!lıyla oluşturulan bu şo

venizm kasırgasının tozu du
manıyla birlikte ınsan avı 

başlatılarak, öneeden sapta· 
nan senaryoya uygun lşken
ceıerıe roller da!lıtıımaya ça
lışılıyor. Partimize yöneilk 
son operasyonda görOldO!IO 
gibi her zaman senaryodaki 
rollere uygun Insanlar bulu
namıyor. 

Parttmize Insan avı operas
yonunda yakalanan yOzden 
fazla Insanın aylarca s~en 

lşkeneeıı sorgulamalarından 

sonra. Ankara Sıkıyönetım 
Kornutanlı!lı Askeri Savcısı 
bir Iddianame hazırladı. MIT 
denetimindeki basının tOm 
yaygaraıarına ra!lmen, partl
mlzin ''uyuşturucu madde ve 
silah kaçakçılı!lı yaptı!lı"na 
lllşkin 53 sayfalık Iddiana
rnede tek bir kanıt göste
remezken, operasyonlar dö
neminde burjuva yayın or
ganlarında manşet edilen "A· 
SALA lle lşblrll!ll"9<onusun
da da tek bir kelimelik Id
diaya rastlanmıyor. T~k 
basınının önemli bir böiOm~ 
non ne denli uşaklaştırıldı
!lı, partimize yöneilk bu ope
rasyonda da bir kez daha 

kanıtlandı. 
Iddianamenın yarısı, lkin

d kongremlzde onaylanan 
kitlelere da!:iıttı!lımız politik 
rapo'run bazı böiOmlerl, parti 
programımızın tlimO ve Pe
şeng,n çeşitli sayılarında 
yer alan yazıların özetinden 
Ôluşuyor. Iddianamenin dl· 
!ler yarısı da yakalananlar
dan 39 kişi hakkındaki çe
şitli Iddialardan oluşuyor. 

Partimiz hakkında açılan 
bu Ikinci toplu davanın ko
nusunu, programımızda da 
yeralan; Markslzm-ı...enınızm• 
e ve proletarya enternasyo
nalizmine sıkıca ba!llı, K~
dlstan Işçi_ sınıfı öneoso ve 
dOnya komanıst hareketi
nın ayrılmaz ·bır parçası olan 
partimizin; kısa ve uzun he
defi olan K~dlstan'da ulu
sal demokratik halk devrimi 
ve giderek sosyalizmi Inşaya 
yönelik poHtlk hedefleri, bu 
hedeflerin gereklerinin yerine 
getiriimesı yönDnde verilen 
örgotiO milcadele oluşturu
yor. Işte, söm~ed faşist 
dlktatöriO!IDn hırçınlıkları 
partimizin bu bilimsel sos
yalist hattı ve hattın gerek
lerini yerine getirmeye ka· 
rarıı örgotiO gllcOnden kay-_ 
naklanıyor. 

GOdOmiU basının tlim kara
çalma kampanyaları partl
mlzin kitleler Içindeki say
gınlı!lını gölgeleyernez. 

• 
SARAÇHANE'DE KITLELER HA YKffiDI: 

"Faşizme Karşı Omuz Omuza" 
SODEP,n 9 Haztran Sa

raçhane mitingi görlimeye 
de!lerdl. Her t~ID dlktatör
IU!IOn, faşizmin, dUşOneeye 
zinzir vuramayaea!lı. geliştml 
engelleyemeyece!ll gOn gibi 
ortadaydı. Her kesimden In· 
sanların, Işçilerin, gençll!lln 
ve geniş halk yı!lınlarının 
politikaya susamışlı!lı, Ikti
dara ve rejime olan nefre-

tl hemen göze çarpıyordu. 
Evet. Politika ve savaşımın 

tekrar eski çekldl!llnl 
kazanmaya başladı!lı, kltlele· 
rı n korkularının son buldu!! u 
ve ç&zamon faşist dlktatör
ID!IIIn Yikiimasında oldu§U· 
nun anlaşık:lı!:iı göriiQyoı'du. 

Devamı s. ll 'de 
Saim CAN 
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Moskova Festivali 
•• 

Hazırlık Komitesrndeki Gelişmeler Uzerine 
T..-klye w KQ'dlsl:an gençlik 

örgotlerl arasında 12. Uluslara
rası Gençlik ve ö!lrend Festl· 
vali Hazırlık Komitesi'nde çı
kan görüş ayrılıklarının nasıl ge
li~tl!linl,nlçln bu duruma gel
dl!llnl tllm anti-faşist çevreler 
tartışıyor. Tartışmaları dedlko· 
du dOzeyinden çıkarıp belgeler· 
le gelişmeleri açıklama ve poli
tik bir yapıya YDkseıtmeyl ge
rekli görQyoruz. 

Sorunların politik bir düzeyde 
tartışılması,slşçl sınıfı w halkla
rımız Için olumlu sonuçlar çıka· 
rarak emekçi kitlelere kimin 
haklı kimin haksız oldu!lunu 
gösterecektir. 

Festival Hazırlık Komitesi ku· 
rulmadan çok önce, Sol Birlik 
llzerlne görllşmeler s..-erken, 
TKP,; TIP, TSlP ve TKSP'Ye 
gençlik ve ö!lrend festivalinin 
anti-emperyalist dayanışma, ba· 
rış ve dostluk Ilkeleri nı kabul 
eden geniş gOçlerln katılımının 
gerçekleşmesi Için aramızda gö
rOş ayrılıkları oldu!lunu ve 
bunların çözOlmesi gerektl!llnl 
söyledik. sorunun gençlik örQIIt· 
lerinde tartışılması uygun görlll· 
dO. Gençlik örgütleri yaptıkları 
toplantida girişimin Ismini "12. 
OOnya Gençlik w ö!lrencl Festl· 
wll TOrkiye ve Türkiye KDr· 
dlstan Hazırlık Komitesi" ola
rak kararlaştırdılar. Sonra yap ... 
lan başka bir oturumda IGO 
• Uluslararası Komite'nin karar
laştırılan Ismi kabul etmedl!llnı•· 
gerekçe göstererek Isim de§lşlk· 
ll!llnl önerdi. Gençlik örgütleri 
oturumlarında sorun çözOieme
dl. sorun Sol Birlik'te de tartı
şıldı Sol BlrHk, Ismin kabul e
dilmesinin gerekllll!llnl anlatan 
bir mektupla, gençlik örgütleri· 
nin Uluslarası Komite'ye başwr
mallrını uyııun buldu, 

Oysa daha sonraları' IGO, 
Genç öneO, OHKO ve SGB yap
tıkları toplantıda IGO'nln Isim 
de§lşlkll!il önerisini kabul ede
rek ısmi "12.0Dnya Gençlik 
ve ö§rend Festıvan Hazırlık Ko
mitesi" olarak de!llştlrdller. Ko
mıte, uluslararası yazışmalarda 
w festlvalde "12.00nya Gençilk 
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w ö!lrend FestlvaH Hazırlık Ko
mltesi-TQ'klye olarak anılacak· 
tır." şeklinde karar aldılar. Ka· 
rarda devamla, "Uluslararası Ha· 
zırlık Komitesi'ne de!llşlkllk ka· 
rarı lletilecek protokolde,kuru
luş toplantısında saptanan Ismin 
T..-kıye ve T.,-klye KQ'dlstanı 
demokratik güçlerin ortak plat· 
formlarını yansıttı!lından seçll
dl!il lletllecektlr." 'denlllyor. Tö· 
ren konusunda da IGO'nln tutu· 
mu kabul edildi, ama, tOm dele
gasyon Qyelerlnln törene bizzat 
katılma zorunlulu!lu yoktur şek· 
linde de!llştlrlldl. Bu durumu 
kabul edilemez gördük ve Hazır· 
lık Komitesi'nden ayrıldık. 

Gerçekten bu tutum demok· 
ratlk kamuoyunu aldatmaya, 
T..-k ve K..-t gençll!llnl yanılt· 
maya çalışmaktır, "çift" oyna
madır. Iki wya Oç adla ış yap
ma, esas resmi Ismi kitlelerden 
glzleme başka biçimde yorum
ıanamaz. AkSI halde, uluslara
rası yazışmalarda festival girişim 
künyesini hangi kimlik belgeli
yorsa T..-kıye w KUrdistan 
gençll!llnln karşısına da aynı 
künyeyle çıkılması gerekiyor. 
Dikkat edilince kararda uluslar· 
arası korniteye lik ısmi tasdik 
etmedl!llnlz Için Ismi. de§lş
tlrerek yenı ısmi bildiriyoruz 
denllmlyor; Ismin Işletme kazası 
..-ono oldu!lu blldlriUyor. CDnkO 
önce belirlenen Ismin gerçekten 
uluslararası komıte tarafından 
kabul ediliP edllmedl!ll bllnml· 
yor, sadece bir gençlik örgnto
non wrdl!il bilgilerdir. Fakat 
şu artık bizzat kendileri nın ha· 
zırladı!lı belgelerde açıklı!la ka· 
wşmuştur. 

TKP veya IGO'nln esas amacı 
genış güçleri 12. DOnya Genç
lik w ö§rend Festivali'nin an
tl,emperyallst dayanışma, barış 
w dostluk hedeflerı yönünde 
mobilize etmekten daha çok Iş 
yapıyor görOnQp kendi dar grup
çu çıkarlarını sa§lamlaştırmak· 
tan ayrı bir şeklide yorumlana
maz.IGO temsllds1,12.Festıvaı• 
In 3. Uluslararası Hazırlık Koml· 
tesı toplantısında yaptı§ ı konuş
masında bellrtlklerlmlzl belgeJI-

yor. Hazırlık Komitesi'nin 
kuruldu!lundan söz ediyor, ne 
girişimi kuran gençlik örgotlerı
nln Isimlerini ne de girişimin 
oyblrii!IIYie karar altına aldı!lı 
Ismini söylüyor. T..-kıye K..-
dlstanı'ndakl baskıya sıradan bir 
olay kadar bile yer vermeden 
"Dikenin gQney do§usunda K..-t 
halkına yönelik provakasyon" 
sözleriyle bir çQ'n le arasında 
geçlştlriYor; sık sık euntanın 
uygulamalarına de!llndl!ll halde 
ne hlkmetse bir defa olsun bl· 
le nltell!llnl beDrlemek Için ''fa
şist" sözeO!IDnO kullanmıyor. 

Oysa, K..-t halkının ulusal ve 
sınıfsal kurtuluşu Için verdl!il 
mDeadeleyle komUnistlerden 
kiJiselere kadar uzanan bl r ulus
lararası dayanışma hareketının 
gerçekleşmesi TKP de dahil tı.-n 
Tork solunun güçlenmesinin 
önünde. engel de!lll, tersine ya
rararlarınadır. Ezilen K..-t ulusu
nun özgOriD!IO ve ba!lımsızlı!lı 
TOrk halkına da yarar getlre· 
cektlr. KUrdistan devriminin ön
eo gQçJerlnln zayıflamasında 
gOçlenmeslnl görme mantı!lı ye
nilgiye götOrOr. Aklın yolu, T..-
klye ve K..-dıstan Işçi sınıfı ve 
emekçi halklarının devrlmd di· 
narnizmını karşı karşıya koy
mamadır. Tutumumuz Ilkesel· 
dir. TOrk Işçi sınıfı ve halkının 
örgotlerlnl en yakın rrııt• 
teflk ve mücadele arkadaşıarımız 
olarak gördük, görece!llz. Sa!l· 
lam proleter enternasyonalist bir 
konumda ancak böyle oıunabl· 
Hnlr. Işçi sınıfı w halklarımı
Zin çıkarı Için bu politika zo
runludur. 

Festival sorununda dl!ler ll· 
glnç bir tutum da OHKD'nln• 
dir. Besbelli ki anlattı!lımız ko· 
şullar aıtında gençlik ve ö§ren· 
d festivaline OHKD'nln katıl
ması onun yaptı!lı .ııte ve pro
pagandayla çelişiyer. DHKO 
temslldlerl törene katılsalar da 
katıımasalar da wya T..-klye 
delegasyonunun başında, orta· 
sında veya arkasında yOrDseler 
de TC bayra!lı onların da Için· 
de yer aldı!lı delegasyonu temsil 

oevanıı s •. lO'da· 
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AKlLLANACAKLARlNA 

YALAN VE DEMAGOJIYE DEVAAt EDIYORLAR 

Apocu hareket hakkında gü
nümüze dek birçok şey söyle
nip yazıldı. Amacım bilinen ko
nuları tekrarlamak de§ll, özel· 
llkle son dönemde bu hareke
tin yapmak Istediklerini, amaç
ıarını ve bildirilerinde yazdık

larını değerlendirmek, yalan ve 
dema,gojiye dayanan politikala
rını teşhir etmektir. 

Dünya devrimci hareketinin 
tarihi aynı zamanda sağ "sol" 
anlayışlarla m!Eadele tarihidir. 
Sözkonusu anlayışlar Işçi sınıfı 

hareketlerinin içinde veya dı

şında bağımsız olarak şekillen

mişlerdir .Küçük üretimden kay

naklanan bu anlayışlar, hiçbir 
dönemde istikrarlı bir politika· 
yı hayata geçtrememiş şu ya da 
bu şekilele iflasa gitmekten kur
tulamamışlardır. Küçük burjuva
zinin tum özellikteri onları yapı
ıandırıp şekillendirmektedir. Po
lltakasıztık, keskin çıkışlar, kor
kaklık, kaypaklık ve teslimiyet 
onların en beHrgin özellikleri ol
muştur. · Her Iki sapma da her 
ne kadar ideolojik politik olarak 
biribirierine karşıt düşünceıerle 

bellrglnteşmişseter de çıkış nok
taları ve vardıkları yer hep ay
nı olmuştur. Tarihte "sol" anla
yışlar şu ya da bu şekliele or
taya çıkmışlarsa da hiçbir dö
nemde sUrekli yığınsal bir nite
lik kazanamamış, zaten bOyle 
bir politikaları da olmamış, ken
di kendileri ni yığınlardan soyut
tayıp tecrif etmişlerdir. Bunlar
daki ortak özellik, ülkenın sos
yal ve ekonomik yapısına denk 
düşen yöntem ve araçtarta ha
yatın çok yOniDIUğU içinde ve
rilen mücadeleyi reddetmek, 
silahlı mücad'eleyl mutlaklaştır
maktır. Onlara göre ekonomik 
ve demokratik hak ve özgür
lükler Için verilen mücadeleter 
revizyonist teslimiyetçi anlayış
Iard ır. Bu türden mli:adeteyi sa
vunan lar Ulke devrimine Ihanet 
Içine girmişlerdir. Onlara göre 
devrimci durum surekli vardır. 

Bunun tek ve "mutlak" aracı 

silahlı mli:adeledir. Marksist-Le
ninist düşüncenin kltlelerce be
nimsenlp maddi bir güce dönüş-

mesı, onların ideolojik ve poll· 
tik sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir. Ancak bu uzun bir 
dOnemi kapsayan kararlı ve sü
rekli doğru bir politikayla sağ. 
lanabilmiştir. 

Sömürge statUsünde olan Dike
mizde kapitalizm kendi özgUr 
gelişim süreciyle değil, emper
yalist ve sömurgeci güçterin mü
dahaleleri sonucu çarpık bir şe
kilde gelişmiştlr. Kapitalist üre
tim Ilişkilerinin ağır bastığı, ;ıe
lişkin bir Işçi sınıfının olmadı

ğı, geri kalmışlığın, lşslzHğln, 

açlık ve sefalatin had safhada 
oldugu, küçük burjuvazinin ala
bildiğine gelişti!;il ve yaygın ol
duğu blzlmkl gibi sömürge bir 
llkede küçük burjuva macera
racıtı!;iının ortaya çıkmasının 

maddi koşulları beDrgln bir şe

kilde vardır .Bu maddi koşullar 
APocu hareketi n ülkemizde de 
boy vermesine kaynaklık etmiş
tır. Apocu hareketin oluşumun
dan günümüze kadar maceracı
lık onun belirgin Ozelll!;ii olmuş, 
uzun bir dOnemi kapsayan poli
tik mücadelenin sağlam taktik· 
terini önüne görev olarak kOY· 
mamış, ekonomik ve demokra
tik mücadeleyi inkar etmiş1buna 
karşın silahlı mücadeleyi mut
laklaştırıp her sorunun çözOmU 
için tek araç olarak savunagel
mlştir. 

Apocu hareket kenditeri gibi 
düşünmeyen ve onları teşhir et
meye yönelen sosyallst,devrimci 
demokrat, yurtsever hareketleri 
"sömürgeci gUçlerıe butUnleşmiş 
ajaniaşmış kurumlar" olarak 
görmüş. KUrdistan devrimi OnUn
de "engel"(!) olan bu kurum
ıarı zor kullanarak ortadan 
kaldırmayı önüne görev otarak 
koymuştur. Bu anlayış onların 
onlarca yurtsever ve devrimeiyi 
katietmeleri ne neden olmuştur. 
Kendi yapıtarı Içinde cirit atan 
ajan ve provakatOrterl görrneyip, 
Kürdistan devrimi adına iştedlk· 
teri cinayetlere taharnmil gös
termeyip onların bu çlrkef yapı
tarından kurtutmak isteyertdev
rimci ve yurtseverterin OlUm f«· 
manlarını çıkarıp bazılarını şu 

DORŞIN.· 

ya da bu şekilele susturmuş ba· 
zıtarının da "OlUm oezalarını" 

yerine getirmiştir. öteden beri 
llkemlzde süregelen aşiret çatış
matarına karşıtık yanlarında yer
tan a!ja ve aşiretteri ''dost" ve 
"yurtsever" olarak görmüş, 

onlar gibi düşünmeyenleri Ise 
"hain" ilan edip, onlarca yoksul 
Kürt kOYlOsünün öldürülmesine 
neden olmuştur. 12 Eylül faşist 
darbesinden Onoeki dönemde, 
Apocuıarın bu saldırılarına karşı 
devrimci· demokrat, yurtsever 
güçler, soruna gereken öneml 
vermemiş, onları Ideolojik ve 
politik olarak teşhlrde ye
terli m6cadeleyl örgütleyerne
miş tahribatların daha bUyük bo
yutlara varmasına bir neden 
olmuştur. 

12 Eylül faşist darbesiyle ge
çici olarak yenilgiye u!;irayan ll· 
kemlz ulusal demokratik güç
teri, bu dönemde zaaf ve yan
lışlarını tespit do!jruıtusunda ye
niden deQerlendlrme yapmak 
zorunda kaldılar .Bu arada gözler 
Apocu harekete de çevrllmlştl. 
Çünkü 12 Eylül Oneesi yaşa
nan süreçte onların yanlış anla
yışıanndan kaynaktanan tahri
batıarın boyutları oldukça bD
yüktii.Apocular ,belli bir sur e 
geçmişteki yanlış anla)'lş ve ta
vırıarından vazgeçmiş görlinerek 

"birliklerin ve cephelerin kuruı
masının baş savunucusu" olarak 
ortaya çıktılar. Geçmişteki bazı 
hatalarını gördüklerını ve ken
dilerint bu anlayıştan arındırdık
larını savunmaya çalıştılar. Bu 
hareketten Marklst-t..enlnlstlere 
özgü bir Ozeleştri beklernek za
ten olası del!lkli. SOyleyecekle· 
rinden çok yapacakları, onları 

değerlendirmemlzde ölçüt ola
caktı. Ancak onların bu dOnem
deki çabalarını, kendilerini tec
ritten kurtarıp sosyalist ve dev
rimci demokrat güçlere kabul 
ettlrme ve yapıtarı Içinde eski 
anlayışa karşı çıkan muhalefe
ti durdurmayı amaclayan aı

datmacalardan Ibaret oldulju 
çok geÇmeden yaptıkları çeşit· 
ll provakasyonıarıa ortaya çı

kacaktı. 
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Apocu hareket eski anlayı
şında dlrettl. Kendilerinden 
ayrılan yurtseverler!, tutuklayıp 
işkence yaptı ve öldllrdü. Ancak' 
bu baskı ve öldürmeler kendi· 
lerinden ayrılmak isteyen yurt
severleri durduramıyor. Tek tek 
ayrılmalar giderek gruplar haline 
dönüşüp devam ediyor. Hiçbir 
gerekçe onların kendilerinden 
ayrılanıarı "ajan" ve "hain" i
lan edip öldürmelerine yetmiyor 

Sömürgecl faşist dlktatörlü!;ie 
karşı, Tllrklye ve Kürdistan 
halklarının ortak mücadelesinin 
kendisini dayattı!;iı, anti-faşist 
güÇlerin güÇ ve eylem birlik· 
lerı , giderek anti-faşist cephe· 
ler oluşturmasının ihtiyaç oldu
ğu bu konuda bazı ciddi çalış
maların yo!;iunlaştığı, Türkiye ve 
Kürdistan'ın bazı siyasi örgüt
lerinin bir araya gelerek Sol 
Birlik1 oluşturdukları bir dö· 
nemde Apocuıarın provakasyon
ları daha da artmış ve giderek 
daha da yoğunlaşmıştır. Tür· 
klye ve TOrkiye Kürdlstanı'nda· 
ki ilerici siyası hareketıerin ken
di sorunlarını giderrnek ve ülke 
içindeki çalışmalarını yoğun
laştırıp yenı acıımıarı atmaya 

1 
başladığı, faşist cuntaya ve o-

, nun kukla hükümeti özal kabi· 
nesine karşı halktaki hoşnutsuz
luğun arttığı, yurtsever düşünce· 
nin Kürdistan'da tekrar gOçlen
meye başladığı,. ırak 'Kürdistanı• 
ncıakl mücadelenin geliştiği bir 
dönemde bu provakasyonların 
başlaması rastlantı olmasa gerek. 
Yaptıklarının kimlerin çıkarları
na hizmet ettiği, söyledikleri n· 
elen çok daha önemlidir. Evet, 
bu provakatif eylemler varolan 
potansıyeli faşist güçlere peşkeş 
çekmekten,ordunun halkın llze· 
rine daha çok saldırması,onu sin
dirme yoluna gitmesinden baş
ka hiçbir işe yaramamıştır. Sö
mürgecl faşist güçler arayıp da 
bulamadıkları "meşru" nedene 
sarılarak Kürdistan'daki tüm 
köylerı tek tek yeniden işgal 
edip toplu dayaktan geçirmeye, 
ellerinde kalan slliıhlaı'ı toplama, 
halkımızı lşkence,baskı ve sin
dirme doğrultusunda gerekli a
dımları atmasına neden olmuş
tur. Yakalanan Apoc:Uiarın uğ-

. rad ıkiarı yurtsever ınsanların • 
kendilerine yemek veren köylü
lerin Isimlerini tek,tek vermele· 
rı, onlarca kişinin işkencelere 
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tabi tutulup tutuklanmasına ne
elen olmuştur. (Bunlar arasında 
yoldaşiarımız da vardır). Bu du· 
rum. bill nçslz k esi mler nez
dinde Apocuıugun şansmaa 
giderek ulusal demokratik 
muhalefete gllvensizliğin oluş
masına yol açmıştır. Apocular 
kendileri gibi düşünmeyen, yap
tıklarına karşı çıkan şu ya bu 
siyasi hareketin örgııtlü ve sem
patizan insanlarını, bir sürü ya
lan ve demago)i ile ikna etme
ye çalışmış, bunda başarılı o
lamayınca bilinen "devrimci" 
yöntemıerine baş vurmuş, teh
dit ve baskıyla saflarıncıa yer 
almalarını sağlamaya çalışmış
tır. Bunun bariz bir örneği 
Mayıs ayının ortalarında Eruh' 
un Menge köyünde Abdullah a
d ında bir yurtseveri n evi ne 
baskında görülüyor. Baskın sıra
sında Abdullah'ın eniştesl, ba
cısı ve bir misafirleri öldürülü
yor. Abdullah ise evde olmadığı 
için kurtuluyor. Diğer bir ör
nek de Apocuıarın,KUK-5E'ta· 
raftariarını hunharca katietmesi 
ve gizlice toprağa gömmesı o
layında göze açıkça çarpıyor. 

Sömürgecl faşist güçler, öte~ 
den beri Irak. Kürdistanı'ndaki 
gelişmelere tahammül gösterml· 
yor, ordakl gelişmeler onları 
rahatsız ediyordu. Daha öncele· 
rı bir karakol basl<ınını bahane 
ederek burayı işgale yeltendiler. 
Yine Apocuların provakasyonla· 
rı, bu güçlerin ırak Kllrdlstanı' 
na yeni saldırılar dllzenleme 
do!;iruitusunda adımlar atmasına 
ve sınır bölgesi nde yı!;iınak yap
malarına "meşru"neden olmuş
tur. Türk Ordusu'nun ırak KOr· 
distanı•na saldırısına bahaneler 
yaratan provakasyonları yetmi· 
yormuş gibi hudutta yer alan 
siyasi hareketleri karşı karşıya 
getirme çabasına giriyor. Tüm 
devrimci ve yurtsever güçlerin 
CUD'un gelişip güçlenmesinden 
yana olmaları gerekirken, onlar 
bunu dağıtmak Için çaba sarfe
diyorlar. Buradaki amacın ne ol· 
cıu!;iu ve kirnelere hizmet ettiği 
açıktır. 

Apocuların yaptıkları de!;ii· 
şik provakasyonları teşhir etme
ye ve etkisizleştirmek Için siya
si hareketlerin attıkları acıımıarı 
hazmedemeyip bu hareketieri 
hedef gösterip yeni provakas
yonlar tezgahlamaya başlıyor. 

Kendi yaptıklarına karşı çıkan 
tüm siyasi hareketleri Türk ve 1· 
rak yönetimleriyle bütünleşmiş, 
"işbirliği", "ajan" kurumlar ola
rak gösterip bunlara saldırı zemi
ni hazırlamaya çalışıyorlar. 
Daha önceleri serxwebun ve di· 
ğer yayın organlarında, Türk 
askerleriyle girdikleri çatışma
larda. şehit olduklarını iddia et
tikleri Süleyman Tuğcu ve öldü
rOlUp suya attıklarını yazdıkları 
8 arkadaşlarının başka gOçler· 
ce öldürOldüğünü Iddia edip bir 
yandan bu davranışlarıyla sö
mürgecı güçleri aklıyar ve diğer 
yandan cıa girişecekleri saldırı· 
ları meşrulaştırmak istiyorlar. 
Oysa ki ıg82'de katledilen se
kiz kişinin sömürgeci gOçlerce 
yokedildiğini , söyleyen, yazan 

. Apocularcıı. Şimdi ise yalan atı· 
yorlar, olayı yurtsever gOçlere 
yükleme talihsizliğine düşüyor
lar. Daha önceleri yazıp söyle
diklerini inkar edip değişik du· 
rumlarda hesapıarına geldi !;ii gibi 
yazıp söyleme onların öteden 
beri uyguladıkları yöntemlerden 
olmuştur. 

PKK saflarında yer alan yurt
severler bu gerçe!;ji görmeli, 
kendi yöneticilerini bu tutumla
rından vazgeçlrmeyl yurtsever
lik görevi olarak bilmelidirler. 
Yurtseverlerarası çelişki leri de
rinleştıren tutumların Kürdistan 
halkının bağımsızlık mı.ıcadelesi 
ne a!;iır zararlar verebilece!;ii a· 
çıktır. 

Partimlzin,yaptıklarl j::ırövakas
yonlarına karşı kararlı tutumu 
Apocuıar'ın,daha önceleri de oı: 
du!;iu gibi son bildirilerinde Par
timize saidırmaianna neden olu
yor.Şöyle diyorlar; 

"O 'Peşeng' ki defalarca ve ıs
rarla tüm olanaklarını partiml· 
zi tasfiye için kullandı ve kul
lanıyor, partimize karşı bir sa
vaş ilan etmiş, partimize karşı 
bir çok komplolar dOZeniemiş 
ve bugüne kadar devam ediyor. 
Bu komplonun sonuncusu cıa 

sekiz yoldaşımızın kafleCiilrnesi
dir ... O A1işeng ki komployu ö
ren örgütlerden biridir.-" Biz 
dün olduğu gibi bundan sonra 
da ulusal demokratik güçlerin 
birbirlerine saidırmaianna ve A· 
pocuların bu konudaki prova
kasyonıarına karşı çıkiP teşhir 
etmeye devam ec:ıeceğiz. Bizce 
bu hareketler ulusal demokratik 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mücadelemlze i ndirilen darbeler
dir. Kendileri gibi düşünmeyen 
Insan ve siyasi hareketıeri "ha· 
in" ilan edip saldıran anlayışı 

teşhir için gerekli adımların a
tılması, yaptıklarından caydırıl· 

tılmasını,ulusal demokratik mü
cadelemizin bize yüklediği bir 
görev olarak görüyoruz.Bu ne
denle Apoculuğun teşhlri ve 
yaptıkları provakasyonları etki
sizleştirmek doğrultusunda di· 
ğer siyasi hareketlerle imzaladı
ğımız bildiriler ,yayın organları-: 
mızda yazdıklarımız,savaş ve 
komplo değil;somut koşulların 
dayattığı bir devrimci görevdir .8 
~rkadaşlarının öldürülme olayı 
ı se onların yazdıkları ve iddia et
tikleri gibi olmamıştır.Partimlz 

bu çatışmalarda yer almamıştır. 
Yine adı geçen bildirilerinde 

şöyle diyorlar; "Bu işbirlikçi 

güçler açıkca Ilan ettiler ki, 
partimizin ıs Ağustos atılımın
dan sonra ikinci bir adım at
masına müsaade etmeyecekler
dir ••. Partimizi kendilerine açık· 
ça düşman ilan ettiler." Apocu
lar Türkiye Kürdistanı'nda giriş
tikleri provakasyonlarına devam 
edemeyeceklerini anlayınca, 

bazı nedenler bulmak zorunday
dılar, aynı zamanda bu neden
ler ,dağılmaya yüz tutan hare
ketlerini de belli bir süre daha 
birlikte tutabilmeliydl. Bu konu
daki başarıları zaten tartışma 

götürmez. Onlar Kürdistan'da si
lahlı mücadeleyi başlatmış, an· 
cak " işbirlikçi", "hain" güÇler 
müsaade etmiyorlar(!), "atmala
rı gereken adımı" engelliyor
lar (!} düşüncesi nden hareket
le ketıdilerıne karşı gördükleri 
siyası hareketleri de kendi ba· 
taklıkiarına çekme çabasına gi
rip yeni provakasyonların zemi
nini hazırlıyorlar. Ancak siyasi 
tecritten ve bünyelerini saran 
bunalımlardar:ı kurtulmalarına 
bu çabaları ve demagojileri de 
yetmiyecektir. Çünkü içine gir
dikleri çıkmaz, onların iradecı 
mantı~larının sonucudur. 

Sosyalist, devrimci demokrat 
ve yurtsever güçleri n, sınıfsal, 

ulusal kurtuluş mücadelelerinin 
dayattığı önemli sorunları du
rurken halen böylesi siyasi va
kalarla uğraşmak zorunda kal· 
mamızı büyük bir olumsuzluk o
larak görüYoruz. Apocu Hareke
tin giriştiği ve amaçladığı pro-

vakasyonıarı deşifre edip, bu 
tür çatışmalara son verilmesi 
doğrultusunda daha kararlı bir 

şekilde karşı çıkmalıyız ki bu 
tahribatlar bUYIImeden önüne 
geçilebilinsıne 

Yığınlarla Beraber 

mi kapsayacağını doğrusu dU· 
şünmemlştik. Mitinge girdiği· 

mizde. ~loganlar bizden önce a· 
tilmaya başlanmıştı. Atılan her 
slogan büyiJk bir çoğunlukla ya
yılıyor ve faşizmi ürkütecek bir 
bütünluk oluşturuyordu. Bu ce· 
saretıe, o zamana kadar hiC atıl· 
madığını sonradan ö!)rendiği· 
miz, "Kahrolsun sömürgecilik" 
sloganını attık. Slogan miting a
lanına yayılmış bulunan Kürdls· 
tani ı yurtsever, anti-faşist, de· 
mo k rat i nsanlar tarafından da a· 
tılmaya başlandı. Böylece bizler, 
mitingteki varlığımızı hissettir
miş olduk. Bu sloganı attığımızı 
gören bir kaç grup "Doğuda jan· 
darma -zu1m111e son" sloganını 

başlattılar. Sonradan öğrendik 
ki, bu slogan da o zamana kadar 
hiç atılmamıştı. !Jemek ki, attı· 
ğımız .. Kahrolsun sömürgecilik" 
sloganının etkisi olmuş ••• - .. 

Miting alanında, Kurtçe slo· 
ganlar dışında hemen hemen her 
slogan atıldı. Kürtçe sloganların 
atılmasını da bu aşamada uygun 
bulmadığımızıdan biz atmadık. 

Miting boyunca, en çok atılan 
ve en çok katılımı sağlayan slo
ganları şöyle sıralayabilirlm. 
(Bunların hepsi de, mitinge katı
lanlar tarafından yığınsal bir şe
kilde atıldı lar}: 
Faşizme Karşı omuz omuza, 

Doğu'da Ulusal Baskıya Son, 
Doğu'da JandarmaZulmüne 
Son, Kahrolsun Faşizm, Halkla· 
ra özgürlük, YöK kaldırılsın, 
Yaşasın ı Mayıs, Yaşasın 1 şçi 
Sınıfının Bayramı, Zindanlar 

boşalsın, Genel Af, işkenceciler
den hesap soracağız, Insanlık O· 
n uru i şkenceyi Venecek, Polis 
devieti değil-Hukuk devleti, 
Do!)ramacı Istifa, özal mezara 
Halk iktidara, Cunta mezara 
Halk iktidara, Konsey istifa, 
DISK 'e özgürlük, Işçi köylü 
gençlik SODEP'te birleştik (Bu
nu SODEP'Iiler atıyordu), Işçi 
köylü gençlik devrim icin blrleş
tlk, Kahrolsun ABD emperyaliz-

Baştarafı s. ı 'de 

mi, ABD üslerini Istemiyoruz, 
ı4ı,ı42'ye hayır. 

Miting ortalarına kadar, Evren·· 
le, cuntayla Ilgili hiç slogan atıl· 
mamıştı. Biz de grupça anlaşa
rak "Faşist Evren-özal Çetesi" 
sloganını attık. Bu sloganı bir 
kaç defa daha attık ve iyi bir 
katılım sağlandı •••••.•• 

özetleyecek olursam; tüm o
lumsuzluk, organizasyondaki ek
siklik, koşulların getirdiği zor
luklara rağmen miting, Türkiye 
ve Kürdistan halklarının anti-fa
şist savasım birliğinin canlı bir 
örneğini ve ·önemini gün ışı{lına 
çıkardı. 

Son olarak şunu çok çok ıyı 

anladık: Vığınlarla beraber, yı

ğınlar Için, yığınların Içinde sa
vaştığımız sürece başaramayaca
ğımız hiç birşey yoktur. 

Voldaşça 5elamlarımla 

Tureel Di LAN 

«Ulusal Otorite» 
Baştar af ı s. ı 'de 

yoluyla çozıım ıene6i le ce gl ı. 
nancındadır. 

1 şte partimiz bu perspektif· 
le dört parçada mücadele yürü
ten yurtsever güçlerarası Işbir
liği ve dayanışmaya yaklaş
maktadır. SözUnU ettiğimiz bu 
işbirliği ve dayanışmanın en 
somut ve geçerli biçimi dört 
parçadaki yurtsever güçlerin 
katılımıyla oluşturulacak bir 
"ULUSAL OTORITE"dlr. An
cak böylesi bir "ULUSAL O· 
TO RI TE" oluşturu !abi lirse· 
halkımıza yönelik karanlık o: 
yun ve planlara daha Iyi gö§Us 
gerilebilir, halkımızın mücade
lesi dünya kamuoyuna daha Iyi 
duyurulup düşmanca saldırılar 
teşhir ve tecrit edilebilir ve u
luslararası destek ve dayanış
ma daha fazla kazanllabllir. 
"ULUSAL' OTORITE''nin hal 
halkımıza kazandıracağı daha 
çok şey vardır. 

Tüm bunlar nedeniyle diye
billriz ki "ULUSAL OTORI
TE"Yi oluşturma görevi gün
celdir. Böylesi bir otorite ge
rekli ve zorunludur. Bu konu
da gereken çabaları sarfetmek 
bir yurtseverlik görevidi re 

P~şeng: Sayfa 7 
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MiLiTANIN SÖZLÜGÜ 

Ideolojik Poitika 
Ideolojik politika ;sınıf, ulus. 
devlet vs.IHşkin ideolOjik Ilişki 
terte ba!:llı bir alan çalışması
dır. Ideolojik w politik kurum· 
lar, enstitü w kadrolar tarafın
dan kendi durumlarına özgü 
metod, araç ve etklleme biçim
leriyle gerçekleştirilir. NI
telik w içeri!:ll mevcut sınıf 
veya sınıflardan meydana gel
miş Ittifakların lçerl!:ll tarafın
dan belirlenir. 
IDEOLOJIK POLITIKANIN 
öZNESh Sınıf, parti w devlet
lerdlr. IdeolOjik politikanın ana 
merkezi; öznenin, savaşımda öz 
çıkarlarına ulaşmak ve keskln
teştlrmek Için önüne koymuş 
oldu!:lu amaç ve görevlerin açı
lımı , tanımıctır. Aynı şekilde 
bu amaç ve görevlerin gerçek
teştirilmesi Için metod, araç ve 
biçimlerin tayin edilmesi,. Işa
ret edilmesidir. Ideolojik politi
kanın ekonomik, politik ve teo
ri k temelleri mevcuttur. sınıf çı
karlarının mekanızmasıyla etki
de bulunan toplumun ekonomik 
dOZeni belirleyici bir temete sa
hiPtir. ldeoUik politikanın poli
tik temellerı ıse, sınıfların poli
tik bakış açıları ve· fikirterinin 
ayrılmaz bir şekilde ba!:llı bulun
du!! u sınıfı yöneten parti, devlet 
organ ve enstitüleri, örgllt ve ku
ru lu ştarıct ır. 

IdeolOjik politikanın teorik 
temeli Ise, sözkonusu sınıfın öz
bilincini yansıtan belli bir ldeo
IOjldlr. 

IdeolOJik politika; bakış açıla
rı, fikir, teori üretmeye ve ye
niden geliştirmeye, ideolojik sıı
reçlerı yönlendirmeye, ideolojik 
organizasyon ve kurumların ça
tışmasına, belli tip IdeolOjik top
tumsal Ilişkilerin ortaya çıkıp 
sa!:llamlaŞması ve geliştirilmesine 
yöneliktir. IdeoloJik, politika ve 
Ideolojik politikayı uygulama a
raçları olan enstitü' ve kurum
ıarı ekonomik temel ozerinde 
w onun tayin ettı~ı üst yapı 
durumundadırlar. Fe~kat bunun
la birlikte ideotoJik: politikanın 
göreceli bir ba!:lımsı.zlı!:lı, kendi 
özgW işleylş yasalıkları, gelişim 
ve etkileşimi mevcuttur. 

~şeng: Sayfa 8 

Hazırtayan:Jar P~ŞENGI 

EmperyaHst burjuvazinin 
IdeolOjik politikası ça!jdaş aşa
mada;kapltallst dOZenin toplum 
ve devlet yapısını ayakta tutma
ya ve sa!:llamlaştırmaya. dOnya
nın de!jlşik bölgeterinde emper
yalist bı.ırjuvazinin çıkarlarını 
korumaya, aynı zamandaı reel 
sosyalizm Wkelerlnin temellerini 
''delmeye", uluslararası komu
nist ve Işçi hareketinin blrli!:ll
nl zayıflatmaya yöneliktir. Bur
juva IdeolOjik politikasının ko
yu gerici nlteli!:li bulunmaktadır. 

KomUnist partiler ve sosyalist 
devletlerin Ideolojik politikası, 
bilimsel temellere, toplumsal 
gelişmenin yasalarına, Marksist
Leninist IdeolOjiye, toplumsal
politik, emeksel aktlfll!:ll yOk
seltmeye, sosyalist yaşam tar
zını sa!:llamlaştırmaya, emekçi 
yı!:lınlar Içinde komünist e!:lltlm 
w dlsipllnln olumsuz belirtllerı
ni bertaraf ederek, çok yönlü 
gelişen yeni insan yaratmaya yö
nelik bir niteH!:Ie sahiptir. 
Komünist partllerin Ideolojik 
politikası. partillllk, bilimsel ob
jektlfll!:ll temel alır. Burjuva w 
kilÇOk burjuva kaynaklı ideolo
Jik akımtarla çatışma halindedir. 
Sömürücilere karşı uzlaşmazdır. 

Sömürgecl-faşist cuntanın ı
deolOJik poHtlkası, tekelci burju
vazinin sınıf çıkarlarının ifadesi 
sömürgeci-kapitalist sistemin ko
runması w sa!:llamlaşmasına yö
neliktir. Barışa, ba!:lımsıztı!:la, 
demokrasi ve soı;valizme, eme!:le 
w sosyal ilerlemeye, KUrt hal
kının varlık ve ba!:lımsızlı!:lına 
dUşman ve saldırgan bir nfte
ll!:li bulunmaktadır. Kürdistan e
mekçi halkının ve Işçi sınıfı
mızın ulusal w sınıfsal çıkar
ıarının temel ifadesi olan par
timizin Ideolojik politikası; ba
!:lımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
w barışa, halklarımızın özgür ve 
ba!:lımsız bir şekfide dostça, 
kardeşçe yaşamasına yöneliktir. 

IdeolOJik kadroları par-
tl, devlet ve toplumsaf örgüt
lerin ideolojik çatışmalarında 
uzmanlaşmış bi
reylerdir. Bunlara aynı şekilde 
Ideolojik çatışmanın örgüt yöne
tim kurullarıYia Ilgilenen; parti-

nın bölge. örgüt ve komıtele
rinde çatışan her dOZey ele
manları da dahil olmaktadır. 
Ideolojik kadroların başlıca gö
revleri; Marksist-Leninist teori· 
nın geliştirilmesi ve yaygınlaştı
rılması, emekçi halk yı!:lınlarına 
parti politikasının açıklanması·· 
dlr.Bununla· birlikte; gazeteci, 
yazar,_ toplumsal bill mler dalın
da çalışan bilim işçileri de par
tinin ldeotojik kadroları olarak 
çalışırlar. 

Sosyalist toplumda ideolojik 
kadrolara, özelllkle bugün bilyOk 
gereksinim duyulmaktadır. ideo
lOjik kadroların rolü gittikçe ait 
maktadır,Cilnkll emekçllerln,her 
şeyden önce komUnlstlerln sub
jektif faktör olarak ro Ileri nın 
en çok arttı!:lı toplum, bugün 
sosyalist toplumdur. 

ideolojik kadrolara duyulan 
gereksinim ,halkımızın ulusal ve 
toptumsal kurtuluş mOcadelesl
nln yOkseldl!:li KUrdistan'da işçi 
sınıfının tarihsel görevini nihai 
çöz Om te yerıne getirmenin çetin 
ve zorlu savaşımına atıtan par
timizin, bu savaşıma denk düşen 
araç, kurum ve yapıları da o
luşturmak zorunda oldu!:lu bu 
dönemde; daha fazla, daha bil
yOktUr. 

IdeolOjik kadroların, çalışma
larında etkin olabilmeteri Için; 
düşünsel olgunluk, yüksek teorik 
ve metodoiOjlk hazırlık, toplum
sal yaşamın her alanına lllşklrı 
parti po lltlkasından haberdar e
dilmiş olmak, geniş kUltUr ufku
na sahip olmak, ö!:lrenme w a
raştırma heveslisi ve otoriteye 
sahip olma gibi özelliklere sahip 
olmaları gereklidir. 

Parti organ ve örgOtterlnln i
deolojik kadroları do!:lru seçme
lerı. e!:lltlm w yetişmeteri için 
özel dlkkkat göstermeteri zorun
ludur. 

IDEOLOJIK ILIŞKILER; Tin
sel UrUnlerin, -bilgi, ahlaki, este
tik, felsefi ve bunun gibi bakış 
açıları ve öngörOieri n- üretim, 
de!:lılım, de!:llşim ve kullai)Jm 
sürecinde, sosyalilişkilerin topta
rnma dahil ilişkilerdir. Bu lllş
kiler dolaysız olarak etkileşirnde 

Devamı s. l'l'de 
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KÜRDISTAN SOSYALiSTLERiNiN TARIHSEL GIJREIII 

mamlamış de!ill. Genel soyutla· 
ma ve IdeoloJik sı!ilık önemli bir 
yer tutuyor. önder kadrolar,u· 
zun milcadele deneyimi ve bilgi 
birikiminden yoksundurlar.Pra· 
tlkte ortaya çıkan sorunlara za· 
manında müdahale edebilme 
başarısını~ gösterebi ıecek,toplum 
sal ve siyasal -gelişmeleri önce· 
den kestirebilecek dOZeyde bir 
olgunlu!ia henliZ ulaşamamışlar
dır. OsteOk, sosyalist hareketin 
de!ilşlk odaklarda kDmelenmlş 
olmasının do!ial sonucu olarak 
önder kad-roların ayrı ayrı yer· 
lerde olması, tınder kadro 
platformunun dDzeylnl daha da 
dllşC...Uyor. SosyaAst hareketin 
toplumsal gelişmenın nesnel ge
rekslnlmlerlne yanıt verebUme
si nı zo rlaşt ırıyor. 

Bu gerçek, ıster Istemez KC...
dlstan sosyanst hareketinin sıya
sal blrll!il diye bir sorunu günde
me getirmiştir. BOylesi bir so
run, resmi ve dddl bir dllzeyde 
lik kez Partimiz tarafından gDn
derne getirildi. Partimiz 2. Kong
resi, sosyalist hareketin de!ilşlk 
odaklarda kUmelendl!ilnl resmen 
tespit ederek, KC...dlstan sosya
listlerinin tek bir parti çatısı al
tında birleştirlimesi görevını par
tının önüne koydu. o gQnden 
buyana siyasal birlik sorunu Il
giyle karşılanarak sosyaAst plat
formda yer alan hemen hemen 
tom çevrelerce tartışma gQnde
mlne alındı. AYnı sC...ede sosya
Ast hareketin saflarında yaşanan 
gelişmeler, bu tespitin do!iruluk 
ve önemini çok daha belirgin bir 
şeklide ortaya koydu. 

Nisan 1985'te toplanan Mer
kez Komitesi, Kongremlzln açtı
!iı perspektifler ve yaşanan son 
gelişmeler ışı!iında sorunu enine 
boyuna tartışarak, PB'nun partl
nın perspektiflerini daha somut 
ve ayrıntılı bir çerçeveye otur
tan bOIUmU de Içeren roporunu 
onayladı. PB'nln raporu Partı
mlzin siyasal birlik penpektlfle
rlnl şöyle ortaya koyuyor: 
•Kıtdlstan Işçi sınıfının blUmsel 
sosyalist hareketinin blrA!il teo· 
rlk olarak Iki yol Izleyerek sa!i
ıanabiAr. 

Blrlndsl, varolan parti ya da 

OrgQtlerı;Jen birinin milcadele so
red Içi nde di !i erieri ni erlte
rek, deyim yerindeyse tasfiye 
ederek Işçi sınıfının po Rtik ha
reketinin blrll!ilnl sa!ilaması. 

lkindsi ,bugün blUmsel sosya
nst platformda yeralan hareket
ıerin tek bir çatı attında blrleş
melerl. 

Partimiz, Olkemlz koşulların

da, teorik ve pratik olarak her 
Iki yolun da geçerliliklerini koru 
d•J~h.ı lnancındadır,_ bu nedenle 
hu;.ulrlnl red etmiyor. 

Ama öte yandan bugün 01-
kemlzde yaşanan gerçekler ı

kinci yolun terdh edilmesinin 
hem KC...dlstan Işçi sınıfının 

hem de bir bUtUn olarak KUrt 
halkının çıkartarıyla daha uy
gun oldu!lunu göstertr. IdeoloJik 
politik -görüş blrA!ilne ve sa!i
ıam terneOere dayandırıımış bir 
birlik, kısa sDrede Işçi sınıfı

nın poRtik hareketini gerçekten 
önCO bir konuma getlrebiDr, 
KC...dlstan•nın dl!ier uıusaı· de
mokratik gQçlertnl kendi etra
fında toplayabiDr. lklnd yolun 
tercl h edilmesi ni n, Işçi sınıfı 
hareketinin Iç mllcadelesl açı

sından daha sancısız, uzun vade
de daha sa!ilıklı olabilmesi olası
lı!iı daha biiYDktC.... Oysa birinci 
yolun, gQnDmllzde Içinde bulu
nulan durum, devrlmd demok
ratik hareketin dllzeyl, kitlele
rin duygu ve beklentileri de 
gözönünde bulunduruıursa,kısır 

çekişmeler!, aşırı kadro ve kaza
nım tahribatlarını beraberinde 
getirmesi kaçınılmazdır. BOyle
si tahribatların hareketin hem 
bu günOne hem de gelece!ilne 
olumsuz yönde •tki edecekle
ltnden kuşku edilemez. 

Bu nedenle Partimiz lklnd 
adımı, Içinde bulundu!lumuz 
dönemın somut eylem progra
mı olarak önDne koymuş ve bu
na Oneelik vermiştir. 
Siyasi birAk sorununda, Partl

miz KC...dlstan Işçi sınıfının yU-
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ce çıkartarını en önde tutarak, 
birAk çabalarının bir yandan 
her tı..-ıo duygusat etklden, ek
lektik ve Ilkesit programlardan 
uzak öte yandan, sekter, sun
nı ayrılıklardan arınmış; kar
şılıklı gllven ve anlayış terne
Onde sDrdC...Dlmeslnden yanadır. 
Birlik sorununu ele alırken, blr
Rkte yeralacak tarafların eşit 

haklar temeAnde, onların KC...
dlstan Işçi sınıfı mOcadeleslne 
kazandırdı!iı sosyaist kazanım
ıarı koruyarak ve kazanımtar o
zerinde blrD!il Inşa etme an
layışından hareket edlyoruz.Par
tlmlz., böyfesl bir anlayış te
meRnde , Dzerlne düşen tom 
sorumlulukları yertne getirme 
karanrıdadır. Buna karşın, blrOk 
konusunda, tarafiann tomonun 
aynı anlayış ve sorumluluklarta 
hareket etmeleri gerektl!ilne ı

nanıyoruz. Nihayet blrRk, tom 
tarafların serbest Iradesi ne daya
nan göniiiiD bir temelde gerçek
leşecek ve tOm taraflar biri k yö
nünde lstekR olmadıktarında ta
raflardan biri ya da bir kaçının 
çabalan yeterli olamaz. BlrA!il 
sa!ilayacak olan tom tarafların 

Içten ve aktif çabalarıelir. 

1 şte Partimiz, 2.Kongre'slnden 
bu yana KUrdistan Işçi sınıfı

nın biRmsel sosyalist hareke
tının blrD!ilnl sa!ilama çabala
rında böylesi bir anlayıştan kay
naklanan gerçekçi bir poOtlka 
ıznyor. Partimiz bir yandan so
mut görev otarak önüne koy
du!iu çözom yo'lunda, sosya
Azm platformunun de§lşlk o
daklarıncıa kDmelenen, hareket 
ve kadrotarla görQşQp sorunu on
larla bUtOn açık yOrekOOkle tar
tışrken ote yandan , KC...dls
tan Işçi sınıfının biRmsel sos
yalist partıst olmanın biOndyle 
Işçi sınıfının ve emekçi halkın 

yDce çıkarları u!iruna ardıcıı sa
wışım yı..-ntUyor. sıyasal birD-

Oevamı s. lO'da 
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Kaçakçılık Kaçak Olmaletan t;Jkıyor 
156 7 sayılı ''Türk Parasının 

Kiymetini Koruma Kanunu" lle 
1918 sayılı "Kaçakçılı§ın Men 
ve Takibine Dair Kanun"da ya
pılan deOişlkllklerle mafla baba
ları, dövız kaçakçıları, Ithalat ve 
ıhracatta yolsuzluk tar la ün ID ko· 
damanlar affedlllyor ve bundan 
sonra Işlenecek benzeri suçların 
hapis cezası kapsamı dışında tu
tulması öngörülüyor. Kukla par
lamentoda hızla geçen ilgili de
lllşlkliktere göre 1517 sayılı yasa 
kapsamına giren suçların tUm Un· 
den hapis cezası kaldırılıyor; ba· 

: zı tilller suç olmaktıın çıkarılır· 
iken, geri kalanlar Için Ise 100 
bin lle 10 milyon lira arasında 
para cezası öngörlllüyor. ve 
1918 sayılı kaçakçılık yasanın 
kapsamına giren suçtardan yal· 
nızca tekel maddelerı kaçakçı
lıllı lle ithall ve ihracatı kesinlik· 
te yasak maııarla ilgili suçlarda 
hapis cezası uygulanabilecek. 

Yine sözkonusu de!llşlkllklere 
göre, tespit edilen döviz usulsüz· 

l'lü§ünde savcıltk, dava açılma
dan önce 100 bin lira tutarında 
ödeme emri çıkaracak ve eğer 
muhattap olan taraf bu miktarı 
öderse mahkeme açılmayacallı 
gibi; Işlenen flll sabıka kaydına 
da geçmeyecek. Konulan geçici 
bir maddeye göre döviz kaçakçı
lıllına Ilişkin olarak açılan dava
lardan henüz karara balllanma
mış olanların, belirlenecek para 
cezalarının ödenmesi hallnde 10 
gün Içinde düşmesi öngörülüyor. 

ı Bir diller geçici maddeye göre 
de, henüz yerıne getirilmemiş 
mahkumiyat kararıarının sadece 
para cezalarına lllşkin bölümü
nün Infaz edilmesi ve geri kalan 
cezal hükümlerln uygulanmama
sı öngörülüyor. 

"Ekmek Istiyoruz", .,ş istiyo
ruz", ''barış istiyoruz" dlyenle· 
rln zindanlara atıldıli ı, en acıma
sız Işkencelerden geçirildi§! ve 
allır cezatara çarptırıldıllı günü
müz koşullarında mafla babaları
nın1kaçakçıJarının affını ve bun
dan sonra da hiç bir kayda de
ller sınırlama ve engel olmaksı· 
zın vurgun ve tatanlarını sürdür· 
me lerı nı resmileştiren liglll yasa 

· deliişi kilklerini yapan Evren-özal 
çetesı,· kimterin yanında ve kim· 
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ıerln dostu otdullunu bir kez da· 
ha ortaya koydu. 

Onlarca kez kitleleri n gözleri· 
ne baka baka her türlü kaçakçılı· 
llın, yotsuzlullun karşısındayız 
diyen Evren•ıer, özal'lar son de
llişlkllklerie söylediklerinin ya
tan ve demago]iden ibaret oldu
llunu bizzat resmileştirdller. Işte 
bu _yalan ve demagojilerlnde 
bol bol kullandıkları Banker 
Kastelli Cevher özden, Çukuro
va ithalat ve ihracat T.A.Ş ile il· 
gl ll· davada yargıtanan M.Emln 
Karamehmet ve arkadaşları 
Mehmet Okumuş, Başak Grubu
nun sahibi Ertan Sert, Uluslar
arası Dış llearat Bankası eski ge-

ketl sahibi Ullur Mengeneciolllu, 
Sönmez Holding patronu Ali Os· 
man Sönmez, Mensucat Santral' 
ın sahibi Bezmenler ailesi, idris 
özbir, Abuzer uııurıu ve daha 
nice mafia babası, vurguncu ve 
taıancı yapıtan değişikliklerle Il
gili suçlardan "yaka"larını kur
tardıtar. Yapılan dellişikllklerıe 
her tUrlU kaçakçılık ve yolsuz
ıukta pay• sahibi olan Evren ve 
milltarıst generaller, özal'lar, çe
şitli düzeydeki bürokrat ve tek
nokratıar, "devlet baba"nın ba
balıllını göstererek vurguncu ve 
talancı odaklara olan "vefa" 
borçlarını bir kez daha ödemiş 
oldular. 

nel müdürü Erol Aksoy, UM şir· e 
KüRDISTAN SOSYALISTLERININ 

TARIHSEL GöREVI 

§In salUanması en büyük arzu
muzdur. Bundan bOyle de Par· 
timizin omuzlarına düşen tOm 
~ruı:nıutukları yerıne getirmek· 
ten kaçınmayaca§ız. Ama açık· 
ça da beUrtenm ki, siyasi bir
Dk gerçekleşmezse her şey biter 
gibi bir angilimana da kaptır

mıyoruz kendimizi. Siyasal bir· 
lik gerçekleşmezse de Partimiz 
halkımızın ulusal ve toplumsai 
kurutuluşu, Işçi sınıfının nl
hayl zaferi Için savaşıma devam 
edecektlr.u 

Partimfzin bu saptaması sosya
list hareketin bugün Içinde bu
ıundu§u konuma en gerçekçi 
çözOmU gösterir nlteUktedlr. 
Partimiz bu saptamalan do§ruı
tusunda somut adımlar atmaya 
daha şimdiden başlamıştır. 
Aynı sorumluluklar dl§er sos

yalist güçlere de düşüyor. ButUn 
sosyalistler, her tı.'lü duygusallık 
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ve önyargıdan uzak, tarihin üzer· 
terine yOkledl§l sorumlulu!lun 
derin billnciyle davranmalan zo
runludur~ şuna cevap vermek 
zorundadırlar; Kı.'dlstan sosya
nst hareketinin bugün de§lşlk O• 
daklarda kömelenmlş olmasının 
haklı geçerli gerekçeleri var mı
dır? Bu gerekçeleri ortadan kal
dırmanın olanakları yok mudur? 
E§er varsa neden sosyalist ha· 
reket de!ltşlk odaklarda kOrnele
ntyor? ButUn bu soruların cevabı 

da her türlü duygusallık ve suni 
gerekçe yaratma özlemlerinden, 
dar grupçu hastalıktardan uzak 
olarak verilmelidir. 

E§er gerçekten cevaptar böy
lesi bir anlayışla verı nr de 
gerekçelert samtml ve blUmsel 
sosyalist bir sorumluluk duygu
suyla açıkıanırsa,Kilid-istan sos• 
yallstleri tarihsel görevterini ye
ri_lll! _g_e~i riT!iŞ s_a_yılırlar. 

MOSKOVA FESTJVAU ... Baştarafı s. 4'te 
ediyor. varolan uzlaşma öyle 
çı."üktı." Id neresinden tutsan 
dökOIQyor. 

~vrlmcl mücadele tarihi_, 
prensiplerine sadık olan örgütle
rin başarılı olduklarını kanıti• 
mıştır, Yoksa prensiplerinden 
vazgeçıterek ne- allırtaşan tırgüt
sel sorunları çözebitir ne de Iş· 

çi sınıfı ve halkın mllcadetesl 
gQçtenlr. DHKD, savundu§unu 
Iddia ettl§l likelerine sactık 
olmalıdır. Besbelli ki bu poli
tıka blUmsel sosyaHst bir tutum 
de§lldlr ve TC..klye ve Kı."dls
tan Işçi sınıfının mOCadeleslne 
zarar veriyor e 
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"Faşizme Karşı Omuz Omuza'~ 
Gerçekten 9 Haziran'da 

Saraçhane Meydanı ÇOk an
lamlıydı. SODEP Eminönü 
Ilçe Merkezi'nden Saraçha· 
ne'Ye gitmek Için polis kara
kolunun OnOnden geçerken, 
"Polis Devleti De!:ill Hukuk .. 
Devletli", · • 1 şkenced lerderi 
Hesap sorulsun!" sloganıarı 
polisteri çileden çıkarıyordu. 
YDrQyllş esnasında slogan at
mak yasaklanmış olmasına 

ra§men, yasaklar dlnlenml· 
yor ve poHs de bunu bir 
turlU engelleyemlyordu. Slo
gan atılıtıadı!lında da düzen· 
ll bir şeklide, gittikçe hızla· 
nan ve sertçe hep birlikte 
el çırpıyorduk. Polisler ne 
yapacaklarını şaşırmış ve a· 
deta kudurmuşlardı. Barbar· 
lıkları ve kllhanbeyHklerl pa
ra etmiyordu. 

saraçhane alanına glrdl!ll· 
mlzde, girişte Eminönü so
DEP Ilçe Merkezi'nde ö§ren
dler tarafından yapılan eli 
kanlı ve oraklı adam boyun
dakl Do§rarnacı maketi polis 
tarafından alındı ve maketi 
taşıyan O!lrendler tutuklan 
dılar. Fakat hemen alana gi
riş esnasında dl!ler grupların 
da katılımıyla atılan ''Kah· 
rolsun Faşizmi" ve "Zindan· 
lar Boşalsın, Işkencedierdan 
Hesap Sorulsun!" sloganları 
pollsce engellenemedl. 
AYrıea göifemıeyebikıl!lim 

dl!ler önemli bir nokta 
geçmişte farklı keslmlerce 
(Cirglltleree) farklı yorumla· 
nan veya adeta par
sellenan sloganıarın tllm ke· 
slmlerce atılmasıydı. 

Yanı herkes· tum slogan
ıarı hep birlikte, Içten ve 
coşkuyla atarak Bl RLI ~E 
VE DAYANlŞMAYA olan 
özlem ve susamışlı klarını dile 
getiriyorlardı. 

Mitingi ne faşizm yanlısı 

gUçler ve ne de SODEP'II· 
ler kontrol altına alabildiler. 
Yı!lınlar mltlngln lçerl!llnl 
renklendlrdl, Ileri d taleplerle 
zenglnleştlrdl ve asıl dilşma

na karşı tutum takındıkları
nı eskiden daha net bir şe
klide Ispattadılar. 

Miting başlarken hoparlör· 

lerden okunan lstlklal Mar· 
şı'na karşı, yı§ınların okudu· 
§u ı Mayıs Marşı ve atılan 
''YAŞASlN ı MAYIS!" slo· 
ganı da mitinge ayrı bir an
lam katıyordu. 

Miting esnasında alanın lls
tUnde drlt atan polis ve as
keri helikopterlerin her defa· 
sında yuhalanması da bir 
başkaydı. 

öneeden diiZenlenmemtş 
ve hazırlanılmarmş olmasına 
ra§men (devrlmdleree) ya
sakları dinlemeden sesleri kı· 
sılıneaya dek ba§ıran kitle
ler, coşku, sevınç, dlktatör· 
ID§e olan nefretln bQyQkiO· 
onnn. faşizmin sonunun yak
laştı§ını mDjdellyordu. 
Faşizmin sonunun yaklaştı§ı 
Saraçhane'de mQdelendl. 

o gQn (9Hazlran) saraçha
ne'YI dolduran onbinlerce 
halktan ınsanın en çok ve 
yDksek oranda katııımla at
tıkları sloganlar şunıardı : 
-Do§uda Jandarma zuımnne 
son ı 

-Kahrolsun Faşizmi 
-Kahrolsun SömUrgeeiUkl 
·Kahrolsun Faşist Dlktatör· 

Ilik! 
..Zindanlar Boşalsını Genel 

Afl 
-lşkeneeellerden Hesap So· 
ruısunl 

-Faşizme Karşı omuz 
Omuzat 

-Katli Iktidar, Faşist 1 ktidar ı 
-Faşizme ölllm Işkenceye 
Son! 

-Insanlık Onuru lşkeneeyl 
Yeneeekt 

-zam, zuıom, Işkence.- Işte 
Faşizmi 

.Polis Devleti De§ll Hukuk 
Devletli 

-Kahrolsun Faşist Anayasal 
-ı4ı-ı42'Ye Hayır! 
-Faşizme Karşı Yaşasın Sol 

Birilki 

Baştarafı s. 3'te 

·Yaş1sın oevrlmd oayanış· 

mal 
·Do§uda Ulusal BaSkıya son ı 
-Kahrolsun Evren-özal 

Çetesil 
-! damlara So ni 
-Faşizme öiOm Halka HOr· 

rlyetl 
-Kahrolsun Amerikan Em· 

peryaHzmll 
-NATO 'Ya Hayır! 
-IMF'Ye Hayır! 

MILITANIN 
S()ZLüGü 

Baştarafı s. 8 'de 
(örneğin Insanlar arasında görllş 
alış-verlşlnde) veyahut tınsel ü
rUnUn maddi taşıyıcısı aracılı
ğıyla (örne!jln, yazar-okuyucu 
arasında kitap aracılı§ıyla, res
sam-bakıcı arasında tablo ara
cılı§ıyla vs.) etkileşirnde bulu
nurlar. 

Ideolojik ilişkiler; list yapı 
kurumladır, yani bu ilişkiler 

toplumun temel ilişkilerinden 

-ekonomik ya da ınsanların mad· 
di de!lerl üretme, da!lılım, de!ll· 
şim ve kullanım sOreelnde blrbl· 
rllerlyle girmiş oldukları Uretlm 
Ilişkilerinde farklı ve son tati
llkle onlar tarafından bellrle
nlrler. Insan eme§ının . ur~ 
nO, aynı zamanda sosyal geliş

menın yasalarına ba!llı olarak 
ekonomik ve Ideolojik Ilişkile

rin taşıyıcısı olabilir. örne!lln, 
herhangi bir heykel, anıt aynı 

zamanda toplumsal eme!lln de
!ilşiml olarak, ekonomik ilişki· 
lerln, sanatsal ve ahlaki değer
lerin taşıyıcısı otarak estetik 
ve etik ilişkilerin, herhangi bir 
politik görüşü 'tansıtması açısın
dan politik Ilişkilerin vs. konu
su olabilir. 

Halkımıza Yönelik Saldırılara Karşı 
Birleşeli.m, Savaşalım! 
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KÜRDiSTAN SOSYALiSTLERiNiN TARiHSEL GÖREVi 

K._,dlstan ulusal ·demokratik 
hareketinin; Olkemlzln bug.., 1· 
çinde bulundu§u ekonomik ve 
toplumsal koşullarının; buna 
ba§lı olarak toplumda oluşage
len sınıfsal ayrışmaların do§al 
sonucu olarak ve gOnUmiiZDn u
luslararası lle "ulusal" geRşmeıe
rlnln do§rudan etkisi altında ye
nı ve ça§daş denllebilecek bir 
temelde biçimlenişinin geçml· 
şi pek uzak sayılmaz~ Nihayet u

, lusaı duyguıarıa donanan blrey-
11erln kafalarında,ciUşOnsel planda 
' uıusaı ve toplumsal m Deadeleni n 
yeni temelde bellrglnleşmeye 
yUz tutmasından bu ~ana bile e
le alsak 20~5 yılı aşmaz bu 
mDcadelenln tarihi. 

o g..,den bu yana meydana 
gelen gelşmaler gö~en geçlrll
dl§lnde, çok yavaş ve düzensiz, 
kimi zlkZakları Içermesine ra§· 
men s~edn basitten karmaşı§a, 
beOrsiziikten netleşmeye ve çok 
yOnlü olgunlaşrnaya ,do§ru bir 
seYir Izledilll rahatlıkla sQy lene
biUr. Bunu do§al karşılamak la· 
zım. Toplumsal yaşam dur§un 
ve basit bir olaylar dOngQsü de
§II.Uiusal ve sınıfsal mücadele de 
bu ba§lamda sD"ekH lleriye dolt
ru bir yol Izliyor. Ister başarıla· 
rın, Isterse de yenligllerin olsun 
ortaya çıkardıltı deneYim ve bil· 
gl birikimi, mDcadelenln Inşa yo
luna döşenecek yapı malzemeler 
rini artan oranda zenglnleştiri
yor. 

K._,dlstan sosyalist hareketinin 
bu Inşa sUreelnde yadsınmaz öl
çüde bQyOk ve ciddi bir konuma 
sahip oldu§unu hiç kimse göz· 
den uzak tutarnaz. BlUmsel sos
yalist dQş..,cenln ~dlstan•ın 
T._,klye'nln egmenR§I altında o
lan parçasına girişi, Dlke aydın
ları ve daha çok genç okur ya· 
zarları tarafından kitleler arasına 
taşınması ve bu temelele sosya· 
list dQş..,cenln maddi bir gDce 
dOnüşme eecıne girmesi, ça~t· 

· daş ulusal mDcadele platformu· 
nun blçlmlenmesl tarihinden bl· 
le sonrasına rastlar ve çok daha 
genç bir geçmişe sahiptir. Buna 
ra§men, bilimsel sosyalizm , 
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Ilkenın Içinde bulundu§u Iç ve 
dış koşulların ortaya çıkardı!lı 
problemleri çUzebllme, toplu
mun en genış kesimlerının ls· 
tamlerine en do§ru ve gerçekçi 
yanıtları verebilma yetenaltinde 
oldu!lunu kanıtladı. sosyalist 
hareketin siyasal ·biçimlenişi a
racılı!:iıvla hem sömürgeci bo
yunduru!;lu kırmak herıı de 
toplumun en -geniş emekçi yı
~tınlarının nihai sınıfsal kurtulu
şu yolunda gösterdilti çözüm ö· 
nerileri, açtıltı perspektif ve 
ortaya koydu§u devrlmd alter· 
natlf, KD'dlstan halkı saflarında 
bQyQk bir Ilgi ve sempatlyla kar· 
şılandı. SOsyalist hareket blltlln 
gençii§Jne ve deneylmslztı~tlne 
ra~tmen bu silaha sanlablldlltl o· 
randa kurtuluş dUşOneesini yı
§ınlar arasında yaymayı, onları 
Orgutseı savaşıma kazanmayı ba· 
şardı.l şçi sınıfı engin yetenekle
re sahiP bu IdeoloJI sayesinde, 
Ilke tarihinde Jik kez toplurnda 
sahip oldu§u yelin, kendisini ve 
beraberinde toplumun bQyDk 
ço§unlullunu nihai kurtuluşa 
gOtUrmede Ostlenebllecelll rol.., 
w devrımcı dönUşDmlerl başara· 
bilmekteki muazzam POtanseye
lln farkına vardı. Olke tarihinde 
lik kez bu misyonunu yerıne ge
tirmeye başladı. KUrdistan köy
lülü!fll, ulusal ve toplumsal kur
tuluşun getırece§l yenı maddi 
yaşamı; ondaki engin olanakları 
tanıyarak, o güne kadar toplu
mun egemen sınıflarından gelen 
ulusal burjuwı görüşlerin soyut 
ulusal devlet veadlerlnln dışında, 
yepyenı bir gerçeltin farkına var· 
dı. Ulusal ve toplumsal kurtulu
şun ,kendisi açısından,hlç de D· 
topya olmayan ve yDce delleri o
lan bir yaşam sundu!iunu gördü. 
Ilk kez geleeellinin kendi elleri n· 
de oludu§unun billnciyle kendi· 
sine olan gOVeni arttı. Bu ve ben
zeri gerekçeler, KUrdistan genç-
11§1, kadınları, aydın ve orta ta· 
bakaları açısından da ortaya çık· 
tı. Bu nedenledir ki, bllmsel 
sosyalist hareketin yakın geç
mlşte ulusal ve toplumsal kurtu· 
ıuş yolunda açtıltı Orgııtsel sa-
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vaş, çok kısa sUrade kitlesel bir 
nitelik kazandı, emperyalist, sö
mD"geci ve Iç gerici dUşman Itti
fakının hiç bir saldırısının yOk 
ecıemlyece§l OlçDde toplumun 
derinliklerine kök saklı. KökO 
hiç bir zaman kurutulamayacak 
hayat allacına dOnUştü. 12 Eylll 
darbesiyle doru~tuna ulaşan kar
şı devrım hareketinin başlattıltı 
geridil k, terör ve Imha dönemin· 
de de, hem kendisinin hem de u
lusal demokratik mDcadele kaza· 
nımlarının tımtıno savunmada 
en yetenekli ve en azimil gUç ol· 
dullunu, faşizme karşı örgütsel 
varlık ve savaşımını korumakta 
ve her koşulda sömD"gecl faşist 
dlktatöriD§e karşı savaşta dl§er 
ulusal demokratik güçlerden da
ha direngen oldullunu kanıtıa
masıyla gösterdi. 

Bu noktaları belirtmekten kas
tımız, KUrdistan sosyaUst hare
keti nı n ulusal ve sınıfsal sava· 
şımda, gDnlln gereksinmelerine 
herbakırndan yanıt verebilen, sa· 
vaşımın tUm araç ve biçimleriyle 
donanmış mükemmel bir dDzey 
de oldu!iu de§JI. Aksine, ulusal 
demokratik ı;ılatformun diller sı
ya! güçlerinden pekçok bakım· 
dan Ileri bir konurnda olmasına 
rallmen, sosyalist siyasal hare· 
ket, toplumun neseneı gelişme· 
lerinin gerisinde seyrediyor. Hat· 
ta bug.., tarihi n en all ır ve zor· 
lu dönemını yaşıyor •. Fekçok ek· 
sfk ve zaafları Içinde barındı· 
rıyor. En başta da KD'dlstan sos
yalist hareketi de§lşlk odaklarda 
kDmeıenmlş,ciUnden bugUne; O· 
zeiHkle de 12 EYIII gerldllk dO. 
nemının başlamasıyla yenı bO. 
IUnme.ayrışmalarla yUzyDze gel· 
di •. Sosyalist hareket,çok yakın 
bir mDcadele geçmişine sahip 
olmanın, çocukluk ya da en I
yimser tesbltle Jik genHk döne
mını yaşamanın yeterslzllk, yan
lışlık w hatalarını yaşıyor. ~a 
elllllmlerlyJe POlitik ve Ideolojik 
perspektifiere sahip olmasına 
ra§men savaşımın Uzarinde yOk· 
selecelll teorik donanımını ta· 
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