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FAŞiZMi ALAŞAGI ETMENiN YOLU 
TÜRKIYE VE KÜRDiSTANLI ANTi-FAŞiST 

GÜÇLERiN BiRLiGiNDEN GEÇER 
Türki ye ve Kürdistan 'ın yurt· 

sever emekçileri, 
Tüm anti..faşistler! 

Sömürgeci faşist diktatörltik, 
kanlı iktidarının beşinci yılını 

dolduruyor. Halklarımız beş 

yıldır, faşist diktatörltiğün açık 

teröreti egemenlii:iine dayanan 
aşırı sömürü, baskı ve zorbalığın 
en acımasızını iliklerinde hisse
diyor. 

Bu beş yıl boyunca Türkiye 
ve Kürdistan halkları tarihlerinin 
en karanlık baskı dönemini 
yaşadılar. Bir avuç büyük Türk 
tekelci hcldingin ve başını ABD 
emperyalizminin çektii:ii emper
yalizmin en gerici; saldırgan 

savaş yanlısı güçlerinin; barış 

düşmanı saldırgan NATO çevre
lerinin halklarımız üzerinde ve 
bölgede sarsılan egemenliklerini 
korumak ve uzun ömürlü kılmak 
için iktidara el koyan gene
raller cuntası bu beş yıl boyu nca 
her bakımdan bu çevrelerin 
çıkarları doi:irultusunda bir po
litika sürdürdü. IMF, OECD ve 
Dünya Bankası gibi uluslar
arası emperyalist kuruluşların 

dikte ettirdii:ii ekonomi politi· 
k ayı yürürltikte tutarak i şçi leri n, 
yoksul köylülerin ,dii:ier çalışan 
emekçileri n varını yoi:iunu zorla 
kopararak, adiarına iktidarı ele 
geçirdii:il çevrelerin kasasına ak· 
tı. Faşist diktatörltiğün parolası 

"her şey bir avuç tekel içi n"· 
dir. Bu parola do!jrultusunda 
toplumun yüzde doksanbeşin

den fazlasından alarak toplumun 
ytizde beşini bile oluşturmayan 
bir avuç ayrıcalıklı burjuvaziye 
devrediyor. 

Bu ekonomi-politikanın en 
ai:iır yükünü TOrkiye ve Kürdis· 

tan'ın emekçi kitleleri çekiyor. 
1 şçileri n, memurların, yoksul 
köylüleri n ve dii:ier çalışan· 

ların elde ettikleri, günlük yaşa
miarına , karınlarını doyurmaya 
bile yetmiyor. Işçi ücretlerinin 
memur maaşlarının reel dei:ieri 
hergün biraz daha düşerken, 

zamlar birbirini kovalıyor. Top
lumda altı milyonu aşkın bir 

Son S Yılın Gösterdiği 

işsizler ordusu oluştu. Faşizmin 

kal}lı egemenlik pençesinin ya. 

rattıi:iı sömürü, zulüm ve fa· 
şist ideolojinin yaygınlaştırdı!jı 

ırkçı demagoji toplumda ahlaki 
çöküntOyO, yozlaşmışlıi:iı, buna· 
lım ve apolitikleşmeyi yaygın

laştırıyor. Toplumda fuhuş, hır-

Devanu s. 2'de 

Faşizm Her Şeye Muktedir Değil 
Askeri bir darbeyle 12 Eylül 

1980'de Iktidara gelen faşist 

cunta, halklarımız aÇısından da
ha katmerll baskı,. zulüm, yok
sulluk ve sömürü demek oran 5 
yılı gerlde bırakarak 6. yılına gl
riyor. 

Sömürgecl Türk burjuvazisi· 
nin genel olarak Iktidardaki ege
menilk yıllarıyla karşıJaştırıldı· 

i:iında, 5 yıllık stire hiç kuşkusuz 
ktiÇOcük bir kesit oıusturur. Ne 
var ki ,bu 5 yıllık stirede yaşa· 

nanlar önceki dönemıerra kıyas
Jandığında, TOrkiYe ve Kırdıstan 
halklarının günlük yaşamlarında 
derin ve unutulmaz Izler bırakan 
ekonomik, toplumsal ve siyasal 
uygulamaların, köklü dei:ilşiklfk· 
ıerın hiç de kOçOcUk bir kesit o
ıuşturmadıi:iı; ·yaşanan ktiçücük 
kesitin boyutunu kat kat aşan 
uygulamaların, de!jlşlkllklerln 

gerçekleştırlldii:il açıkça görül· 
mektedlr. Bu 5 yıllık sürede 
halklarımıt faşizmin saldırganlı· 

ğını , halk ve genel olarak insan
lık dtişmanlıi:iını, çok yön lO mill· 
tarıst çılgır11ıi:iını iliklerine kadar 
hlssettller. öte yandan faşist 

dlkta koşullarında en karlı ve 
verimli Yıllarını yaşayan bir a
vuç holding dışındaki sınıf ve 
tabakalar da faşist diktatörlüi:iUn 
uygulamalarından, dei:ilşlkllkle-

rlnden şu veya bu ölçüde olum
suz yönde etkllendller. Yani bir 
avuç holding çıkarina ·ve 5 Yil 
gibi kısa bir sürede en geniş top
lum kesimlerini olumsuz yönde 
etkileyen en karanlık bir dönem 
yaşandı,yaşanıyor. 

ISTIKRAR SA~LANAMADI 

Cunta bu 5 yıllık uygulama 
ve dei:iişiklikler sOreelnde faşiz
mi bir devlet biçimi olarak ku
rumlaştırablldlyse de re)lmln Is
tikrarını sai:itayamadı; kitle des
tei:ilnl kazanamadı; faşizme kar
şı olan sınıf ve tabakaların mo
cadelesinl susturamadı. Kitle ta
banı daraldı. ''Halkın mal ve can 
güvenlfi:ilnl sağJayacağız", ''rüş
vet ve yolsuzlukları ötıleyece

i:ilz", "ekonomiyi düzlüi:ie çıka·' 
racai:iız" vb. yalan ve demago)l· 
Jerln nemenem vaadler oldu!ju 
bizzat faşizmin. halkın mal ve 
can güvenlii:iine kastetmesiyle, 
rüşvet ve yorsuzlui:iu bir devret 
polltlkası haline getirmesiyle, e
konomik bunalımları daha da 
derlnleştirmeslyle de kanıtlandı, 
kanıtlanıyor. Zlndanıarda, lşyer

yerlnde, köylerde kısacası toP· 
rumsal muhalefetin oldui:iu her 
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PPKK Polit Büro Bildirisi 

F AŞIZMİ ALAŞAGI ETMENIN YOLU 
TüRKIYE VE KüRDISTANLI ANTI-FAŞIST 

GüÇLERIN BIRUGINDEN GEÇER 

sızlık, intihar olayları, alkolizm 
ve cinayet olayları artıyor. Ka
rakoldaki çavuş ve poUsinden en 
tepedeki generallne, sivil bürok· 
ratına dek devlet mekanizması 
soygun, rüşvet ve taıanla 

işleyen bir rnekanizmaya dönüş
tü. 

Bütün bunlar emekçi halkımı
zin gözleri önünde cereyan edi
yor. Gün geçtikçegerçeği daha 
Iyi gören halklarımızın öfke ve 
nefreti kabarıyor. Bu gerçeğin 
çok Iyi billncinde olan faşist 

diktatörlül!ün elebaşları, beş 
yıldır kanlı terör üzerine kurulu 
olan devletin baskı mekanizma· 
sını pekiştlrdlkçe pekiştlriyor

ıar. BIIYük çol!unluğu Kürdistan 
illerinde olmak ıızere kimi iller
de sıkıyönetim hala yürürlükte. 
Sıkıyönetimin kalktığı illerde 
de olağanüstü hal yasası aracılı· 
ğıyla yönetimin sıkısı devam 
ediyor. 

Faşizmin zindanları beş yıldır 

Türkiye ve Kürdistan halklarının 
devrimci yurtsever evlatlarıyla 

doludur. Işkence ve insanlık 
onuruyla bağdaşmayan cezaevi 
koşulları nedeniyle bugüne ka· 
dar yüzlerce devrimci yaşamını 
yltlrirken binlereesi de sakat bı
rakıldı. Faşizm işkenceyle, piş

manlık yasası gibi manevralarla, 
halklarımızın devrimci yurtse
ver evlatlarını tesUm atmak, 
halkın inanç ve onurunu çiğ· 

netmek, kavgasını sündirmek 
istiyor. 

Faşist Türk Ordusu, kimi 
tepkileri bahane ederek bir yılı 
aşkın süredir KürdiStan'da yo
ğun saldırılara girişiyor. Bu bir 
yıllık süre içinde, defalarca 
ordunun baskı ve yıldırma ope
rasyonlarıyla yüzyüze gelmeyen 
şehir ve köy kalmadı. Kürt 
halkına karşı acık bir savaş 

yirütülüvor. Köylüler; kadın 
erkek, yaşlı genç denmeden 
dipçikleniyor, elleri ayakları 

bağlanarak toplu olarak gözaltı· 
na alınıyor, karakollarda, zin· 
danlarda ağır işkencelerden ge-

Peşerıg:Sayfa 2 
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çiriliyorlar. Onların bütün suçu 
(!) Kürt olmak, sömürgeci faşist 
boyunduruğa, onurlarının çiğ

nenmesine karşı çıkmaktır. Fa
şist diktatörlük, iç ve dış 

kamuoyunda "eşkiyaya, bölücü 
teröristlere" karşı savaştığı de· 
magojisini yayıyor. Oysa Kürdis· 
tan'da en büyük eşklya ve 
terörist bizzat savunmasız Kürt 
halkına karşı saldırıya geçen 
acımasızca kan döken hatta 
diğer parçalarda bile Kürdistan 
yurtsever hareketleri ne saldıran 

Türk Ordusu'nun kendisidir. 
Faşist diktatörlük bu beş yıl 

boyunca Türkiye' nin emperya
lizme; özellikle ABD ve NATO 
çevrelerine olan kölece bağımlı· 
lığını daha da pekiştirdiler. 

Topraklarım ız, ekonomi ve halk· 
ıarımızın alın teri göz nuru 
tamamıyla emperyalizme ve on
ların işbirlikçisi olan büyük 
tekellere peşkeş çekilmlştir. 

Türkiye'nin dış borçları 26 
milyar doları aşıyor. Devlet 
bütçesinin aslan payı, askeri 
harcamalara gidiyor. Türkiye, 
Reagen'nın insanlık düşmanı 

"yıldızlar savaşı" projesinde 
yeralmaktan memnunluk duy
duğunu utanmadan dünyaya 
ilan ediyor. Faşist diktatörlük 
altındaki Türkiye yalnız Içte 
halklarımızın Uzerine çullanmak· 
la kalmıyor, dışarda da bölge 
halklarına, komşu sosyalist ülke· 
lere karşı da saldırgan ve düş

manca bir politika güdüyor. 
ABD emperyalizminin ve saldır
gan NATO'nun bölgeye yönelik 
egemenlik kurma planlarında 

baş rolü oynuyor. Türkiye artık 
açık açık topraklarını genış

letmekten bölge pazarına ege
men olmaktan bahseden hege
monvacı ve tehdit edici bir 
pofitika izlemeye başhyor. Anti
Sovyetik ve anti-komünist pro
pagandayı gündeminden düşür
müyor. Bulgaristan Halk Cum
huriyeti'ne karşı yalan ve iftira 
kampanyalarını uluslararası a
lana taşırıyor, Yunanistan ve 

Kıbrıs halklarına, suriye'ye kar
şı tehditler savuruyor, sovenlz
mi, ırkçılığı, savaşı körüklüyor. 
Kürdistan halkının bütün parça
larda alevlenen ulusal demokra
tik savaşımını boğmak için 
gerici Saddam rejimi ve Tahran 
yönetimiyle yeni yeni kombine
zonlara giriyor. Böylece Türki· 
ye, bölgemizde adil, kalıcı bir 
barışın sağlanmasının önünde en 
büyük engellerden biri otarak 
duruyor. Beş yıllık deneyim 
açıkça gösterdi ki, bölgemizde 
barışın sağlanmasının yolu aynı 
zamahda sömürgeci faşist dikta
törlüğün alaşağı edilmesinden 
geçer. 

1 şçiler, köylüler, Türkiye ve 
Kürdistan'ın tüm emekçileri! 

Faşizmin baskı ve sömürü 
boyunduruğunun boynunda his
seden tüm insanlar! 

Bu beş yıl içinde, faşizmin 

kimin çıkarları icin ve kimlere 
karşı işbaşma geldiği artık gün 
gibi ortada. O bugüne kadar, hep 
emekçi halklarımızdan alarak , 
kendi efendileri ne devretti. Fa
şizm bizden aldıklarının , bize 
karşı estirilen terörün, dökülen 
kanlarımızın üzerinde yaşadı. 
Bizim suskunluğumuz, parça
ıanmışlığımız onun ömrünü u
zatmasına yarıyar. Faşizmi n 
emekçilere bugüne kadar oldu
ğu gibi bundan böyle de zu
lümden ve ölümden başka vere
bileceği hiçbir şey yoktur ve 
olamaz. Tek çare ve herşeyden 
önce onu alaşağı etmek, ba· 
şımızdan defedip atmak zorun
dayız. Aydın geleceğimizin yolu 
buradan geçiyor. 

Generallerin, Evren-özal dik· 
tatörlüğünün tek alternatif ol
duklarına ilişkin demagojilerini 
boşa çıkarmak, burjuva yasal 
partilerin yaymaya çahştıkla· 
rı yasal yollarla par • 
ıementer seçimlerle demokrasi
nin, demokratik hak ve özgür
lüklerin geri getirilebileceğine 
ilişkin hayalleri bertaraf etmek 
için Türkiye ve Kürdistanlı 

tüm anti-faşist güçlerin savaşım
ıarını birleştirmekten başka yo ı 
yoktur. Kürdistan halkına karşı 
girişilen azgın baskı, sömürü •-e 
terörü boşa cıkarmak için güç
ıerimizi birleştirelim. 
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Faşizm He,. Şeye Afuktedir Deiil 

yerde estirilen devJet terörllnü, 
cunta OyeJerıne kadar yaygınta
şan rüşvet ve yolsuzJuktarı, eko
nomik yaşamın kilit noktatarını 
emperyalist ve yern tekel ortak
larının talanına açan ekonomik 
facla politikasını görmeyen, bil
meyen yok. 

"Demokrasiye geçiş'" jema
gojlsl de tutmadı. Apoletll gene
rallerin smokin gtymelertyıe, sı
kıyönetım yerıne ''Yönetimin 
sıkısr" ·olan ola!lanüstü halin ge
tirilmesiyle burjuva anlamda bile 
demokrasiye geçllmedl!llnt dar
be sonrasında uzun bir süre dik· 
tatöriU!Iü destekleyen, alkışia
yan bazı burjuva çevrelerı dahi 
açıkca söylüyorlar. Darbe öncesi 
parlamento ve burjuva partilerin 
çelişkilerini, ıaçkalıklannı 'dar
beden sonra sık· sık belirten; 
"herşeye yenıden başlayaca!lız" 

demagojislyle ''birlik ve beraber
Ilk iclnde" bir siyasal rejimi 
vaateden generallerin kurtlukla
n kUkla parlamentonun ve lca
zetli partilerin laçkalıkları,bün

yelerlndekl çıkar çatışmalan ve 
sı.-tüşmeler; kukla parlamento 
dışındaki partllerin bazen takın
dıkları "açık" tutumları· yürüt
me, yasama ve yargı alan arında
ki tom köklü değişikOkiere ra!l
men kat kat artan çelişkiter ve 
laçkalıklar faşist reJimin Jstlkrar
sızlı!lını göstermektedir. 

Işçilerin, köylülerin, küçük 
esnaf va zanaatkarların, diğer 

küçük burjuva sınıf ve tabakaia
nn çeşitli vesllelerle düzenlenen 
Irili- ufaklı toPlantılarda, gösterl
lerde rejimden hoşnutsuztukla

nnı, uygulanan politikalara kar
şıtlıklarını, hatta bazen dolaYI! 
veya dolaysız bir biçimde faşist 
rejimden kurtulmak gerekti!linl 
belirtmeleri ve en önemDsi de 
baskılara ra!lmen toplumsat mu
halefetin sürekli gelişmesi reji
min Istikrarsızlıklarını artırmak
ta, çelişkilerini derınıeştlrmek
tedlr. 

Her operasyondan sonra ''bi
tirdik", "köklerin! kuruttuk" 
dedikleri örgütlü halk güçlerının 
gittikçe gelişim gösteren müca
delesi de faşist diktatörlük açı
sından önemB bir Istikrarsızlık 
kayna!lıdır. 

Faşist rejimin lsttkrarsıztı!lı 
ve dengestzli!ll bizzat onun sınıf
sal niteliklerinden kaynaklanı

yor. ''Halkın refahı" adına bir 
avuç teketeının palaztandırııma
sı; burjuva kamp Içindeki çeUs
kllerl uzlaştırma çabalarıyla bur
juva kamp Içindeki küçük bir a· 

Baştarafı s. 1 'd e 

zıntı!lın çıkarlannı her yönüyle 
ve her atanda savunma amacı a
rasındaki çelişki de faşist reJI
min tstlkrarsızııı.ı ve dengestzllk
ıerlnin başlıca kayna!lıdır. 

Tüm bunlar nedentyledir ki, 
faşist cunta TC devletine yeni 
bir biçim vermesine ra!lmen ra
hatlıkla söyteyebUirlz ki reJimin 
Istikrarı sa!llanamadı ve bundan 
böyle de sa!llanamaz. 

FAŞIZM KENDILIGINDEN 
GITMEZ 

Halklarımuzın' yaşamında de
rin ve unututmaz Izler bırakarak 
kurumtaşan faşist rejimin önle
nemeyen tstlkrarsıztı!lı ve denge
slzli!ll ne kadar boyutlanırsa bo
yuttansın ·faşist rejimi n kendlll
!llnden gitmesine yol açmaz. 

Hiç kuşkusuz, faşist rejimin 
Istikrarsızlık ve dengeslzll!llnln, 
kitleler Içinde dikiş tutturama
masının boyutu, e!ler faşizme 

karşı verıten mücadele lehine 
kullanılabilirse önemn bir avan
taJdır, faşist diktatörlük açısın
dan Ise bir dezavanta.ldır. 

Ne varkl bu avantaJ ve deza
vantaj Ikilemtnın faşizme karşı 

verilen mücadelenın lehine kul
Janılamaması durumunda -nite
kim bugün sa!llıklı kuJJanıtama

dı!lı !llbl- ya faşist diktatörlük, 
çeşitli manevralarla istlkrarsızlı
ğının~ dengeslzll!llnln üstOnU 
örtmeyt, dikkatıeri başka yerıe
re çekmeyi ;ıeçlcl de olsa başa
rır ya da burjuva muhalefet çev
releri, rejimin Istikrarsızlıkiatını 
gelişen toplumsal muhalefet po
tansiyelini kendi potalarında eri
terek veya peşlerinde sürükleye
rek faşist dlktatörlükle olan he
saplaşma ve pazarlıktarda başa
rıyla kullanırlal'. 

öte yandan bill nmesı gere
ken bir dl!ler nokta da Istikrar
sızlık ve dengesizJik lle güçlü 
olmanın birbirtyle karıştırıtma
ması, Iki yönün birbiriyle olan 
ba!llantııarıtıın· kavranmasıdır. 
Çünkü genel olarak Istikrarsızlık 
ve dengesizlik faştzmde zaten 
:vardır. Ama rejimin güçlü olup 
olmaması sorunu muhalefetin 
gücü de dikkate alınarak yapıta
cak karşılaştırma lle belirlenir. 
Kimin daha güçlü olup olmadı!lı 
ancak böylesi bir karşıtaştırma
dan hareketle söylenir. lsttkrar- ı 
sızlllt ve dengesiz ll k ıayıf bir 
yan olmasına karşın her zaman 
rejimin zayıf oldu!junun göster
gesi olamaz. Bir rejim, ülkedeki 
sınıf dengeterının mUCadeledekl 

yansırnalarına göre güÇlü ve za
yıf diye de!jerlendtrtleblllr. 

Evren-özal çetesının bugün 
güçlü görünmesinin rejimin Istik
rarlı yada dengeli oluşundan 

kaynaktanmadı!lı ve bunun fa
şizme karşı muhalefetin da!lı
nıklı!lıntıan ve hala da to parlana
mamasından kaynaktandı!lı bl· 
çJmlndekl do!jru yaklaşım yu
karıda belirtilen bir anlayışla ·so
runa bakmanın önemli bir gös
tergesidir. Bilinmelidir ki faşizm 
kendlll!llnden de!lll, bizzat ona 
karşı verllecek çok yönlü milCa
dele lle yıkılabHir. 

HALA YETERLI 
ADIMLAR ATlLAMADI 
Faşist diktatörlü!!Dn durmak 

bilmeyen baskı,. zulüm ve sömü
rü politikalarının acımaSızca uy
gulandı!lı sdn 5 Yılda; faşizme 
karşı verıten mücadelenin sa!llık
lı bir biçimde başanya 'utaştı
rılmasının' yegane güvencesi olan 
TOrkiYe ve Kürdistanlı komünist 
ve devrımcl<lemokratlk güçlerin 
yapabilecekteri çok şey olması
na ra!jmen beklenen ve de özle
nen yeterli adumtar atılamadı. 

Faşist rejimin ıstlkrarsızlı!lı, bur
juva kamp Içindeki hesaptaşma 
ve çelişkiler: merkezi bir yön
tendlrlclll!le sahip olmayan yı!lın 
çıkışıarı yeterınce de!lerıendlrl
ıemedl. Çok kez seyirci kalındı. 
Acil ve zorunlu görevler genel
llkle bir türlü aşıtamayan dar 
grup çıkarlannın, sa!! ve "sol" 
dayatmaların karmaşası Içinde 
arka planda kaldı. 

Tabii ki, bazı adımlar atıldı,· 
çabalar sarfedlldl. Partimizin de 
Içinde bulundu!lu çeşitli açık
tamatar yapıt dı, bildirller dağıtıl
dı, kampanyalar açıldı.· HeYkarl • 
deneyımı yaşandı. sekter bir te
melde kurutan FKBDC'nden ba
zı dersler çıkarllablldl. EksikDk
lerine ve katıtım aztı!lına ta!lmen 
son 5 yılda ··atılan· Ileri· ve o
lumlu bir adım Olan SOL el R
LIK, Aralık 1984'de partimizin 
de Içinde bUlundu!! u T!rklye ve 
Kı.-tııstantı alllı so ı 'P8rtl tarafın
dan kuruldu. 

Ama tı.-n bu olumlu adım ve 
çabalara ra!jmen, hala da yapıl
ması gerekenterin ,. ıstenılen ve 
de bazı hastalıktat aşılsaYdı yaı. 
pıtmıısa oranaklı allınların önü
müzde birer acil ve zorunlu gö
rev otarak durdu!lu açıktııt. Bu 
yöndeki adım ve çabalara karşın 
hala da olanaklı enı geniş güçte
rin blrllktell!ll sağlanabitmiş de
!111. 

DAHAGENIŞ 
Bl RLIKTELIKLER 

GEREKLIDIR 
Faşist dlkta· koşullarında ge

Devamı s. 9 'da 
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Saldıl'flan Kim ? 

Ekonomik bunalımın gıaıden 
güne derlnleştl~il.lşslzU§In bUyük 
boyutlara ulaştıOı, cuntanın hal· 
kımıza yönelik saldırılarının do
ruk noktasına vardıOı bir dö· 
nemde yaşıyoruz. Buna parelel 
olarak halkımızın ulusal-demok· 
ratik muhalefeti de gelişip güç
leniyor. Bunu bilen sömurged· 
ler her gün yüzlerce Ilerici, yurt· 
sever ve demokratı askeri ceza· 
evlerine tıkmakta, en a§ır Işken
celere tabi tutmakta ve ço§unu 
Işkencelerde ya katıetmekte ya 
da sakat bırakmaktadır. Bunu 
Içlerine slndlremeyen sömürgeci 
faşistler sa§a sola saldırmakta, 
"saldırganları arıyoruz" bahane
siyle ülkemizin her yerini Nazl 
toplama kamplarına çevlrmekte-

dir. Ilçemiz Cizre'de olup biten
ler bunun tipik bir örne§idlr. 
Bir süre önce Eruh ve Şemdlı. d 

olaylarının falllerini arama ge
rekçesiyle 24 saatlik sokağa çık 
ma yasa§ı konuldu. 40 bin nü
fuslu Cizre Ilçesi didik didik 
arandı. Girdikleri her evde "bl· 
zim devletimiz güçlüdür, kılı 
kıpırdayanın kafasını ezece§iz, 
bize saldırganları SÖY·Ieyin, yok· 
sa sizi· de götUrürüz" diye teh· 
ditlerde bulundular. Sonuçta 
bir şey elde edemeyen sömur
geci faşistler adi bir kaçakçı
lık ola'yında bir polisin öldUrUI· 
rnesinl bahane ederek yüzlerce 
insanı toplayıp iŞkence merkez
lerine götürdüler. Aylarca süren 
Işkencelere maruz bıraktılar. 

Ama silahları yine geri tepti.Sal· 
dırganların bu tutumları yöre 
halkı tarafından nefretle karşı
landı. 
Yıllardır ülkemizi sömli'ge-

leştlren, her türlü baskı ve ış
kenceyi halkımıza reva gören
ler şunu Iyi bilmelldlrler: Bizi 
korkunç boyutlu bir Jşslzllkle 
karşı karşıya getlrenler; sefalet 
glrdabında boğdurmak, Işkence 
merkezlerinde en Insanlık dışı 
uygulamalara tabi tutarak sin
dlrmek Isteyenler çirkin yüzle
rini saklayamazlar. Uydurdukla
rı bahaneleri halkımız çok IYI 
bilmektedir. Gerçek saldırganla· 
rın sömürgeci faşistler o ldu§ u 
gerçe§inl halkımızda'n glzleye
mezıer. 

Kahrolsun Faşizm ! 
1 şkenceye Hayır ! 
Yaşasın Halkımızın Ulusal De· 

mokratik Halk Devrimi Mücade
lesi ! 

TEVGER 

Bingijl'de Faşist BaslcdaT SüdiyoT 
5 yıldan beridir sömiirgeci fa· 

şlst diktatöriUOUn amansız bas· 
kıları sürüyor. Uygulanan bütün 
baskı yöntemlerine, ldamlara, iş· 
kenceıere ve katliam la ra rağ
men, halkımızın ba§ımsızlık ve 
özgUrlUk mücadelesi slndlrlleme· 
di. Şimdi mücadelemiz, koyu 
faşizm kOŞullarında kazanılan 

yenı tecrUbelerle giderek daha 
da güçleniyor. Kitlelerde artık 

eski ydguıhk ve Urkekll§in gi· 
derek aşıldı§ı görülüyor. Dev· 
rimcı mücadele bütün abanma
lara ve kuşatmaıara karşın, kitle· 
ıere açılmada daha yetenekli. 
Omuzumuzdakl görev zor ama 
onurlu; bunun blllnclndeylz. Bu 
blllnçıe ulusal ve toplumsal kur
tuluş mucadelemızı her koşul 

altında sUrdUrmeda kararlı oıa

ca§ız. Bundan hiç kimsenın kuş
kusu olmasın. 

Bu mektubumda Bingöl'de 
meydana gelen ve sömürgecl fa· 
şizmın zorbalı§ının açık birer 
örneklerı olan Iki olaya de§i· 
neceoım. 

YURTSEVER BIR KöYLü 
KURSUNA DIZILDl 

Kürdistan'ın dörtbir yanında 

oldu§u gibi bölgemiz Bingöl'de 
sömürgecl-faşist baskılar sUrü
yor.Bingöl ve çevresı Bolu 'dan 
getirilen komando birliklerince 
adeta Işgal altında tutuıuyor.Her 
gün köyler basılıyor, Insanlar 
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sıra daya§ından geçiriliyor, hat· 
ta kurşuna dlzlllyor. Bundan 
yaklaşık Iki hafta önce Meclt 
Bilgin Isminde yurtsever bir 
köylü elleri kelepçeli olduğu 

halde kurşuna dizildi. 
Olay şöyle geişti: Meclt 

Bilgin, köye baskın yapan ''gü
venlik" kuvvetlerınce tutuklanı· 
yor. Yüzbaşı bUtUn köYlüler ö· 
nUnde, Meclt Bilgin gibi "terö· 
ristlere, devrimcilere, yardım 

eden; onlarla işblrll§l Içinde o· 
lan herkes gebertııecek!" tehdl· 
tlnl savuruyor. Bir müddet son· 
ra bu Işgalci kuvvetler, elleri k e· 
lepçeli M.BIIgin, de yanıarına 

alarak köyden ayrılıyorlar. Bir 
müddet sonra köyün biraz öte
sinde silah sesleri geliyor. Ve bir 
saat sonra M.BIIgln'in cesedi kö· 
ye getiriliyor. Olay "kaçmaya 
teşebUs etti ve kaçarken vu ru 1· 
du" şeklinde açıklanıyor. Oysa 
olay hiç de öyle de§il. M.Bilgin 
apaçık kurşuna dizildl. Hatta 
bazı köylüler M.BIIgin'ln asker
ler tarafından nişan tahtası o
larak kullanıldı§ını söylüyorlar. 
M.BIIgln'in vucudunda çok sa
yıda kurşun izi bulunması, bu 
yöndeki görüşlerı doğrular nite
liktedir. 

Olaydan sonra ise köy (Genç'e 
ba§lı Kelaxsl) kolluk kuvvetle
rınce başiatıidi • Hayvanıarı e
klnlerin ve harmanıarın Içine 

sürerek yağma edildi. Deıildiği· 
ne göre, "ekinleriınizi mahfet· 
tiniz. Bizden ne istiyorsunuz?" 
diye soran yaşlı bir köylüye yUZ
baş~, "biz kökünüzü kazmak is· 
tlyoruz, sen ekinlerden bahsedl· 
yorsun!" yanıtını veriyor. 

5 Y AŞlNDAKi ''TERöRiST" 

Daha önce Bingöl'de ikamet et· 
meyen bir aile , boş olan evini 
bir polis memurunu kiraya ver
miş. Kendileri Blnöı'e yerleş

me kararına vardıktan sonra, 
kiracıya usuluna uygun bir şe
kilde evi boşaltması ricasında 

bulunuyor. Ama bu Istem ara· 
dan bir yıl geçmesine ra§men 
yerıne getlrllmlyor. Yine bir 
gün aynı ricasını tekrarlamak 
uzere aile reisi kiracısına gidi· 
yor. Yanında 5 yaşındaki o§· 
lu ••••••• da var. Rica polis 
tarafından sert ve tehditle geri 
çevriliyor. Polisin cevabı "bana 
bunun gibi bir ev bul evini ge· 
ri vereyim" oluyor. Bu arada 
küçük "terörist" babasına 

"bu faşistler evimizden 
neden çıkmıyorlar!!?" diye bir 
soru soruyor. Ve bu soru polis 
tarafında .,şitillnce" , 5 ya
şındaki çocuk terörist Ilan edi· 
llyor. Çocuk karakota götürü· 
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• 
YAŞANANLARDAN GEREKLI 

• • • • DERSLERI ÇlKARABlLDlK Ml? 

Kürdistan'ı kendi aralarında 

bölüşen sömürgecllerin, halkı

mıza karşı müşterek saldırı
ları durmak bilmiyor. Halkımı
za karşı, günümüzde de süren 
ortak saldırılar;. çllekeş halkı

mızın mücadele tarihinde uzun 
bir geçmişe sahip. Oespotik Os
man lı ımparatorluğu lle Sefavi
ler, topraklarımızı işgal etmek, 
insanlarımızı katietmek ve ül
kemizin zenginliklerini talan 
etmek için verdikleri savaşların 

sonucunu hep yeniden anlaş· 

malarla noktalayarak, halkımı

zın mücadelesine karşı ortak sal· 
dırılar geliştirdi ler. 

Kürdistan halkının; Obeydul
lah Nehru aduyla bilinen ulusal 
başkaldırısını bastırmada, os
manlı ve setavi despotlk yöne
timleri işbirliği yaptılar. Koç
glri'de halkımızın ulusal direni· 
şini kırmak ve diğer bölgeler· 
de halkın direnişe katılmaması 
ıçın ingiliz misyonerleri az çaba 
sarf etmediler. Şeyh Sait Ayak
lanması olarak tarihimize ge
çen büyük Kürt ayaklanması

nı boğması için, Fransız emper
yalizmi, sömürgeci Türk burju
vazisinin işgalci birliklerin ken
di lşgali altındaki topraklardan 
geçmesine Izin verdi; hareketi 
arkadan vurmasına olanak sağ
ladı. ıhsan Nuri Paşa'nın ll· 
derllğinde yıllarca süren Ağrı 

Ayaklanması'nı bastırmada Türk 
sömürgecileri gerici ı ran Şah lı· 
ğı'yla işbirliği yaptı, ortaklaşa 

davrandılar. 

Irak işgalindekl Kli'dlstan böl
gesinde, sömli'gecl Irak rejimine 
karşı boyutlanan munalefete 
darbeler vurmak Için, sömürge
ci Türk burjuvazisi 196ı yılın
da saldırı planlarını hazırladı. 
saldırı hazırlıkları öyle açıkça 
yapıldı ki, tüm dünya kamuoyu
nun dikkatini çekti. Sovyetler 
Birliği'nin dönemin Dışişleri Ba· 
kanı olan Gromlko bu olaya dik
kat çekti. Herhangi bir devletin 
Irak'ın içişlerine müdahale et
mesi halinde sessiz kalmayacak
larını belirtti. 

D.ARAM 
Türk sömürgeci faşist dlktatör

lüğü, emekçi Kürdistan halkının; 
Kürdistan'ın diğer parçalarında 
süren mücadelesini bastırmak 
için elinden geleni eslrgemiyor. 
Son yıllarda birkaç kez ırak 

Kürdistanı'ndakl peşmerge üs
lerine saldırılar düzenledi ;ı ran 
Kürdistanı'na alt kentleri bom
baladı. 

Sömürgecilerin Kürdistan'da 
emekçi halkımızın ulusal de
mokratik muhalefetini boğmak 
için tarih boyunca yaptıkları 

işbirlikleri,gizll anıaşmalar say
makla bitmez. Düşmanlarımızın, 
emekçi halkımızın mücadelesine 
karşı bu birllktenliklerlnden ge
reken dersleri çıkarabilmiş mi
yiz? üzülerek belirtmek gere
kir ki bir bütün olarak Kür
distan ulusal demokratik muha
lefeti gereken derslerı çıkarabll· 
miş değil. 

Bugün Kürdistan halkının düş· 
manlarına karşı aramızda yara
tacağımız birlikler, düşmanların, 
halkımızın haklı ve adil müca· 
delesini boğma çabalarını boşa 
çıkarabilir. Bunun için Kürdis
tan ulusal demokratik muhale
feti,blr bütün olarak yaratııma
sı zorunlu olan ulusal birlik plat· 
formalarının nasıl olması gerek
tiğini tartışmalı. 

Kürdistan yurtsever muhalefe
ti ni n saflarında birlik olus 
madığı sürece emekçi Kürt hal
kının mücadelesinin bilYük zor
luklarla karşılaşacağı ortadadır. 
Bugün bazı Kürt ulusal çevrele
rininsömürgeci ve gerici devlet
lerle , halkımızın mücadelesinin 
çıkarına o lmayan ili ş kiler gen ş· 
tl rmesi, Kürdistan 'da yıllardır 
neredeyse gelenekselleşmiş ulu· 
sal güçler-arası çatışmaların, 
sömürgecilere karşı verilen mil
cadeleden daha fazla Kürt halkı
nın yiğit evlatlarının hayatına 
mal olması; . ve Kürdistan'da 
sömürgecilerin toplumumuzda 
yarattıkları tahribatlar gözönü
ne ahndığında,elıetteki böyle 
bir "ulusal otoritenin" yaratılma 
sının hiç de kolay olmayacağı 

ortadadB" • 
Partimiz bu zorlukları Nisan 

1985'te toplanan Merkez Komi
tesi'nin onayladığı Politik Rapor• 
da şöyle Ifade etti: ''Her şey
den önce genel olarak tüm par
çalardaki ulusal hareket arasın· 
daki parçalanmışlık, saflaşma

lar, karırıakarışık ve a!lır prob
lemlerle yüklü uzun bir geç
mişe sahip olan bölünme ve ça
tışmalar, sözkonusu edilen iş

birliği ve ortak mücadele plat· 
formu önünde başlı başına bir 
engel oluşturuyor. 

••• Böylesi güçler, KUrdistan hal
kının uzun vadeli gerçek ulusal 
kurtuluşunu önlerine hedef ola· 
rak koymadıklarından, mücade
leleri nde esas olarak KUrdistan 
halkının muazzam potansıyeline 
ve savaşım kararlılığına dayan
maktan ziyade, halkımızı baskı 
altında tutan egemen gUçlerln 
kendi arasındaki çatışmaianna 
umut bağlıyor ve bir parçada 
egemen olan devlete karşı müca
dele ederken başka bir parça
yı egemenliği altında bulundu
ran bir gUçle aşırı ölçülere va
ran bir işbirliği içine giriyorlar." 

Partimiz tüm bu zorlukların bl· 
linclndedlr. Birlik yolundaki bu 
engellerin oluşum kaYnaklarını 
.ve problemierin karm~şıkl~ıl'!ı 

dikkate alarak, bugün olması 
olanaklı görülen önerilerle Kürt 
yurtsever güçlerine gidiyor. 
Halkımızın boyutlanan müca

delesini uluslararası planda dost 
ve mütefiklerlne kavratmak ve 
halkımızın haklı davasıyla daya
nışmayı gUçlendlrmek ulusal 
gUçlerin birliğinden geçer. El· 
bette bu olmadan hiç bir çaba 
gösterilemez veya hiç bir başa
rı elde edilemez sonucu çıka

rılmamalıdır. Bunun gerekliliğini 
kavrayan partimiz; kendi gücü
nün yettiğince uluslararası dü
zeyde halkımızla dayanışmayı 
güçlendirme ve halkımızın ver
diği mücadelenin haklılığını 
dünya kamuoyuna kabul ettir
me uğraşında bir an dahi ge
ri durmayacak. 
Ancak partimizin Inancı odur 

ki, her ulusal gücün bu konuda 
sarfettiği çabanın tümü tek o
dakta toplandığında, sesi daha 
güçlü ve etkisi daha boyutlu 
olacakt:U'. 
öte yandan,Kürdistan'da "Uiu

Devallll s. lO'da 
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10. YILDA ŞEHITLER/Miz/ SAYGlYLA ANlYORflZ 

Kürdistan öncü Işçi Partisi 
(PPKK) 10. Kuruluş Yıldönümü' 
no kutıarken şehitlerimizin anı
larını hep akılda tutmakta, say
gıyla anmakta, onların bıraktıl!ı 
yerden mücadeleye devam et
mektedir. Bu görevi yerine getir
memiz KUrdistan halkına karşı 

sorumhıluğumuzun gereği ol -
dul!u kadar şehitlerimizin anııa
rına bal!lılıl!ımızın da göstergesi
dir. 
Yüzyıllardan bu yana özgür i

radesine raıımen zorla egemenlik 
altına alınan, tüm zenginlikleri 
talan edilen, ulusal demokratik 
hakları ayaklar altına alınan, her 
başkaidırısı kanla, ateşle bastı-. 
rılan Kürt halkı,; bugüne kadar 
yüzbinlerce şehit verdi. Halkı

mız hiç bir zaman baskı, terör 
ve talan politikalarına boyun eo
medt. Mlllattan öncesinden baş
layarak ülkemizi Işgal etmek Is
teyen yabancı egemeniikiere 
karşı tüm gücünü ortaya koyarak 
savaştı. Yer yer istilacı güçlerin 
egemeniilli sal!lanabildiyse de, 
başlatılan örgütlü başkaldırılarla 
yer yer kölelik zlndrJerlnin kırıı 
ması başarıldı. Ortaçall barbar
lıklarının unutuımayan simala
rından "Uç kıtaya yayılan" Oı;-
manlı Imparatorluğu, Arap ve 1-
ranlı feodal güçlerin baskı, zor
balık ve Kürdistanı patçalama gl
rişimleri ne karşı kahramanca di
renlldi. Ama sonyüzyıllardaki 
tüm cesaretli çıkışlara, kahra
maniıkiara ral!men ülkemizin 
dört parçaya bölünrnesi engele
nemedi. 20. yüzyılda patlak ve
ren çok sayıda KUrt ulusal baş
kaldırı hareketi 1 ngllizlerı n, 
Fransızların, Fars, Türk ve Arap 
gericillllinin ve bunların yandaş
larının destekleriyle kanla bastı
rıldı. Her başkaldırının bastırıl
masında kullanılan temel yön· 
tem toptan Imha, soykırım oldu. 
Bunun sonucunda yüzbinlerce 
Kürt emekçi si hunharca katledll
di. 

Ortado§u'da 20. yüzyılın ulu
sal kurtuluş mlicadelesinde hiç
bir halk özgUrlük ve ulusal ba
ğımsızlık uğruna savaşımını sür
dürürken KUrt halkı kadar büyük 
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engeller le karşılaşmadı ve O'nun 
kadar şehit vermedi. 
Yüzyılın ikinci yarısına gelin· 

diğinde, hareketi tamamen bas
tırdıkları kanısı sömürgeci gUçle
re egemen olduysada , çok geç
meden başlayan yenı kıpırdan

malar bu görüşü tamamen yadsı
yan asıl gerçeği ortaya çıkardı· 
lar. 

ırak Kürdistanı'nda aıtmışlı 
yıllar boyunca süren, 75 'te 
gerici önderllllin hareketi yenil
giye götürmasinden sonra tekrar 
filizlenen ve günümüzde de sur-
mekte olan silahlı direniş hare
ketlerine Türkiye ve Iran Kürdis
ttanı'ndakl ulusal demokratik 
gUçierin mlicadeleleri eşlik etti. 
Her ne kadar Irak KOP'nin o 
günkü gerici yönetimi ırak Kür
distanı'nda başlatılan milcadele
Yi sekteye uııratıp, yenilgiye gö
türdüyse de ve Türkiye Kürdis· 
tanı'nda gün geçtikçe etkinliği 

artan sol redikal hareketi n lider
leri;n katietti ve Türki-

ye Kürdistanı Sol gOçlerini en et
kin, toparlayıcı Ilderlerinden 
mahrum bıraktıysa da, bir süre 
sonra her Iki parçada yeni bir 
hareketlenme başgösterdi. 1 şte 
tam da bu sırada Dr. Şıvan'ın 
mücadele arkadaşları 1975'te 
Dr. Şıvan, Çeko ve Brusk'un ö
lümünden sonra feshedilmiş bu
lunan parti (T·KDP) yerine yeni 
bir Partinin Kuruluş Kongrest'ni 
Van kalesinde toplayıp aynı ad 
altında partimizin temelini attı
lar. Bundan sonra veni bir döne
meç başladı.Partlmize kısa bir su 
re içersinde, bir kaç yılda onbin
leri n sampatisi kazanıldı. Yüzler
ce Parti örgütü mlicadeleyl daha 
güçlü bir düzeye getirmek ama
cıyla canla, başla çalıştı.Parti
mizin 10 yıllık mücadelesi süre
clnde sömürgeci burjuvazinin 
militarist gOçleri, Türkeş'ın 
''bozkurtlar''l, maocular, ••sol'' 
macaracılar ve KUrdistan'daki 
yerel gerici güçlerin saldırıları 
sonucunda onlarca Parti üye ve 
sempatizan yoldaşımız katledil· 
di. 

Partimiz, 10 yılda Kürdistan 
Işçi ve emekçi halkının şehit· 
ler kervanına katılan onlarca 
parti üye ve sempattzanın anıla· 
rını mücadelesinde yaşatırken, 
genel olarak tüm Kürdistan dev
rım şehitlerinin oldul!u gibi, 
partimizin mirasçısı olduğu dev
rimci yurtsever hareketin şehit· 
lerini de saygıyla anıyor ve 
mücadele anılarını dlpdiri bir 
biçimde mücadelesi nde yaşatı
yor. 19 Eylül 1969 da i stanbul 
Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu'nda devrımcı ö
rencilerln düzenlediği bir boy
kot esnasında faşist çetelerin 
molotof kokteyli; silahlı saldı
rısı sonucu katledilen Orman Fa
kültesi 3. sınıf öl!renclsi Mehmet 
cantekin'i ıSO'lı yıllarda Kürdiı;
tan radikal devrimci yurtsever 
hareketine damgalarını vurduk
ları için burjuva milliyetçiliğinin 
hışmına uıırayarak 1971'de Irak 
KOP tarafından katledilen 
Şıvan, Brusk ve Çako'yu parti
mlzin 10.kuruluş yıldönümünde 
bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

Partimizin 10 yıllık mücadele
si onlarca üye ve sempatizanr
mazın kanıyla suıandı. 10. kuru
luş yıldönümünde aşağıdaki şe
hitlerimizi tek tek saygıyla ana
rak, onların mücadele anılarının 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mü· 
cadelemizde surekli yaşatılaca· 
ğını bir kez daha ilan ediyoruz. 

ŞEFI K öZDEMIR; 
Diyarbakır'da polis tarafından 

işkenceyle öldürülen i smail Gök
han Edge'nin cenaze töreni esna
sında arabanın üstünde kitleye 
hitap ettiği bir esnada maocular' 
tarafından 10.Aralık 1976 günü 
haince katledildi.O sıralarda Di· 
yarbakır üniversitesi Fen Fakül· 
tesi öğrenci Derneği Başkanı o
lan bu yoldaşımız,Diyarbakır 
Yüksek ö§renlm Kültür Derne
ği 'ni n kuruluş çalışmalarında da 
etkin bir rol oynamıştı.O,Diyar
bakır öl!renci kitlesi nin saygın 
ve etkin llderlerinden,Partimlzln 
değerli mi litanlarındandı. Şefi k 
özdemır, yaratıcı enerjik yapısı, 
.olgun teorik blllnd,fedakarlık , 
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cesaret ve atılgan glrişimcill~iyle 
tanınan bir yoldaştı. 

AHMET SöKEN: 
Şeflk özdemır yoldaşın şehit 

edilişinden kısa bir süre sonra;o 
sıralarda Erzurum Ziraat Fakül
tesi'nde okumakta olan bu yol
daşımız, hastanede yatmakta o
lan arkadaşlarını ziyarete gittl!!i 
bir esnada, pusu kurmuş faşist 
çeteler tarafından ll Ocak 
ı977'de hunharca katledllerek, 
şehit düştü. 

HAKKI UZAR: 
Bu yoldaşımız; ıo A!!ostos 

ı977'de Istanbul Esenler Beledi
yesi'ndeki işine giderken, pusu 
kuran faşist çeteıerın ateş etme
leri sonucu aldı!!ı kurşun yarala
rından dolayı şehit dUştU. Vatan 
Mühendislik Yüksek Okul ö!jren
cisi Hakkı yoldaş, o sıralarda 

Bitlls ö!jrenci Vurdu Müdürü, 
Istanbul DDKD'Si Yönetim Ku
rulu üyesi ve aynı zamanda 
DISK •e ba!jlı Genel-Iş Sendikası 
Esenler Belediyesi 1 şçi Temsilcl
si idi. o,sişçi sınıfının dünya gö
rüşünü benimseyen, vargücüyle 
yaşama geçirmeye çalışan, Kür
distan Halkının ulusal demokra
tik halk devrimi mücadelesi uğ
runda fedakarca çalışan bir mili· 
tand ı. 

HAMIT AKlL: 
Okumakta oldu!ju Istanbul ü

niversitesi Hukuk Fakilltesi'nde, 
devrimci-demokrat, anti-faşist 

bir ögrenciyle birlikte okuldan 
dışarıya çıkarken, yolda pusu 
kurmuş komandoların bombalı 

ve si lah lı saldırısı sonucunda ı6 
Mart ı 978'de di !ler 5 anti-faşist
le birlikte şehit düşen bu yolda
şımız, okuldaki anti-faşist müca
delesi ve e!jiti min demokratık
leşmesi do!!rultusunda harcadı!!ı 
çabaları,. militan yapısıyla okul
daki Ilerici ö!jrencilerin sempati
sini uzerlnde toplamıştı. Hamıt 
yoldaş istanbul DDKD'slnln et
kin üyelerinden biriydi. 

MEHMET KOÇ: 
Köylülük Içinde sürdUrdU!!U 

kararlı mücadeleden dolayı çev
resinde tanınan bu yoldaşı Bis
mil'ın Sinan köyünde 7 Mayıs 
ı978'de a!!anın hunharca saldırı
sında yitirdi k. 

MUNIR ANlK: 
O sıralarda Bingöl'ün Genç ka

sabasında Maden Teknik Arama 
(MTA)'da çalışmakta olan bu 
yoldaşımızı; bir yolculuk esna-

sında (işçi aylıklarını götürür
ken} içinde bulundu!ju arabaya 
saldırıp, O'nu arabadan Indiren 
a!!anın silahlı çetelerinin kur
şunlarına hedef olmasıyla 1978 
yazında yitirdik. Munır yoldaş; 
işçiler arasındaki etkin devrımcı 
çalışmalarıyla Işçi kitlesinin 
sempatisini toplamış, saygınlık 

kazanmıştı. 

SEVKET öZLAHLAN: 
31 A!!ustos ı978'de bildiri da

!!ıtırken faşistler tarafından kur
şuolanan Urfa E!!ltim Enstitüsü 
ö!!rencisi bu yoldaşımız; 2 Eylül 
ı978'de şehit dU$tü. Şevket yol
daş, etkin devrimci çalışmalarıy. 
la tanınan bir milltandı. 

FESIH EKTI: 
Denizli'de Denizli Akademisi 

Mühendislik Bölümü'nde okudu
!ju bir dönemde maocuların sal· 
dırılarına u!jrayan bu yoldaşım ız 
ı6 Ekim 1979'da şehit dUştü. 

ZABIT KAPLAN: 
3 Ocak ı980 günü Apocular 

(PKK} tarafından kahveden dı

şarı çıkarılan bu yoldaşımız, 

kurşunlanarak şehit edildi. 
$AKIR ELÇI: 
Bu yoldaşımız avukatlık yap

makta oldu!ju Bingöl'de faşist 

saldırıya hedef olarak kurşun
landı, şehit düştü. 

MEHMET AYDIN: 
Sözkonusu olan bu yoldaşım ız 

sömürgecilerin ordusuna ba!!lı 

askeri güçlerin Van'ın Başkale il
çesine ba!!lı bir köye yaptıkları 
bir baskında, 22 Temmuz ı980' 
de Jandarma çavuşu tarafından 
köYlülerin gözü önünde hunhar
ca katledlldi. Mehmet yoldaş, 
köylülUk arasındaki devrimci ça
lışmalarıyla tanınıyordu. 

ı2 Eylül ı980 askersel faşist 

darbesinden sonra sömUrgeci 
güçlerin partimize saldırıları da
ha da arttı .s Binlerce üye ve sam
patlzanımız tutuklandı, işkence

lere u!!radı, a!jır cezalara çarpı
tıldı; bazı parti üye ve sempatı
zanlarımız da hunharca fiziki o
larak imha edildiler. 

MEHMET KARACA: 
12 Kasun· 1980'de faşizmin as

keri güçlerince gözaltına almdık· 
tan sonra Diyarbakır zindanla
nnda kendisine yapılan tüm iş
kencelere rağmen kahramanca 
direnen bu yoldaşmu:ı;en sonun
da,! S Kasun 1980'de şehit düş
tü. Sözkonusu · yoldaşı
mız manevi olarak yenllmedl, sır 

vermektensa ölümü ye!jledl. 
HALIM KARA: 
Antalya'da askerlik yaparken 

Işkenceyle katiedilerek ,,ntihar• 
süsü verilmeye çalışılan bu yol· 
daşı ı98ı baharında yitirdlk. 
Halim yoldaş Clhanbeylilerle 
Yardımlaşma ve Kültür Derne!jl 
(CYKD}'nln aktif üyesiydi, Kon
ya'da Bay-sen,n örgütlenme ça
lışmalarında aktif yer almıştı. 

NECATI PAKSOY: 
Bu yoldaşımız da, askerHk 

yapmakta oldu!ju karaa!jaç'ta 
(Edlrne'de) ı9 Temmuz ı98ı 
günü işkenceyle öldürüldü. 

NEZIR $EKER 
Bu Yoldaşımız, 27 Kasım 

ı98ı günü Federal Almanya'nın 
Peine kentinde faşist "bozkurt
lar"ın silahlı ateş kıskacına alı

narak kurşunlandı, şehit dUştU. 
öNDER DEMI ROK: 
A!!ustos ı98ı 'de yakalanarak 

ı aylık a!!ır Işkenceye karşın po
lisin Işine yarayabilecek hiç bir 
bilgi vermeden direnen, birkaç 
ay sonra tekrar tutukevinden alı
narak ikinci kez işkenceden ge
çirilen ve bu kez de sır verme
yen direngen bu yoldaşımız en 
sonunda Ocak ı982'de şehit 

dU$tü. Diyarbakır işkencehane

sinde canveren bu yoldaşımızın 
cesedine bakmak yasaklandı. 

AZAD (MEHMET NURI 
M ADAK} 

Ortado!!unun çok sayıda ko
münist, devrimci demokratik 
parti ve örgütüne proletarya en
nasyonallzmı ll. temelinde 
yaptı!jı de!!erll yardımlarıyla ta
nınan, yaşadı!! ı süre boyunca sa
yısız kahramanlık örnekleri ser
gileyen ve bundan dolayı da se
vilen, sayılan, hayranlık duyulan 
bu Parti Mllltanımızı ı6.9.ı983 
günü bir grup partlll ve dost ör
gütün militanlarını sınırdan ge
çirmeye çalışırken, sömllrged 
faşist dlktatörlü!!ün pusudaki sı
nır muhafızlarıyla gl ri le n çatış
mada yltirdik. Azad yoldaş, ya
ralanmasına ra!! men gruptaki bU
tUn devrimeller sınırı aşıncaya 

kadar gerlde kalarak çatışmayı 
sUrdürecek kadar fedakar, cesur, 
davaya adanmış bir milltan ol
ması onu şehitler karvanının en 
üst dOZeylerine çıkardı. ölümü 
partimiz açısından derın bir ya
ra, acı bir kayıp oldu. 

P~şeng:Sayfa 7 
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ZERDEŞT: 

Bir yoldaşımızın çocu§uydu. 
Kasun 1983'te bir sınır geçişi 
emasiD!!_a. 1daha beş aylık 
minik bir bebek Iken,-gecenin 
karanlı§ında Dicle nehrinin az
gın sularına kapılarak şehit düş
mesini. anınamazlık edemeyiz. 

TAYIP KONDU: 
1980 yılının 12 Mart'ında Sil· 

van'da yakalanarak uzun sl)'e iş· 
kenceye tabi tutulan, defalar
ca baygınlık geçirmesine ra§men 
inanç ve fedakarlığından hiçbir 
şey yitirmeyen, işkencedeki tUm 
barbarlıkianna ra§men partisel 
çalışmalar hakkında bir tek 
$ırrı açıklamayan ve daha sonra 
üç yıl sekiz aybk ceza sü
resi bitineeye kadar tutukevinin 
azgın terör koşullarında devrim· 
ci kişiliğini, onurunu örnek dü
zeyde koruyan; tutukevinden çı
kar-çıkmaz partisel faaliyetleri
ne aktif bir şekilde devam eden; 
"DDKD-KIP davası"::adı altında 
DDKD ve partimiz hakkında a· 
çılan davanın sonuçlanmasıyla 
kendisi hakkında 8 yıllık ağır 
hapis cezası istenen; bir grup 
partiliyle birlikte smm geçmeye 
çalıştığı bir e_snada 
çıkan çatışmada üç kurşun ya· 
rasıyla all ır yaralanan; yaralı ha· 
llyle kendisine işkence edilerek 
ağzından bir tek laf alınmayın
ca katledilen; yaşamı bir kah· 
ramanlık öyküsü olan Parti Mili· 
tanımız bu yoldaşımı;;ıı 6.7.1984 
günü yitlrdik. 

BE HATTI NE SEFER 
12 Eylül 1980'den sonra defa· 

larca gözaltına alınarak yoğun 
işkencelerden geçirilen, direnme 
güc~le işkenceleri boşa çıkar
mayı beceren bu yoldaşımız, bir 
sınır geçişi esnasında çıkan si· 
lahlı çatışma sonucunda faşist 
diktatörlüğün sınır kasapıarı ta
rafından 7.8.1984'te vurularak 
şehit edildi. 

ABDULBAKI AY: 
Elazığ'da inşaat işçlllğl yap

makta olduğu bir esnada, gecele· 
yi n yatacağı yere giderken faşist 
katiller tarafından yolu kesilen, 
bıçaklandıktan (bollazı kesildi, 
Kol ve bacaKiarı Kırıldı) sonra bir 
çukura atılan bu yoldaşımızı 16. 
12.1984'te yitirdi K. 

Bundan başKa,21 Haziran 

Peşe~ : Sayfa 8 

1978 günü DiyarbaKır-Elazığ yo
lunda uğradığı trafiK Kazasında 
yitirdilllmiz değern milltan 
Muhterem Biçimli; geri bıraktı
nlmış sömürge ülkemizin emek
çi halkına topümsal bir hizmet
te(su sorunuyla ilgili) buünur
larken Siverek'in Karakoyun 
köyünde 19.8.1979 tarihinde ze. 
birtenerek yaşamlannı yitiren 
Ali Çağatay, Ali Karakuş,Rama
zan Karakuş, Mustafa Yalçın; 
ailevi çelişkileri gidermeye çaba 
sarfederken 1980'de yitiıdiği
miz Nedim Harran yoktaşlan 
ve partimizin geişip güçlenme
sinde emeği geçen ama hayata 
gözleıini yumduklarından dolayı 
bugün aramızda olmayan diğer 
tüm yoktaşları saygıyla anınayı 

kendimize görev bi iyoruz. 
Öte yandan Kürdistan halkının 

ulusal ve topkımsal kurtuluşu 
için savaşım sürdürenleri kendi
nıizle sınırlı görmüyoruz. Ara
mızdaki görüş ayniıkiarına rağ
men bizim dışımızda yer alan 
yurtsever örgüt ve unsurlar da 
vardır. Biz, Kirdistan halkının 
yararına çalışmalar üdii:en, 
mücadele süreönde diğer örgüt· 
terin üye ve sempatizanlarından 
şehit düşenlerin; hiç bir örgüt
te yer almamış o lsalar bile 
ukısal ve topkımsal mücadelede 
yeraktıklanndan dolayı katledi
len tüm şehitterin anılarına saygı 
duyuyor; onlan içtenikle anıyo· 
ruz. • 

F AŞİZM HER ŞEYE MUKTEDIR DEGİL 

çe n 5 yılı giıtıde bırak ırKeh Tl)'
klye ve Kürdistanlı kOmünist, 
devrlmd demokratik ve anti-fa· 
şJst güçlerin geçml$ dönemdeki 
olumlu adım ve çabalara karşın 
gerçekleştlremediklerf faşizme 
Karşı geniş güçlerin blrll§lnl sa§· 
lama görevini devraıarak 6. yıla 
giriyoruz. 

Bugün faşizme karşı tutuma
lan yığınıat dünden daha geniş· 
tır. Demokrasi mücadelesindeki 
dlrengenRk ve kararlilıK boyutu 
artmıştır. 'Faşist reJimin buna· 
lımları büyümeKte, tstlk·rarsızlığı 
derlnleşmeKtedlr. Genel olarak 
burjuva kamp ICindeKI çeRşki· 
ler keskiAieşmeKte ve cuntanın 
yenı arayışları tUm çabalara 
rağmen başanya 'ulaşmamakta
dır. "Bu reJim gitmelidir" görüşü 
burjuva basınında bile açıK aÇıK 
tartışılrtıaktad ır. 'Ge ne ı olarak 
yığınJatı örgütlemenin olanakları 
artmıştır. · 

Ama cunta geRşen toplumsal 
muhalefeti Yildırmak ve slndlr· 
mek Için yoğun çabalar sarfe
derken burjuva muhalefet çevre
leri de gelişen toplumsal muha· 
Jefetln Ileri istemlerini törpüJe
YIP kendi peşlerlnde si)'Uklemek 
Için çok yönlü çabalar Içinde
dirler. 

ı 

Baştarafı s. 1 'de 
TUm bunlar da gösteriyor ki 

en geniş güçlerin birliğini sali· 
JamaK salt gerekli değil, zorun
ludur da. Bu yöndeKI çabaları 
ardıcıl 'bir biçimde sürdürmek, 
varolan eksikHk ve yanlışilkiatı 
gidermek veya asgariye Indirmek 
tUm anti faşlstlerln, başta da 
KomUnist ve devrımci demoKra
tik güçlerin görevidir. Bu aynı 
zamanda halka Karşı soıumıu 
davranmanın da gere§ldlr. 

• 
BINGöL'DE FAŞiST ... 

Baştarafı s. 4'te 

lUyor. Bir gün nezarette bekle· 
tiliyor. Yüzü gözü Kan içinde 
akşam evine geri yollanıyor. 

20.8.1985 
R.AZAD 

ı PEŞENG'I OKU- OKUT ! 
Y AZI VE HABERLE GüÇLENDİR 

L_ ______________ ~ 
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MiLiTANIN SözLUGU 

PARTININ VE ONUN 
GEUŞMESININ ITICI 

FAKTöRLERI 

Bu faktör ler; ulusa 1 ve sınıf

sal kurtuluş mDcadetesinde,par
tlnln kendi sorunlarını çözlmle· 
yen, partinin öncü, yönetici güç 
olmasının ön koşulları olan sağ
tam, katıcı faktörlerdir. Bunlar 
herşeyden önce, ldeolojik,poll
tik birlik, örgütsel kaynaşmıştık 
ve partinin yönetici olma roıo
d~. 

Ideolojik-politik birlik, parti
nin örgütsel kaynaşması ve blrH
!Ii için temel şart, önkoşuldur; 
onun bilinçli disiplininin şaşmaz 
yasallı!jıdır. Ideolojikopolitik bir
lik, fraksiyonculuk, grupçuluk 
v.s e!:jilimlerle sadece uyuşmaz 
de!jll, bu t~ şeylere hiç bir su
rette imkan tanımaz. Ve parti 
saflarında fraksiyonculu!la uy
gun durum oıu.ştuğunda, onun 
ortadan kaldırılması, silinip a· 
tılması, yaratıcı Markslzm-Leni· 
nizm temelleri ozerinde ideolo
jikopolitik birliğin sade tutulma
sıyla başarılır. Kuşkusuz bu 
prensip her zaman zararsız, san
cısız yerine getirilen bir prensip 
olmamakla beraber, ciddi bir ko
münist partinin gerçekten ismi
ne layık bir parti otup-olmadığı
nın da en parlak göstergeıerin· 
den biridir. Dolayısıyla parti ü
yesinin da ardıcıl savaş vermesi 
gereken olumsuzlukların başın

da, parti Içinde çıkması muhte
mel fraksiyoncutuğa karşı sü
rekli uyanık olması, IdeoloJik 
.politik birliği sOrekli sağlamlaş
tırarak, böylesi karşıt eğilimle

rin çıkma koşullarını ortadan 
kaldırmasıdır. Komllnist parti; 
fraksiyonculuğun vermesi muh
temel bütün zararıarına ra!jmen, 
ideolojik-politik blrli!;ii Marsizm 
-Lenl nızm temmelleri Dzeri nde 
sa!llayan partidir. 

Marksist-Leninist Ideolojik-po
litik birlik, partiyi her çeşit re
vizyonlzm ve doğmatizmden ko
ruyor, bu t~den hastalıkların 

bartaraf edilmesini sa§ tıyor. 
Marksist-Leninist ldeoto]lk.po

litik birlik, partiyi savaşkan, gl-

Hazırlayan: Jar PE$ENGI 

rlşimci, sınıfının yönetici müfre
zesi yapıyor. (Bu konuda geniş 
sözlUksel açıklamayı ''Partide 
Ideolojik-politik Birlik, "irade 
Birli!li" v.s konularında açıkla
yaca!:jız.) 
Diğer yandan, örgütsel kay

naşma ve bilinçli parti disiplini, 
ideolojinin yaşama uygulanması
nı ve bütün emekçi sınıf ve ta· 
bakaların amaç ve düşlineesi o
larak partinin politik amaçlarına 
ulaşmasını sağlıyor. 

Partinin yüksek örgütlüiD!ID ve 
disiplin; ulusal bağımsızlık, de· 
mokrasi ve sosyanzm mücadele
sinde, Işçi sınıfına ve emekçi 
halk yığınlarına örgütlülUk ve 
yüksek disiplin sa!jlıyor. 

Ideolojik birli!je sahip ve örgü11-
seı olarak kaynaşmış, bilinçli, 
disiplinli komünist parti; işçi 

sınıfının, emekçi halk yığınları
nın giderek tım toplumun zo
runlu yönetleisi rolünü sağlama
ya yetenekli partldlr.Bu zorunlu 
yasa, Işçi sınıfının nihai hedef
lerı doğrultusunda toplumun ile
riye doğru yOrUmesini sa!:jtamak
tadır. 

Partinin yönetici rolü; işçi sı

nıfına, emekçi halk yığınlarına 
bllinçlilik, örgütlülük, savaşkan· 
lık kazandırmanın , güven ver
menin en önemli sosyal faktörü
d~. AYnı şekilde toplumsal ve 
politik sorunların, bilimsel, et
kin bir şekilde çözlmlenmesi
nln de koşuludur. 

Komünist parti, kendi yönetici~ 
lik rolünde ne kadar başarılı Ise; 
bunu ne derece etkin bir şekilde 
gerçekteştlrlyorsa, o sınıfının ve 
emekçi yı!lınların en yüksek ör
gütlü, bilinçli müfreze ve öncü 
kolu olarak o derece sağlamıa
şıyor. 

Nihai amaca ulaşma hareketin
de;. Parti, eleştiri ve özeleştiriyi 
; başarı ve zaaflarını de!lerlendlr
me ve özde!:jerıendirme, çeliş

kileri çözımleme, ulusal ve top· 
tumsal kurtuluş savaşında sos
yal aktiviteyi yükseltme yönUn
de araçların bulunup ortaya çı
karılması için kullanmaktadır. 
Eleştiri ve özeleştiri; partinin 
gelişmesinin Itici bir koşuludur. 

Kendi çelişki ve mevcut sorun
ıarını çözmek ıçın, bu Itici fak· 
törlerle parti ola!;ianl.lstU bir di· 
namlkll!;ie sahiP olur. Onun di· 
namlzmi toplumun dinamizmını 
aşmakta ve yönetleilik rolUnU 
sa!jlamaktadır. Ancak komUnist 
toplumda, toplumun dinamizmi· 
nin, parti dlnamlzml dUZeylne 
yUkseHşl mUmkUnd!.-. Ve bOY· 
lece partinin toplumu yönetme 
roıu artık zamanını doldurmuş 

olarak ç!.-Uyecektir. 

PARTI KARARLARININ 
ETKINLit'al 

Bu, parti kararlarının önemli 
bir özelliğidir. Kararıarın etkin li· 
ği;Parti organ ve örgütterinin o
luşturucu, yaratıcı çatışmaları

nın rotonu açığa çıkarmakta, 

parti ve toplumsal gelişme sı.-eç
lerlr,ıe reel etkide bulunmakta
dır. 

Parti kararıarının etkinliğine 
ilişkin faktörler yumağı içinde; 
kararıarın bilimsel ·temellere da
yanırııoı ve parti organ ve örgüt
teri açısından,karartarın yaşama, 
pratik olarak uygulanırlı!lı ö
nemli bir yer tutmaktadır. 

Parti kararlarının etkin li !;ii; her 
şeyden önce onların bilimsel 
temellere dayalı olmalarına ba!l· 
lıdır. Bu,kararıarın objektif ,ge
rekti, uygulanabilir, v.s oımala· 
rıyla açıklanır. C lin kU, her kara· 
rın belli bir nesnel i htiyacı kar· 
şılama amacı bulunmaktadır.Bir 
karar, ne derece toplumsal yaşa
mın nabız atıştarını,mevcut sü
reçlerin karmaşıklık ve dlnamlz· 
mini cevaptıyorsa, o derece sos
yal görevini yerine getiriyor de
mektir. 

Bir kararın uygulanabiDr olma· 
sı ıçin onun etkinlik özelliği bU· 
yUk bir rol oynamaktadır_.Oi§er 
yandan kararların etkinlik özel
liği kendisini pratik uygulanma 
sırasında Ifade eder. 

Partinin strateJik ve taktiksel 
sloganları; Lenin,n söylediği gl· 
bi "bizleri daha lleriye göt~me
li, bir sonraki yolumuzu aydın· 
ıatarak, bizleri anlık dolaysız 

görevlerin daha UstUne yUkse~
melldlr." (V.I.Lenin, T.E.C •• 
Sf .ı 18) Fakat e!;ier, kararlar ve 

Devaını s. ll 'de 
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YAŞANANLARDAN GERIEKLi 

DIERSLIER/ ÇlKARABlLDlK Mi 1 

sal otorlte"nln llstlenecejjl gö
revlerin mücadelemiz açısından 
öneml, m!lcadelemlze kazandıra
cajjı zengin dejjerler sayısızdır. 

Partimiz Kürdistan'ın dört par
çasında, politik, demokratik, 
mesleki ve bilim kuruluşlarını 

kapsayacak bir platform önerisi· 
ni 2.Kongresi'nde formüle ede
rek Ilan etti; ve tüm parçalarda· 
ki ulusal demokratik gOçlerin 
"Ulusal Otorlte"çerçeveslnde
~ ~~~~nd~m~~rın~d~ 

rı ve komplolarını açıjja çıkara
rak geriletebllecejjini belirtti. 

Baştarafı s. 5'te 

!ayan bir tutum içinde olmaları
nı eleştirdi ve böylesi dar kom
binezonların yarar getirmeyece
!linl her zaman belirtti. Yurt
sever güçlerin birfiğini amaçlayan 
bir çalışma ulusal güçlerden giz
li saklı yapılamaz.Sorunların 

gerçek sahipleri onıardır.Onlarıa 
sorunlarımızı açıkça tartışarak 

ancak birlik yolunda ciddi adım
lar atıtabilinir. 

Bu nedenle partimiz, ulusat bir 
kongrenin yaratılması için öneri
lerin kimden geldljjine bakmak
sızın,tüm ulusat demokratik güç
lerle görüşmeye hazır oldu!lunu 
her zaman açıklamıştır. Partimiz 
böylesi göreşmelerıe ileriye do!!-

ru atılan adımların, aynı zaman
da, sömürgecı devletlerle kuru
lan zararlı Ilişkileri de etklslzteş
•irecejji lnancındadır. 

"Ulusal Otorite"nin otuşturu
laca!lı zemin, ulusal demokratik 
hareketi n, ulustararası alanda 
Kürt halkının mücadelesinin 
haklıtı!lını daha somut ortaya 
koymasını; halka,mllitantara da
ha fazla moral vermesini sa!jta
yacağı; ülkemizi dil, tarih ve kül· 
tür alanlar• 1da araştırmacı ve ll· 
retken kurumlara k<'Vl!şturacağı 
gibi, çeşitli ayrılıklara rağmen, 

yurtsever güçter arasında karşı
lıklı güveh ve işblrlijjlnl de bo
yutıandıracaktır.Bu durumun 
sajjtanması, başta sosyalistter ol
mak ozere ülkemizin tüm ulusal 
demokratik güçlerinin omuzmı
dadır.Partimiz bu sorumluhık bi-
linciyle görevterini sonuna kadar 
yeri ne geti recektir 

Partimiz "Ulusal Otorite"nln 
yUKümılllül<lerlni öz olarak şöy
le ifade ediyor: "Bütün görev
leri n listesinden gelebilme her 
şeyden önce uluslararası alana 
karşı Kürdistan ulusal demokra
tik mücadelesinin sorunlarını 

gün yOZüne çıkaracak, bunlara 
alternatifler önerebilecek ve par
çalardakl hareketler açısından 

da ölçüleri bilinen bir ba!l layı
cılıjjı olan 'ulusal bir otorite'Ye 
gereKsinim vardır. Böylesi bir 
otorite, Kürdistan toplumunun 
sosyal, siyasal, tarihsel ve kllltü
rel sorunlarıyla bilgllenme, bun
ları araştırma, ortaya çıkarma, 
çözümleylcl önerilerde bulunma 
ve Kürdistan ile uluslararası ka
muoyunu bu yönde emforme 
edebilme göreviyle yilkümlü ol
malıdır." (Politik Rapor) 

• 

"Ulusal Otorlte"nin uluslar
arası dOZeyde geliştlrecejji güçlü 
dayanışma hareketi ve destekte 
birlikte; Kürdistan'daki politik 
yurtsever gOçterle , blllrn, dil , 
tarih ve kültür kurumlarının 

mücadeledeki birli!ll; aynı za
manda sömürgeclli!je ve emper
yalizme karşı çok yönlü müca
deleye de Ivme kazandıracaktır. 

Partimiz böylesi bir ulusal plat
formun yaratılmasına çalışırken. 
tüm yurtsever güçlerle "Ulusal 
otorite" programını ve işteyı
şini tartışma zorunlulujjunu her 
zaman belirtti. 

Partimiz, Kürdistan'da dar gu
rupçu, çıkarcı ve dar gör~lü 
olan bazı çevrelerin geçmişte 

kendi deyişleriyle "ulUsal kong
re" veya "ulusal konferans" ça
lışmalarını ulusal gOçterden sak-

P~şeııg: Sayfa 10 

Tatbikatlar Halkımızı Yıldıramaz 

Faşist diktatörlüğün halkımıza 

karşı uyguladığı yıldırma, sindir
me ve imha po&tikalaruıın bir 

parçası olan geniş boyut hı tatbi
katlar birbirini izi yor. Y ıliar
dır uygulanan bu düşmanca po&.
tikaların en son örneği, Kürdis
tan'ın geniş bir bölümünde "Or
general Semih Sanan· 85" adıy
ya düzenlenen tatbikatla yaşan
dL Siverek ve Hilvan'dan Van 

bölgesine kadar uzanan bu geniş 

boyuthı tatbikatın son bölümle
rine katılan cuntanın başı K. Ev
ren, Genelkurmay Başkanı Nec

det Üruğ, Mil& Savunma Baka
nı Zeki Yavuztür k, Kara Kuv
vetleri Komutanı Necdet özto
run, Hava Kuvvetleri Komutanı 

Ha&.l Sözer, Jandarma Genel 

Komutanı Fikret oktay, TBMM 

Milli Savunma Komisyonu üye
leri, 2. Ordu Komutanı Adnan 

Doğu ve 3. Ordu Komutanı Hüs

nü Çelenkler, 3 Eylül 1985 tari· 

hinde tophı olarak, halkımıza 

gözdağı verme amacını da taşı
yan hazırlıkları bizzat yerinde 

inceledi ler, denetiediler. 
Faşist Evren ve şurekasınuı 

son kürdistan seferi salt tatbi

katlarlada sınırlı değildir. Onlar 

öteden beri halkımıza karşı 

bağnazca sürdürülen saldırıları 

da denetlediler. 
Geçmişte olduğu gibi yine 

"kahranıan mehmetçik" ve 
"şanh ordu" naralarıyla yapılan 

bu tatbikat da halkımızı yıldı

ramaz. Türk sömürgecilerinin ta
rih boyunca yaptıkları kat&.am
lar, halkmıızın bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelesini durdura
madığı gibi bugün de durdu
ramayacaktır. 1978'de Hakkari' 

de yapılan''Kanatkjandarma-78 
Tatbikatı''nda"düşman güçler"e 
Kürt umsal kiyafetlerini giydirip 
hepsini imha eden "giizdağı"nuı 

halkımızın sömürgeci düşmana 

olan kinini ne deni bilediği tap
taze hatırlaıdadır .Sömürgeci te
kelci burjuvazi de bu gerçeği 

çok iyi bi&.yor. Sömürgecilerin 

yeni yeni saldırıları, imha plan

ları belki ömürlerini biraz daha 

uzatabi&.r; ama tüm bunlar sö
mürgeci&.ğin kaçımhnaz sonunu 

engelleyemez. 

• 
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EKONOMININ 6 YILI 

HALKLARIMIZA YlKlM GETIRDI 

rin esas amaçları da pastadan 
daha fazla pay aımaktır.Buna gö 
re devlet yönetimine el koyan 
tekeller açısından ekonomik a· 
landa faşist-cliktatörlü!:i U geri 
çekme veya özal hükUmetinin 
yerini başka bir hükümetle de
ğiştlrmesini gerektirecek bir ne
den yoktur. 

Baştarafı s. ı2'de 
nilerek,yenl protestolara neden 
oldu. Ikide bir gidip.gelen 1 MF 
heyetleri de , işin tuzu biberi ••• 
Yukarıda açıklamaya çalıştığı· 

mız ekonomik işleyiş, her türlü 
iç ve dış desteğe rağmen, uygu
layıcılarını paçavraya dönüştürü
yor. ÇözümsUZieşen sorunlar 
yenilerine kaynaklık ediyor ve 
en önemlisi, işleyişin sonucu o
larak bir yıkımıa karşı karşıya 
gelen kitleler giderek Evren-özal 
çetesinin etki n lik alanı dışına 
kayıyodşte tam bu noktada,lk· 
tidardak' burjuvazi için farklı 

olasalıklarda kullanılabilecek 

farklı seçenekleri oluşturma ve 
yedekte tutma hazırlığı başlı

yor. Belli aralıklarla basına yan· 
sıyan güdUmlü yeni politik olu· 
şumlara yönelik adımları bu çer
çevede değerlendirl)'le~j!~e~l_r. • 
Her şeye rağmen tüm bunlar, 

burjuva patentli hiçbir çözüm ö
nermesinin mevcut ekonomik 
sorunların üstesinden geıemeye
ceğlnl tekrar tekrar kanıtlamak· 
tadır. Çünkü sorun yapısaldır. 

Kangrenleşmiş sistemi esastan 
dönüşüme uğratacak veya bu 
yolu açacak bir çözüm önermesi 
ancak yaşama olanağı bulur ve 
giderek sorunların üstesinden ge
lebilir. OlkelerlmiZde, buna aday 
sosyal ve politik gUçter vardır: 
Proleter sınıflarımızın · başını 

çektiği emekçi halklarımız ve 
bunların örgütlü gUçleri ı 

Uluslararası mali kuruluşların 

da yer yer açığa çıkan bazı eleş
tirilerine rağmen, asasolarak Ev
ren-özal çetesine güvenleri de
vam etmektedir. Türkiye'yi zi· 
yaret eden OECD'nin Sınai ve 
i ktisadi 1 stişare Komitesi 
(Bl AC) Başkanı Curt Ni co lin 
24.5.1 985 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 

bu güveni şöyle ifade etmekte· 
dir: "Memnuniyetle görüyoruz 
ki, Türkiye'nin ekonomik re
formları bizim isteklerimize uy
gun • HükUmetiniz tUm öğütleri· 
mizi dinliyor. Bu sabah Yusuf 
özal'la görüştüm. Tavsiyelerde 
bulundum . Bu öğütler hemen 
yerine geldi." 

Militanın SlJZIÜğÜ 

Peki, mevcut iç ve dış desteğe 
rağmen, Evren-özal çetesi TUr· 
kiYe'nin ekonomik sorunlarını 

çözd!Her mi? Kuşkusuz verile· 
cek cevap kocaman bir hayırdır! 
Bu ekonomik..politikanın kitlele
re, emekçi halklarımıza dönük 
yüzü zaten belli. Bu alanda iyi
leştiricl bir uygulamanın olma
yacağı, aksine, bu kesimin daha 
kötü yaşam koşullarına itile· 
ceğl başından biliniyordu. so
run, kasalarma akan bunca de
ğerlere rağmen, devleti güden 
tekeller ve bunların dış destek· 
çileri açısından da çözülmedi. 
Aralarındaki rekabet ve pasta· 
dan daha fazla pay alma savaşı 
daha da kızıştı. Sektörler arasın· 
daki dengesizlik ve umutsuzluk 
daha bir belirginleşti. Ticaret 
sermayesi lehine sağlanan dönü
şümler, tarım ve sanayi alan
ıarında yeni alt· üst oıuşlara 

yolaçtı. Büyüyen bütçe açığının 
kapatılması için güd!Hen iç borç
lanma yolu, "finansman kay
naklarımıza eı atıyorsunuz" di· 

belgilerimiz; subjektif faktörün 
rolünü gözönünde bulundurmu
yorıarsa, sosyal s!reçıere, amaca 
yönelik etkide bulunma araçları 
olma rollerini yerine getlremez
ler.Çünkü; "varolması için tari· 
hi koşulların halen olgunlaşma
dığı şey ••• " hızlandırılamaz, bir 
üst düzeye yükseltilemez.(Lenln, 
T.E.C.22,Sf.l08) 
Kararların niteliğini iyiieştir

mek, onların etkinliğini artırma
nın önemli bir önkoşuludur;ya
pıcı, oluşturucu rollerini gUç
ıendirmektedir. 

ifadesini kararların amacında 
bulan sorunların bilimsel ince
lenmesi; kendi sosyal anlam ve 
önemini, alınmış kararların uy
gulanması için amaca yöneUk ve 
sistemli çalışmaların takip edi ll· 
şi nde gösterir. 
Dolayısıyla bilimsel temellere 

dayandırılmış parti kararlarının 
gerçekleştirilmesi sadece objek
tif gerçekliğin bir Ifadesi değil; 
aynı şekilde, alınmış parti karar
ıarının etkinliği için kararlaştı· 

rıcı öneme sahip bir faktör du
rumu nd ad ır. Kararların uygu
lanması sürecinde ulaşılan so
nuçlar ,kazanımlar, sadece on
ların etkinliği için ölçüt değil, 

Baştarafı s. 9'da 

aynı zamanda parti çalışması ve 
yöneticiliğinin de etkinlik ve 
faallığını arttırmak için temel· 
dir. 

Partimiz 2.Kongre'slnln,örgüt
seı ekslkliklere,ldeolojik.ve poli
tik mücadelenin yetklnleştirll

mesine dair almış olduğu karar~ 
ların Partimiz ve yığınlar açısın" 
dan gözle görülür anlam ve öne
mı; ancak amaca yönelik ve sis
temli çalışmalarla yaşama uygu
lanmalarıyla verimini verebilir. 
Fakat bu gerçek böyledir diye 
hiç kimse, PPKK'nln ~itatör, 

propagandistlerinden, bütün ml
litanlarımızdan, partimizin zor 
ve çetin koşullarda, partimiz ve 
ülkemiz gerçeklerinin somut 
tahlilleriyle somutlaşan alınmış 
etkin kararlar üzerıne konuşma, 
açıklama ve propaganda etme 
haklarını ellerinden almıyor. 

Genel olarak bir kararı uygula· 
mak, işin en zor ve önemli yanı 
ise de etkin bir kararı alabilmek, 
onu bilimsel temellerde, objektif 
uygulanabilir ve Ihtiyacı karşıla· 

yacak şekilde biçimiandirmek 
de oldukça bUyük bir öneme sa-· 
hiptir. 

••• 
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EKONOMININ S YILI 

HALKLARIIfiZA YlKlM GETIRDI 
Faşlst-dlktatörHJ!jlln devlet er

klnl elegeçirmesinden sonra ge
çen 5 yıllık s~e sonunda dönUp 
geriye baktı§ımızda, K~distan' 
da katmerteşen baskı ·w lllkemi· 
zin dljjer parçalarına yönelen 
T~k-söm~gect Işgal tehdidi ya
nısıra, ekonomik yaşamın halk· 
larımız Için çekilmez bir dllzeye 
vardı!! ı artık t~ çıplal<lı§ıyla sı
rıtıyor. OlktatöriU§ün, emperya
list-l<apitallst sistemin Istem ve 
Ihtiyaçları çerçevesi nde ve bir 
avuç yerli tekelin çıkarları do§· 
rultusundıl sorunlara el ataca~ı 
w bu yönde bir uygulama Içine 
glrece§i bilinen bir gerçekti. Bu 
nedenle, yaşamın di§er alanla· 
rında yaratılan tahri~tlar gibi, 
ekonomik alanda da· böyle bir 
sonucun ortaya çıkmasının ta
rafımızdan yadırganacak bir ya· 
nı yoktur.BIIindl§l gibl,dlktatör
IU§ün lşbaşına gelmesırıın neden
let'lnden biri de sistemin ekono-

mik bunalımının faturasını esas 
olarak eme!:IIYie geçinen insan
larımıza ödetrnektl. üretilen 
toplam de§erlerin böiUş~ün
deki dengesizli§in artırılması 
ve sömUrUnUn daha da yo§un
laştırııması anlamında olan bu 
olay, halklarımızın ekonomik 
yaşamında göriilen mevcut du
rumu ortaya çıkardı. Kurulan 
politik cendere aracı1ı§ıyla Iş
letilen bu mekanizma sonucu, 
malların artan fiyatı;myla ca· 
tışanıarın satınalma ·gacu ara
sındaki uçurumun, geçen 5 
yıllık sUre zarfında ne denli de· 
rinleşti!:li gözler önllhdedlr.Sö· 
m~U branınln' saptanmasında 
kullanılan ölçU yalnız' bu olma
ır/akla birlikte, erne§iyle geçinen 
insanlarımızın günlük yaşamla
rında bunu tüm çıplaktı§ıyla 
faı1<etmelerl açısından, malın 
artan fiyatıyla Işgücü fiyatı ara
sındaki ·uçurumun vardı~ı dü· 
zeytn lrdelenmesl önem kazanır. 
Petroı-Iş'In yaptı§ı bir incele

meye göre son 5 yılda fiyatlar 
ette 6 kat (%600), beyaz pey
nlrde 7 kat (%700),zeytlnde· 
7 kat (% 700), şekerde 9 kat 
(% 900), sUtte ıo kat(%ıOOO), 

Peşeııg: Sayfa 12 

ayçiçe§l ya§ında ı6 kat 
(%ı600), sanaya§ında 8 kat 
(% 800), odunda 8 kat (% 800), 
kömUrde 9 kat (% 900) ve gün· 
lUk gazetede 16 kat (%1600) ar
tış gösterdi. ı980'den bu yana 
petrol fiyatları ortalama her 
54 gllnde blr olmak llzere top
lam 30 kez zam gördü. lıaç fi· 
yatlan Ise son altı ayda ortalama 
her 28 günde bir arttırıldı. 

Cumhuriyet Gazetesi'nin Nisan 
-Mayıs ı985 aylarını esas. o
larak yaptı§ ı bir araştırmada,ls
tanbul'da 4 kişilik bir ailenin 
yalnız aylık mutfak masrafının 
71 bin 645 Hra olclu§u ortaya 
çıktı. Bazı temel kullanım mad
deleri hebap·J<epsamına almaya
rak enflasyon miktarını dUşUk 
göstermesine ra§men, hazine 
endeksierine göre de 1980 
-ı 984 yıllar• arasında enf
lasyon %240 orantnda'artış gös· 
terdl. ı985 yılında en az o/o 50' 
lerde seyreden enflasyonu da ek
lersek,faşist diktatörlü!!llh erke 
el koymasından sonra geçen 5 
yılda enflasyonun % 300 artı§ı 
görülmektedir. Yani ı980'de 
ıoo lira olan bir mal. ı985 yı
lında yaklaşık 390 Ura ol• 
muştur. Buna karşın, yapılan 
hesaplara göre, 5 yıllık göreceli 
artışa ra§rnen, eme~lyle geçi
nenlerin gerçek satınalma gUçle
rinde bir gerileme göriJmekte
dir. 5 yıl sonunda ıo. dereCede 
bir memurun maaşı gerçek sa
tınalma gUcü olarak o/o 35, orta
lama işçi ücretleri de % 33 ora• 
n ında geriledi.OI§er bir ifadeyle 
ı980 yılında ıoo lira olup bu· 
gün 390 liraya tırmanan bir ma
lı, ıo. derecedeki bir mumur 
yenideri almak Isterse, maaşın
daki göreceli artışa rajjmen 136, 
5 lira ;ortalama ücret alan bir 
Işçi de ı28 ,7 lira daha fazla ver
mek durumundadır. Yani malın 
flyatıyla işgllellnlln fiyatı arasın
da bu kadarlık bir açıklık do!l
muştur. T~k-lş araştırma guru
bunca yapılan bir Incelemeye 
göre, bir Işçi ı980'de ı kilo et 
almak için 4 saat ı6 dakika ça
lışır1<en, bugün 5 saat 43 dakika 

çalışması gerekiyor. ı980'de 
ı kilo yağ almak Için ı saat 
27 dakika çalışırken, ı985'te bu 
2 saat 56 dakikaya çıkmıştır. 

Bugün TOkiye'de silt fçln besle-· 
nen bir çiftlik lne§ine günde 
950 lira harcanırken, bir Işçinin 
işgücilnun asgari geçlm fiyatı 

8ı7 liradır. Söm~U o kadar yo
§unlaşmış ki, sınai ~etlmde Iş
çinin aldı§ı pay, Işletme serma
yesi Için verilen faiz payının 
çok gerisinde kalmıştır. T~klye, 
mevcut yapısıyla, · Uretllen toP
tam de§erlerln bölllşülmesi 
konusunda sermaye w emek a
rasındaki dengesizli§ln bu denli 
bUyük olduğu sayiiı dünya cıev
letleri arasına girmiştir. DOn ya 
Bankası'nın yaptıOı bir araştır· 
maya göre, Tllrklye'de milli ge· 
lirin % 56,5'1 , aslan payı bir a
vuç tekele aıt olmak ıızere, nıı
fusıtn % 20'1 tarafından gaspl!di
lirken, geriye kalan Ise nllfu· 
sun % 80'1 tarafından kullantl· 
maktadır. 

Dlktatörlüğim 5 yıJhk döne
minde dış sömllrtı de arttı. Utus
lararası tekellerin yaptıkları kar 
transferi w ödenen borç faizle· 
rı dışında , dış borç ıo milyar 
dolardan 25 milyar dolara çık
tı. Rakamsal olarak artan ihra
cata rağmen, dış ödemerer açı
§ı her yıl biraz daha bUylldü. 
Yukarıda verdi§imlz rakamlar 

ışı!lında bu 5 yılı de§erlendlrir
sek, bazı çevrelerin Iddialarının 
aksine, Evren-özal çetesinin, bu
nalımın faturasını emekçi halk· 
ıarımıza ödettirmesi ve bir avuç 
yerli tekel lle dış destekçilerinin 
kasalarını Şi.,Şirmesl açısından ba• 
şarııı oldu!!unu söyleyebiliriz. 
Kaldı ki bu durum, faşist-dlkta· 
töriU§ün varlık nedenlerinden 
biridir. 

Devlet olanaklarından yararlan
dırılmayan ve bu anlamda baskı 
altında tutulan farklı sermaye 
çevreterinin muhalefeti, serma
yenin genel muhalefeti olarak 
anlaşılmamalıdır. CuntanHl ar· 
kasında yer ald ıkiarı halde belli 
uygulamalara eleştiri yöneitenle-

Devamı s. ll'de 
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