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A!l~n Tunceli'nin O•t><ı~: kaza· 
sından olan ama 1 st · ı b"' 'dan 
SHP milletvekili seç l•.ılş ohn · 
M. All Eren'in 1 9 C.:al< l9 83 

günü parlamentoda g··, d< ı dış ı 

bir konusma yaparak "TC~ !- Iye '· 

de bfr ulusal sorunun ·J"•lı'~ı"ııa 

değfnmesl '•uJusal az: ıi!th:" de yl· 

mini kutJandıOı KOrtle •Jn kll:t~· 

rel haklannın ' verJimesi !.~rektl· 
!jlnl dile getirmesi TOrkiye '<a

muoyunda büyük yankılar~ yol
açtı. Yankıtarı doQal karşılamak 
lazım. Lozan Anlaşması önce sı 

TBMM tartışm alarından bu yarıa 
herhalde ·TOrk parlamentosunda 
Ok kez bir parlamenter resmen 
ve adıyla i "KOrtler"den; onların 
kimi hakların ın tanınmasından 

bahsedlyor. 
Lozan sly ~ sal · manevralarıvla ' 

Kürtlerin adını defterden slldi
Qinl, 1925·193 8 arası kanlı l<at· 
ııamlarla da vorlı § ını bUsbutUn 
ezdl§lnl sa n dığı KOrt!~rln adının, 
varlı~ının • yadsınamaz düzeyde 
kendisini kabul .. ttırnıeye başta
dığı bir dönemde; parlamentoda 
da "KUrt" adını duyan sömür
gecl Türk burj uvazi!!, kuduru
yor. TercUma ıı 'a baksan ız, o gün 
parlamentoda va•a bir gün ya
şanıyordu. Biz Kür•ıer açısından 

sömUrgecl Türk hu r]uvazlslnln 
bu kudurganlığrnda şaşılacal< bir 
şey yok. A ma ul uslararası kamu 
oyunda, bu olay bir kez daha 
dlktatöriU~Un yOzune çekmeye 
calıştıl!ı dem okrasi görünüşü· 

nOn ne sah teka rca y·apıJmış ı:ı.ır 

maske olduğunu göstermiştir. 

Maskenın ardındaki kara yüz bir 
kez daha acıOa çıkmıştır. Ayrı

ca, maskenin ardında sırıtanın 

sadece diktatörlüğün kara yüzü 
olmadığı da görülmüştür. De
mokrasi havarisi Demirel'In 
DYP'si SHP'ye çöreklenmiş o
Jan Kemalist CHP artıkiatı da o 
kara yüz kervanında oldukları· 

nı göUermışJerdlr. 

Ne yazık KI T ı'< ;ovd:nlatı v 

de ın okratl atı dt 7 o· e !TM 

huy;a müzmı rı•~ş .r 'ı~st<'' ıt< l • 

rı n can ken dileri ı '< urt •nm· ıı ıs 

old u kları nı br, oı ·, L-1' ktz 
dJh a QUn Vf"7rıı .-, t sf. rdi ''· 

f<lm ls l, M. ;..ll E;o!l •~ hU kOmet· 
ten, par•ll • rden, huı·L, va bası

n in d an; k ı(.. J dar Lıt y a •ıcta n 

OCAK-SUBAT 
19isS 

SAYI :62-63 

yöneltilen saıvo ateşine ve · 'ttı h· 
diUere • karşı tın etmezken kimisi 
de "erken çıkış yaptı, zaman
sız ö'ttO" diyerek açıktan ya da 
Içten Içe öfkesını kusuyor. Tabi 
aynı gerekçeyle, yUzUnO çevirip . 

sıvışanlar ·da yok de!lll. TOrk 
aydınının ' KUrt halkı Için de!lftse 
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MIT Bildirileri 

Sömürgecl burjuvazi. TC tarihi
nin tıiç bir döneminde dene tım 
ve yonetı -·n f altındaki k:urunı Vf! 

kuruCtışf a r aracılığıyla yalan ra· 
porfar d!lzen(emekten,yalan ve 
demago]l üze rinde te me(lenen 
propag~rıdalar yapmaktan kaçın 
madl, ka~,.. ıı ııııayacak. 8.?~stn ve 

yayın organları, radyo ve televız. 
yon Kurumları, Istihbarat örgüt· 
leri bu ı sı n yürütOmUnden so
rumlud ur. Hergün binlerce say
falık ya an haber Uretlllyor, kit· 
lelere ulastırılıYor. Gerçekler 
çarpıtıl arak rejim in yaşamı uza· 

Irak Kürdistanı; 

· ~maya çalışılıyor. Görevli ku." 
rum ve kuruluşlar modernize e
diliyor, eski metodlara yenneri 
eşlik ediyor. 

Son dönemlerde, MIT bünye
sinde faaliyet gösteren "Pslkolo· 
Jik Savunma Başkanlığı'·' bir diz i 
bildiri yayınladı, Bazı bQdlrller, 
anti-faşist, devrimc i-demokrat, 
komUnist örgütlerin adına yayın· 
lanırkeh; bunlardan bazıları •Icin ; 
uydurma Isimler 4<ull anıldı. l El· 
deki kanıtlari, tümünün aynı mfr· 
kezden yönetlldl!ll nl göster-Iyor. 

Devami:S. 3'te 

iki Büyük Askeri Eylem 

Gerçekleştirildi 

Irak Kürdistanı'ndakl peşmerge 

güçteri her doğan günü yenı b.ü
yük aske ri zaferıerte karşıJıyor· 

lar: düşman uslerlne saldırıyor, 

pusuya dUşürUyor, karsı sal
dırıları geri püskıirtüyor ve KUr
distan toprakları karış karış 

düşman güçlerden temlzlenereK 
kurta rılmıs bölgeler genişleti

liYOr. 
OcaK ayı Içerisinde peşmerge 

güclerının gerçekleştırdilli Iki 

bUyük baskında, 1 OOO'In üzerın
de dUşman asker i öldUrUidU,blr o 
Kadarı esir edildi. Dusnıana alt 

bir co ~ yapı ve te~ls yokedftdl. 
önem11 miktarda askeri araç ve 
gereç tahrip edUdl ve bUyUk bir 
miktarı da savaş ganimeti olarak 

kamuhştırıld1 . 

Ocak ayının ' bu Iki önemli 
askeri başarısın ın Ilkini, ayın or
tala n nda ı KOP'ye bağlı peşmer· 
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ÖGRETIIIEN ÖRGÜTLENillESi . .., .... 
VE ANADILDE EGITIM 

Sömürgecl Türk devletinin ırk
Ct şoven e!lltlm politlkasının.aÇ
mazı gün geçtikçe belirgin bir 
şekilde derınteşlrken, e!lttım 
emekçiJerlmtzln örgütlenme ça
baları dal ürün vermeye başlıyor. 
Tüm elverişsiz ·a!lır sıyasal, eko
nomik koşuOara•ra!lmen bu ürün 
e!lltlm emekçtlertmtzın onurtu 
örgütlü gelene!jtnl geçmişi arat
mayacak bir Ideolojik perspek
tifle örgütlemenin Ok adimı 'olil
bQecek ml? Bu sorunun olumlu 
yanıtı, 1980 öncesi olduğu gibi, 
bugün de bu harekete öncülük 
eden güçlerin; yani çeşitli gö
rüşlere sahip olan fakat bu atan
da DEK (Demokratik E!lltlm 
Kurultayı) !platformu, TöB
DER 4. Kongre kararta~ı '1/eıçe
şltli düzeydeki TöB-DER yöne
ticllerinin katıldıkları eh son 
platformlarda prensipter düze
yinde varılan 1 ortak görüşlerin 
gereklerini taviz vermeden pra
tikte yerine getirmeye ba!llıdır: ' 

Kürt ö!lretmenler açısından bu 
prensiplerden en önemlnerl: "A
nadQde e!lltlmtn Qkesel ·bir ka
raı1ılıkllı ·savunulması" v& "Kema
lizm denilen crkç\ı şoven burju
va IdeoloJisinin harekette etkin
Ilk kazanma çabalanna 1 karş.ı 
duyarlı olunması"dır. Kurutan 
ve kurulacak ögretmen örgütle
rinin temel harcı bu prensip~ 
ter1e yo!jrutdu!ju oranda Kürt 
ö!lretmenferden yı!lfnsal bir şe
kilde ·destek bulacaktır. IDotayı· 
sıyla' !ki ülkenın ö!lretmenleri
nin demokratik hareketi, cak
şan ö!lretmenferın yasal ·olarak 
bir derne!le üye bile olamadik· 
tart kildar a!lır olan •siyasal ·ko
şutrara ra!lmen, tüm nericl e!ll
tlm emekçllerlmlzt kucaklaya
cak düzeye do!lru örgütlenme 
adımtarını !liirldürecekttr. 
Faşist dlktatörlü!lün tahrlbatla

rın·ın' bir deprem enkazına dö
nüştU!Iü alanıardan birinin de 
e!lltlm atanı olduğu, bu alanda 
da çok yönlü saldırtların y·önel
dlği en önemli kesimlerden 
birinin ö!lretmenler otdu!lu söy
lenebilir. Fakat, bu genel ve 
do!lru belirterne KUrt ö!lretmen-

P&şeng :Sayfa 2 

terin uğratıldı!lı vahşi saldırıları 
ve genel ol·arak KUrt halkının, 
özel olarak da Kürt çocuklarının 
e!jltlm aranındil alındı§ı kıskacı 
anlatmak Için yetertl de!llldlr, 
Sömürgecl devletin, Kürt halkını 
yoksayma amacından kaynakla
nan ırkç• şoven ve aslmllas
yoncu e!jltim polltlkası1 kul1dak
takl bebelerımızı mahkeme sa
ıonlarındil süründUrecek kadar 
vahşlce uygulandı. Ö'!jretmenle
rimlz yaşamlarının· en yı!lınsal 
mecburi Iskanına u!jratıldıtıır.· 
Gerek görevlere· son· vermeler 
gerekse de sürgünlerfe yaratıJan · 
boşluk ö!lretmen kılıkil MIT 
görevlllerinin Kürdistan 'da gö
revtendlrllmeslyfe dolduruluyor. 
Bu arada bir çok okul ve sa!llık 
oca!lı da kapatılarak Kürt hal
kına karşı askeri karargah haline 
getirildi., 

Kürdistan 'daki sömürge vallll
!11, aslmllasyoncu e!litlmi daha 
IYI uygulamak amacıyla· KUr· 
dlstan'dakl ö!lretmenıere· "fazla
dan" ödeme yapıyor. Buna ra!l
men, Kürdistan 'daki ö!lretmen 
aç.ığını · kapatamıyor. özelllkle 
köY okuRarına ' baz.ı subaytar 
ö!jretmen olarak atanıyor. Bu 
uygulama da gösterlyorkl Kür
distan 'daki okuDardan birer a
stmllasyon kurumu otarak ya
rartanma sömürgecl devlete 
yetmiyor. Onlar, okuıta~ı devle
tin birer terör karargahı otarak 
da kuıtanıyoıtar. Bu uygutamaya 
ta ı2 Eylül · ı980'den önce 
başlanmıştı.' örne!lln Siverek ve 
Tunceli yatılı 'l:lölge okulları 
daha ı 2 EylUl faşist darbesinden 
önce askerJerce karargah olarak 
kullanırmaya başlanmıştı.' 12 
Eylül'den sonra Ise hemen he
men Kürdistan 'daki tüm köy 
okullan lşlkence yelfert olarak 
kuiJanıJmaya başlandi. 'Daha 
sonra giderek Hakkarı, SIIrt ve 
Tunceli yöreleri başta olmak 
üzere okulfar ö!lrenctJere kapatı
llP askerterce Işgal edildi. ·Son 
aylarda ise köy okuUanndan 
daha Iyi birer Işkence ve Ihbar 
merkezi olarak yararlanmak Için 
askeri "ö!lretmen" uygulaması· 

N.ARYAN 

na başladılar.! Tüm bunlar ·sö
mürgecl devletin Kürdistan 'da 
e!lltlm adına yaptığı vahşetterin 
sadece birkaç örne!lldir. 

1 şte böylesi, korkunç barbar
Iıkiarta karşı klırş.ıya ·olan • bir 
halkın öğretmenlerini örgütle
rnede başartl·l olmanın Olmazsa 
olmaz koşulu bu halkın, !>zel
likle e!lltlm atanındaki taleple
rint proğramlamaktır. Kürt öğ
retmenler Için bunun somut 
Ifadesi, Kürtçe ve ulusaf azınt.ık 
dillerinde eğitim yapma halqnın· 
kararf.Jkla' •savunu(masıdlr.: l Bu 
talebi e!lltlm emekçilerimizin 
dl!ler ekonomik özlük ·ve mes
leki sorunlarına 'ba!lk olarak sa
vunmayan bir örgütü eğitim e
mekçllerlmlztn geçmiş ortak ha
reketinin devamı otarak görmek 
olanaklı de!!ll. 
Türkiye'de Kürdistan'da oldu

!ju gibi olmasa da e!littm alanın
da diktatörlüğün yaratı!l·ı !kar
gaşa tüm şidetlyfe sürüyor. ö!l
retmen aç.ığt hat! safhadadır. sı
nıflardakl ö!lrenci say.ısı, 'ı:ıazı 
yerterde ı20 gibi rekor sevye
lere ulaştı. Bir ö!lretmenln ma
aşı ev kirası ve karın doyurmaya 
bile yetmlyecek derecede azal
mıştır. üniversitenın k•ışla ko
numu sürüyor. Güvenlik sonış
turması uygulaması süıtüyor. ö!l
retmen olarak atanmak için il· 
gili sına"' kazanan ı 1.444 ö!l
retmenden sadece 865'1nin gü
venlik soruşturması · sonucu 
"temiz ka!j.Jdl" afdı!ll f2V Ekim 
Milliyet) gözönünde bulundu
ruldu!junda hem bu uygurama
nın korkunçlu!lu hem de tüm 
çabalara rağmen Cllktatörlü!lün 
ö!lretmenlerı slndtremedl!ll orta
ya ç.ıkıyor. E!lltlme bütçeden 
ayrılan pay ı979 da %ı2 Iken 
bugün %8,5'e düşürülmüştür. Bu
na karşın, i askeri harcamalara 
bütçede ayıııtanl• paradan aynı 
dönemler Için %21ik ·bir artış 
var. Halkın ö!lretmentere kuşku 
lle bakmaııı Için tüm devlet ota
nakla~ı kuDaniJıyor. Bugünkü 
a!llr ekonomik koşullarda Işçi-
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• 
«Devrimci» Kılıflı MIT Bildirileri 

Baş tarafı : S .1 'de 
MIT'In yalan ·ve provakasyon 

çabalanlll boşa çıkarmak, dev
rımcı hareketin Ilerlemesi acısın
dan önemlidir. Bundan dolayı· 

bu bildirllerden bazılarına 'Pe
seng sayfalannda de!llnmekte 
yarar oldu !lu kanısındayız. 

"AÇIKLAMA~2'' 

1987 Şubatı'ndan başlayarak 
Avrupa'nın Çeşitli kentlerinde 
düzenlenen Newroz gecelerine 
PKKıllerin saldınsı}tra meydana 
gelen 've bazı Insanıann ölılmü 

veya yaraıanmasıyla sonucıanan 
olaylar sürerken, MIT de bu ger
gin ortamdan Istifade ederek 
devreye girdi. KOMKAR (Kür
distan 1 şçi Derneklerı Federas
yonu) kilsesi kopya edilerek 24. 
4.1987 tarihli bir blldlrl metni 
basıllP 'Çeşıtli adreslere postalan-• 
dı. Bununla olaylar boyutıancıı
nlmak ıstenlyordu. 

Sözkonusu bildirinin lik parag
rafında, sanki bu bildiri, KOM
KAR •ın daha önce dağıttı!l·l bit 
bildirinin devamı nlt'!'ll!llndey
mlş gibi gösteriJiyor. Ve ekle
niyor: "Bu kez Apocul3rla liglll 
bazı gerçeklerı sizlere lletmeyl 
görev bilerek Ikinci açıklamamı
zı yapıyoruz." 

1 çerlğlnden rahatlıkla' anıasd·a
blleceğl gibi bu bildiri prova
kasyonları 'körüklemeyl, PKK U· 
yelerini KOMKAR ve TKSP 
taraftarlarırıa 'saldırtmayı amaç
lıyor. 

MIT bildirisinin PKK'yi ne de
rece etkl!edl!llnl bir yana bıraka
rak, dynı dö'nemde Hannaver'de 
bir TKSP milltanının PKK taraf
tarlannca öldürOldU!IUnU hatır

latalım. 'Bunu bir sılre sonra Pa
rls'te bir KOMKAR yönetıcl~l 

TKSP uyeslnln katli Izledi. 

"PKK 'YI HAIN ILAN 
EDIYORUZ" 

PKK 'nin KOMKAR bürolarına,' 
KOMKAR ve TKSP üyelerine 
saldırıları devam ederken; 10.7. 
1987 tarihli bir blldl•l daha 
"PKI<'yl Hain ll;ın Ed!}''Jruı:" 

başi;Qı llftında, yin~ Kr''.1KAR 

kilsesi kopya edilmek suretıyle 
MIT tarafından kaleme alınarak 
piyasaya sUrüldü. Bunun da bi
rincı paragrafında, bu bildirinin 
daha ön re "AÇIKLAMA" baş-
1ıl<l<irı altında da!l.ıtdan bildirlle
rin devamı o(du!ju bellrtQiyor. 

Daha evet dagıtılaıı "ACIKLA
MA 2" başlıklı bQtt!rlde görüldU
!Iü gibi, bu bldlrlnln c;te ana aırıa
cı, otu~an provakasyon ortarnın
dan ıstifade ederek PKK 'yl 
TKSP ve KOMKAR üyelerine 
ve diğer yurtsever örgıltlere· saı
dırtmaktı. 

"SOL Bl RLI K-YENI 
DEMOKRATLAR" 

MIT tarafından piyasaya sıiru
ıen blldlrllerden biri de "SOL 
Bl RLI K-Yeni Demokratlar" Im
zası ve 12 Ekim 1967 tarihini 
taşıyor. 

Bu bildiri metninin sivri ucu 
TKP'ye yöneltllmlştlr. TKP, 
PKK 'yi desteklemek, "Gerçek 
Kornunist Parti benim" 
demesine ra!jmen, "12 Eylül fa• 
şlst ve Maocu teröristlerı ezdl" 
diye sevinmis olmakla, cezaev
lerinde "Tek tip elbise"· dlren
meıerl ve 12 Eylül'ü kınamak
tan başka bir şey yapmamakla, 
"sorun buymuş gibi Markstzm
Lerılnlzml bu darece kuçUiterek, 
halk!a ıı!1y etmenın ve kendUe
rlnl avutmanın keyfini yaşa

mak'1a, bir göçmen allesi ola
ral< "ycırtdısırıda laf !!retmekten 
b3Şka bir şey ya;-.m:mak'1a; 
TKP'liler "MarK!Izr·ı-Lantnlzrn 

perdesi arka'!lna s.:;•,ıaıo'Tl!S l'ş

blrll ... ç:ter"· olm,ı.:ta ~..ıç:anarak 

bazı 50I sioganl<ır at•lmJk~~dır. 

GorU!dll\lu gl bl t..u b !ldl! ide ki 
"Yeni Dt~!!mokratlar" fn,zus& da 
MIT'In bir başka bereketldlr. 
ÇUnkU pc.ııtikadan azbuçuk an
layan her Ilerici, yurt~ver kişi

niP de blld!~i glol T!lrl-.iye veya 
Tıirl<•ye V ~rdlstar.ı'nda bu !sml 
tasıya•' h.ırr,a:ıgl bir sol, ôrgUt 
yr- 1dtı MfT, v;:ıro!.:-.n · r.:J~ltlf'rln 
lsi;nter!nl ~ unanm~kla yııtln
m'),~r; o(mayJnr da !,.:ı:ıJisi Dr:ı-

tiyor. 

"DO~U VE GONEVDO~U 
TORKIVEL.ILERIN SESI" 

MIT blldlrQerıncten blr dl!lerl 
de ı 9 Ekim ı 987 tarihli di~. Bil· 
dirinın basft!M;· \"!Barış ve Ba§ım
stzhk Savunucularına". Bildirlde 
kulandan'• ımza; Do!lu ve GO· 
neydo!ju TüRKIYELlLERIN 
SESI". 

Bu bDdlrlde özetle şu görllsle
re yer verilmiş: 

Kökenimiz (Kürtlerin kökent 
kastedDiyor P.N.) tam otarak 
aydınlahmamıs. Bu topluluk 
(KUrtler P.N.), vönetlcllerln lh· 
malkarlt!lından dolayı elle çeki· 
yor. "Kimi terörist, kimi Mark
sist-Leninist, ·kimi Ise gelişmis 

ülkelerin gUdUmunde" birtakım 

örgütler ve kişller devlete karşı 
m.ücadeleye atılmışlar. Bu kişi

ler, lltoplk dUşUncelerte silaha 
sarıtmtsfar. "Sınrf bilincine (1)" 
ermlşler. Avrupa'da ceplerı para 
görünce beylnter.ııl de de!jlştlr· 

mlşler. Bunlar rahat evlerde o
turup, şarap ve blra Içerek Av
rupalı komunıs. ~e hürnanlstle· 
rln de~te!ll lle ıütler, enstitil-
lar kurmuşlar • bize ("do-
!! u V'!l g'lneydo,_ ·, yanı KUrdis
tan halkına) "l"~netln en büyU
!Iunıı yapmakta". 

Bu b.ldlrlnln son· b'~lümünde 
sunl?ra da y~ verilmektedir: 
"Adı.r.;!a lektı sllrUyorsunuzt 
Biz nıert, yl!:lıt, sözUne, özUn• 
st1•k ıns~nlar,k:mın dQst,klmln 
d",rr,•n cldukf~ıınt ıyı bQiyc· 
r~ız .... ı ~rltıten '~dı!)ımız derslei 
v;~rc!·r". "'B!zl r 'lat bt!_akln". ''i ı: 
,,, c ya,anıa · •uca<l<ıtlomız Uzoı 

:J'de ~apln~e' ·~ yet~rl", "V~

s tın t'>•II<I:T<Io' '1 sr.'!.1UyUIU ·, 
;rnan~.:ırt" .. -

"KE.M.f'.Ll S·, 

Arsl!k 1981 ",- •ı '':;~n·_·~, 

Hafkl'i"CZa" ;: '".-·:~ ~- ;T t.\1!;: 
rı s: de "lo<" . ?"ı.. r· ;ıvrirr~i~ 
i4.dina'' tn:7a-t1,, ;::.. 
rUic:lil. 
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düşmanlığıdir. ·Bildiride, TKP 
Genel Sekreteri Yaşar N abi Yağ
cı (Haydar Kutlu) ve Tl P Genel 
Sekreteri Nihat Sargın'tn, 'geç
miş dönemde emperyalist, sö
mürgecl olarak nlteledlklerı Av
rupa,, güçleri • arkasına ' alarak 
Türkiye'Ye döndükleri ve bu ha
reketin Türkiye'nin bağımsızlı

ğına ıyönelik bir komplo oldu
ğu bellrtllerek; bunun "Mark
stzm-Lentnlzm 'e ve çağdaş Ke
mallzm'e ters bir tutum" oldu
ğu vurgulanıyor. Bildiriye göre; 
TKP, geçmişte Kremlln yönetı
mine bağımftyctı~ bUgün de bazı 
batılı güçlere tam bağımlıdır. Ve 
bundan sonra eklenerek, TKP'
nin "sadece Osmanlı dönemi 
kapttülasyon artığı bir grup" ol
duğu, bugün Türkiye'Yi batılıla
ra bağımltlaştırmak ıstediği tes-

bitine gldlllyor. 

el ZE O üŞEN GöREV 

Devrimci demokratik güçler, 
halklarımızın· uıusal ve toptum
sal kurtuluş mücadelesinde sık 

sık MIT'in bu türden blldirile
rlyle karş·ıJaşacak; provakas
yonlara çekilmek Istenecek, ka
ralanacaktır. Burada tüm faşizm 
karşıtlarına, devrımcı demokra
tik güçlere· ve en başta da kornil
n ıst· güçlere önemli görevler 
düşüyor. Bu türden oyunlara 
karşı duyarlı olalım. MIT'In biz
lere yönelik her türden saldırısı• 
nı püskürtmek, snahlarını geri 
teptlrmek Için ne gerekiyorsa 
yapalım. · Emellerint kursakla
rında bırakalım! • 

Vesayetsiz Bir Demokrasi Istemi 

gerekir: Kürtlerı •bırakalım, ne i
düğü belirsiz ·bir unsur ·gibi gör
me, "azınlık Ulus'' statüsünde 
bile görme ya da bir takım kıs
mı kültürel haklannın tanınma

sından dem vurma, soruna en 
ufak gerçekçi ve haklı bir yak
laşım sağlayamaz, sağlıklı · çö
zümlerin önünü açamaz. Çünkü 
gerçekte Türk ulusundan ulus 
olarak hiç bir eksiği olmayan, 
kendi illke ' topraklarında ço
ğunluğu oluşturan Kürt ulusu
nun kısmr· bir takım kllltürel 
haklaf'la davasından ve kavgasan-· 
daf\ vazgeçeceğlnl sanmak ha
yal otur. Bu gerçeği kabul etme
yen hiç bir partamento, hükü· 
met, kurum ya da kişi ne de
mokrat olur ·ne de Türkiye'nin 
sorunlannt Çözeblllr. Türk par
lamentosu, hükümeti, siyasetçi
si ya da aydınf kabul etmek zo
rundadir ki; bir ulus otarak Türk 
ler hangi hakka sahipse Kürtler 
de o haklara gerçekten sahip 
olmalıdır.· Bunun en başında da 
kendi kaderını tayin hakkı gee 
llr. Türk ulusunun kendi kaderı
nı tayin hakkı var da Kürt ulusu
nun neden olmasın? Bunu gö
remeyen birine gerçekçi ve de
mokrat nitelemesi nasıl yakıştı
rılablllr ki? 

Baştarafı: S. l'de 
:•ile, M. All Eren'In dediği gibi 
ı vrk demokrasısının vesayet al
tı '1dan kurtanıması için bU e olsa 
;e•lnl şovenlzmln; tehdit ve sal-· 
o~rganlığın satvo ateşine karşı 

v .ıkseltmemtş olması Türkiye 
··mokrastsl Için ne büyük talih

·:jzJtk! 
tı.ı arada parfamentoda bulu

"''' sözümüz ona "Kürt köken-
partamenterterden, uşaklık 

v Mişında koşturanıarını say
•:ıasak bile, diğerterinin suskun
i ,KJarını ya da köşe bucak ka
cışlannı 'dil geçiştirmemek la
zım.· Anevi ya da aşiretsel 
catışmatarda, gözünü kırpmadan 
r.'nayet lşletenlerln; bu uğurda 

rımilr boyu hapse ya da ölüme 
ı:amekten korkmayanların, Türk 
f'~rlamentosunda kendi ulusal 
·:MIJklatına,' ulusal onurlarına 
;,_ufredlllrken sus pus olmaları; 
., o şe bucak kaçmaları ancak 
orıların utusal kişiliklerini ulusal 
c ıurtannı yltlrmtş oımalarırıa 
; . ..:ğ!amayacaksak· neye bağlıYa-· 

· .oğız ki? 
::ı aşta Erdal 1 n ön u ot mak üzere 

: . mileri 'de, M. All Eren Kürt
,_ r için "azınlık" 'dedi diye kız
uıoılıkfatını dile vuruyorJar. Ger
;,:i, beyanı arında, Kürtler bu 
. ·amleketin eşit haklara sahip 

'.'ltlarıdır; onlar da Tıirkler gibi 

memleketin ternet unsurJandlr" 
biçtmlnde kargalan bHe güldU
ren demagoJQere başvuruyortar 
ama, gerçekte Kürtlerı "azınlık" 
statüsünde bile görmeye taha
mUileri olmadığını vı:ırguluyor

lar. Evet, Kürtler Için ulusal 
azınlık · 'stat·üsü tanımı Hiçde 
gerçekleri yansıtmwor. Ama Er
dal 1 n önü ve Ecevit gibilerının 
göstermeye çakştıklatı · gibi 
"Türkiye'de azınlık ulus bile 
olmayan unsurlar" oldukları i
çin değQ ... Kürtler, Türk sö
mürgectllğinin egemenliği altın

dakl kendi illkelerinde, baskı 

ve zorbalık altında yaşayan, her 
türtü ulusal demokratik hakla
rından yoksun bir ulustur. 

Ister hıikümetl, parlamentosu 
ya da ordusu olsun, isterse de 
demokratı, aydını ya da sade 
vatandaşı olsun; her Türk'ün 
kafasına şu gerçeği yerleştirmesi 

Bu nedenle, M. All Eren'In par
lamentodaki konuşması, elbet
teki gerçek çözüm önerileri ge
tlrmekten henuz çok uzaktadır. 
Ama Içinde bulunduğumuz ko
şullarda, bu, konuşmanfn dnurtu 
ve tarihsel bir tutum olduğu ger
çeğini gözardı ettnez. Bir baş
langıç olması ve• bir sürü tabuyu 
yıkmaya hizmet etmesi, Türk 
demokrasisinin vesayet altından 
kurtarılması ıstemini yansıtması 

bakımından bu onurlu tutumu 
alkışlamak ve ona sahip çıkmak 
gerekir. Bu, hem Türk aydın ve 
demokratlarının· hem de ulusal 
davasına sardmış her KUrdün gö· 
revidir. 

• 

Sömürgeci faşist cliktatörlüğe karşı 

güçlerinlizi birleştirelim! 
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Yasal TBKP Girişimi Aynı Zamanda 

SOL BiRLiK'i Dağıtma Girişimidir 
TKP ve TIP Gene( Sekreterte

rinin TBKP'yi yasal olarak kur
mak üzere Türkiye'ye gidip ken
dilerini tutuk(atmaıa~ı. karn
oyunun da takdir edeceği gibi 
Türkiye ve Türkiye Kürdlstan,ı 

Sol Birliği'ni de yakından etki
teyen bir durum ortaya ç,ıkar' 
mıştır. 1 

Sol Birlik açuından ortaya ç,ı
kan yeni durum karşısında parti
mizin görüşlerini, bugüne kadar 
değişik düzeylerde sözlü otarak 
bellrtmekle beraber, yazdı bir a
çıklama yapmadık. Bunun nede
ni, şimdiye kadar taraftarlar 
arasında ortak bir tutum sağ
lıyabllme inancıySa Sol Bir
Ilk içinde girişimde bulunma
mızdıt. IAncak bugüne kadar 
yaptığımız girişimler, Sol Birlik 
taraflan , arasıında ortak bir tu
tum ortaya çekarınamiŞ ve böy
lesi ,bir tutumun sağlanamayaca
ğc inancımc~ peklştlrmlştlr. 

Bu Inançtan hareketle, PPKK 
Politik Bürosu, aşağıdaKI aç,ık· 

lamayı yapmay,ı zorunlu gör
müştür: 

Herşeyden önce TKP ve TIP 
Genel Sekreterlerinin Türkiye'ye 
dönme karartall ,Sol Birlik'In di· 
ğer taraftarla~ından habersiz a
lınmış, !tonu hiçbir şekilde ,soı 
Birilk platformuna getiriliP tartı· 
şılmiŞ d'eğlldlr. Partimiz de her
kes gibi bu karan ve ardcndan 
gelen gelişmeleri ,basından haber 
almtşlıJII. 1 

Partimize göre, ade geÇen her 
Iki partinin, Türkiye'de yasal 
TBKP'yi kurma karartarının'Sof 
Birlik'ten ay11Jma ya da onu dış
talama karari anJamtna geldiği 1· 
nanccndadır. Bu demektir ki ya
saf TBKP kurulduğu zaman adi 
geçen partller açcsından Sol Bir
Ilk olaYI bltecektlr. Deyim ye
rindeyse Tl P ve TKP Sol Birlik' 
ten boşanma kararlarııni vermiş· 
terdir, ancak henuz onunla aynı 
çatw alttnda yaşamaya devam et
meleri, henuz kendilerine ayrı 

bir ev bulamamiş olmalarıından
dlr. Kendi yasal evlerini Inşa et-

tikieri ,gün yasa dışc dlan Sol Bir
Ilk çatısı n~ te~kedeceklerdtr. 

Gerçek böyle olduğu halde, o
laytn SOl Birlik'i etkilemediği ya 
da onun geleceğini llgllendirme
dlği gibi bir tutum Içinde olmak 
hem Sol Birlik taraftarıa~ına 

hem de kamuoyuna karş• dUtüst 
davranmamaktır. Partimizin, Sol 
Birilk açesıncıtan görüşü budur ve 
bu görüşün gereklerı doğrultu

sunda davranmay,ı kararlaştır

mlştır. 1 

Partimiz legaiJeşrneye ya da le-

gal mücadele araç, biçim ve yön
temlerinden yararlanmaya karşı 
değil; ancak TKP lle Ti P'ln, i· 
çinde bulunduğumuz faşist dik
tatörtiık koşulları altında, Tür
kiye ve Kürdistanli sol ,güçferte 
Işbirliğini ve ortak demokrasi 
kavgasın'ı' bit yana Iterek, yasal
(aşmtş ve kurumlaşrntş demok
ratik hak ve özgürlüklerin garan
tisi altında gerçekleşmesi gere
ken bir yasal örgütlenmeden vaz
geçerek bir legalleşrne yolunu 

Devamı:S.ll'de 

Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı Kurtuluş 
Hareketleri Dünya Halklannı 

Filistin Halkıyla 
Dayanışmaya Çağırdılar 

Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı 

onlarca parti ve örgüt Iki adet 
ortak çağrı metnlni yay,ınlaya

rak dünya halkfallnı, uluslararası 
kuruluşları ı srail slyontzmlne 
karş,ı Filistin halkıyla dayanış

maya çağırdiiar. 
Filistin Halk Kurtuluş Cephe

si, Fiflstlnln Kurtuluşu Için De
mokratik Cephe, Filistin Kurtu
luş Cephesi, Filistin Hafk Müca
dele Cephesi, Fl(lstln KP, Irak 
KP, Mcsır KP, Suudi Arabistan 
KP, Lübnan KP, ürdün KP, PO· 
LISARIO, Bahreyn Ulusal Kur
tuluş Cephesi, Bahreyn Hafk 
Kurtuluş Cephesi, Umman Halk 
Kurtuluş Cephesi, Yurtdcş,ında
kl Mısırfl Yurtseverter Toplulu
ğu, TKEP, TKP (B), PPKK, 
KUK-SE ve Kürdistan Sosyaflst 
Hareketi'nin 20 Aralik 1987 ta
rihli ortak çağrt metninde 1 srail 
slyonlzm Inin Işgal altındaki ey
lemleri ktnanarak, Filistin ha(k,l· 
nın hakfl direnişi selamlandı. 

Tüm bölge ve uluslararası heyet
ler, Insanı, demokratik tüm ka
mu kuruluşlafi 1 srail'In bu sal
dtrgan Politikasını açığa vurma
ya, boşa Çikarmaya, bunun Için 
uluslararası toplantılarda gerekli 

tedbirferl almaya, Filistin halkı
nın Kendi kaderini tayin ederek 
bağtmsız devJet kurma tafeblne 
destek olmaya çağııtfdılar. Söz
konusu çağn metninde "Orta
doğu'da gerginliğin giderilmesi 
ve güvenfiğin sağlanması" Için 
bunun zorun(uğuna yer verildi. 

30.12.1987 günü biraraya ge
len Filistin Halk Kurtuluş Cep
hesi, Flllstlnln Kurtuluşu 1 çin 
Demokratik Cephe, Filistin Kur
tuluş Cephesi, Filistin Halk Mü· 
cadele Cephesi, Filistin KP, Irak 
KP, ürdün KP, Mısır KP, Suudi 
Arabistan KP, Lübnan KP, Suri· 
ye KP, POLiSARıo, Bahreyn 
Ulusaf Kurtuluş Cephesi, Um
man Kurtuluş Cephesi, Irak De
mokratik Topluluğu, Yurdtşın
dakl Mısırff Yurtseverler Toplu
luğu, ı rak Sosyalist Partisi, 
PPKK, 1-KDP, Kürdistan De
mokratik Halk Partısı, TKEP ve 
TKP (B) bir kez daha ortak bir 
çağrı metni yay,ınfadılar. Sözko
nusu Parti ve örgütlerin çağrt 

metninde şu görüşlere yer veril· 
di! 

"ı şgalcl ı srail yönetl· 

Devamı: s. ll 'de 
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"Kalkınmada öncelikli yöreler" uygulaması ile 
•• • 

KURDISTAN KALKINDIRILIYOR MU? 

Zaman Zaman, duzenledigi 
komeranslarla, somurgecl tekelci 
bu>juvazlnln ekonomik çıkarlıı

rına \le dolayısıy~' plan ve prog
ramıarına ıışık: tlutmaya çalışanı 

"Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Konferans Heyeti"nce, 18-19 O
cak günlerinde 1 stanbul Shera
ton Otefl'nde, 'Türkiye'de Böl
gese! ·Politika' konulu bir semı
ner --ıüzenlendl. 

Se.ninere katılan' burjuva poll
tlk«c,ıar,'•sosyaf bilimeller ve e
koc>omlstıer ·lle Işadamları ve 
sanaylcller, • Amerika'yı yeniden 
keşfedercesine, "Doğu "nun, 
yani Kürdistan•ın, !Tı.irklye'nin 

diğer bolgelerine oranla ekono
mik ve sosyal olarak hayli geri 
kaldığılll tekrar keşfettiler{!) 
Anılan konferansta ·Bitlis Mll

letv"klll Kamuran i nan, eski Sa
n ay; Bakanı vel TüSiAD başka
nı Sahap Kocatopçu, ekonomist 
Prof. Dr. Savaş Akad, Prof. Dr. 
Emre Gönensay, "Bölgesel den
gesizliğinin bulunduğunu ve bu
nun bir hayat boyu sürdüğünü" 
{Milliyet, 26 Ocak 1988) ifade 
etmek suretiyle, Kürdistan 'ın 
geri blraktırıfmıŞit!:Jıntıa temel 
nedenler •olan · sömürgeeliiği • ve 
kapitalizmi temize çıkarmaya 

çal.ışarak, bilinen terraneyl, ya
ni bu "bölge'lde halen uygulan
makta olan •"KafiQnmııda önce
llkil .Yöreler" uygulamaSineni 
pekiştirilmesi ·gerektl!llnl tek
rarladılar.: 
Bilindiği gibi, tüm Cumhuriyet 

hükümetlerinin programlarında, 
"Dogu ve Güneydoğu Anado
lu"nun, yanı gerçek adtYia!Kür
distan'cn, "'kalkındlrtlmasına :ö
zel bir önem verileceği" dikkat
ll ve özenle belirtilir. Bu amaç
la sözkonusu "bölge'lde, özel 
tedblr, "teşvik" vb. uygulama
(al1n ı hayata geçlrlfeceğlnden 

bahsedlllr. 
1963 yılından sonraki 

"Beş Yıllık'• 'Kalkınma Plan
lart'·' döneminde Ise ·hükümet 

Peşeng :Sayfa 6 

programlarndaki süslu lafların ö
tesınc:ıe Kürdistan, "Kalkınmada 
öncelikli· Yöreler"· kapsamına a
lındı ve sözde bu "yöre"nln 
kalkınması iÇin özel çabalar 
sarfedildi, sarfedilmekte. 

Sömürgeci faşist cunta ise, 
Kürdistan'da gelişen urusal ve 
toplumsal kurtuluş savaşımını 

etkisizleştirmek için sözkonusu 
terraneyi daha bir gurültü lle tek
rarlacltı Ountantn lllakanlar ·ku
rulu, 3.7.1981 tarihinde 8/3338 
sayılı ltarar1a ''Kalktnmada ön
celikli· Yöreler"• kapsamendaki 
llleri 40'tan 25"e In dirirken; An
tep hariç, Kürdistan \ın 1:8 ırın ı,. 

"Kalkınmada ı. Derecede ön
celikli-'' olan <20 il kapsamına lll
dı ve sözde kalkınmak için 
özel tedbir ve teşvik uygulama
laıınt ilrtlttrdıJ ı 

Ancak gelmiş-geçmiş tüm hü
kümet programıanndaki parfak 
vaadlere· ve "Kalk·ınmıı Planla
TI"ndakl bu özel uygulamalara• 
rağmen, her ne hikmetse(!-) Kür
distar bir türlü kafkınamaclt. Ak· 
sine Kürdistan ıa Türkiye'deki 
bölgeler arasındaki ekono
mik ve sosyal dengesizilk •her 
geçen gün daha da arttı, uÇurum 
daha bir derinliştll 

SON BiR YlLlN RAKAMLARI 
NEYi GöSTERIYOR? 

DPT-Teşvik Bakanlı!lı'nın verı
fert,. 1987'nln lik 10 ayında, teş
vik belgesi verilen yattnmlardan, 
"Kallqnmııda öncellkll• Vöre
ler"ln aldt!lt lpaycn, :Yüzde 5,8 
gibi çok düşük bir düzeyde kal
dl!lın~ Ortaya koyuyor. Buna gö
re toplam tuta~ı 5 ıtrllyon 551 
mQyarıtra •olan teşviki! yatıınm~ 
faAn, ancak 323 ·mılYar· llrasr a• 
ncfan !•"yöre •ıer Için kuUantlmc~ 
oluyor. 

Bu durumda Antep dahil tüm 
Kürdistan, teşvlkll yatınmfar-

F. MIZGiN 

dan, yüzde 6,9 oranında pay a
l·ırken (Bunun yüzde 1,41.ii "Do
ğu" ve yüzde 5,5 •ı "Guneydo
ğu" diye tabir edilen ·bölgeye 
yöneliktir.}; Marmara Bölgesi, 
yüzde 27,2, Ege Bolgesi ise, 
yüzde 15,8 oranında pay almış
tır. 'rani tüm Kürdistan'a yöne
ten teşvikli yatırım·, ı sadece 
Marmara Bölgesi'nin yaklaş·ık 

dörtte biri kadardır. ı 

Bu veriler, •"Kalkınmlıda önce
likli- Y:öreler"• aclt altında, Kür
distan Için getirilen •sözde özel 
teşviklere• rağmen, yatınm'olla

An en gelişmiş bölgeleri •tercih 
ettiklerini ve böylece· genel ola
rak Kürdistan ıa Türkiye, özel 
olarak da Kürdistan'la en geliş

miş Türkiye bölgelerı arasında

ki dengesizli!lin her geçen gün 
daha da arttı!lını açıklıkla orta
ya koyuyor. 

BU DURUMUN 
"HIKMETINDEN SUAL 

OLUNMAZ DEGIL" 

özel teşvik ve tedblrfere ra!l
men yatır:ımlar:ın Kürdistan'a yö
nelmeslnln sa!ltanamaması ve 
"Bölgesel dengeslzll!ll" gider
mek amaccyla yürürlü!le konan 
uygu(amatarın,tersl sonuçtar ver 
mesl,llk bakışta çelişkili bir du
rum gibi görülür. Ancak şair'In 
deyimiyle ''Hikmetinden suaf" 
olunca "muclp sebep" ve "kafi 
defQ"In• KAPITALIZM ve Sö· 
MORGECILIK oldu!lu gün gibi 
ortaya oıkarL 

Çünkü kapitalizm ve sömürge
clll!lln kendileri,• ınsanlar, ·ıııncf~ 
tar ve bölgeler araSinda aycn
ma, eşltslzll!le· ve sömürüye da
yancrlarl. •Yanı sömürü, ayutmıot
flk ve eşitsizlik kapltarızmln ve 
sömürgectn!lln yapısaf löııelflkle

rldlr. 
Kapitalizmde, artık de!ler yasa

SI uyanncal, birim sermaye başe
na en yüksek kar oranc, tıe(irfe• 
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yici bir amaç olarak gerçekleş
tirUmeye çafışıl·ır. .• •Bu amaç, 
genel olarak kapitalizmi, özel 
olarak da kapitalizmin sermaye 
hareketini yönetir ve sermaye 
birikiminin temel dürtusıinü o
luşturur. 

Bu azami kar amacı, kapitalist-· 
leri yarıştır'lr;\ kapitalistler •bir 
yandan kendi işletmelerindeki 

diızenleme ve 'Jygulamaıarı kar 
oranını laıil:tırmaya göre dıizen

lemeye ça(.ışır,• diğer taraftan da 
sermayelerini, sömürü oranının', 

görece daha yüksek· olduğu 

sektorıere ve bölgelere yatırırlar. 
Azami kar amacının·uyarıp yon
lendirdi!li bu uygulama, tek tek 
kapitalistler, •sektörler ve bölge
ler arasında eşitsizliklere· yola
çar ve bir kez bu yo[ a~d

dı mı, aıttık eŞitsizlik ller geçen 
gün kendlsinö· biraz daha büyü
tür. 
Kuşkusuz· kapitııllzmin bu eşit

siz • gelişme yasası· sömürgeci(i
!lin olmadığı !<Oşullarda da mev
cutur. Ancak, Kürdistan 'da 0(

du!lu gibi sömürgeci-sömürge 
ilişkilerinin hüküm sürdüğü atan
larda ve koşullarda, bu yasa da
ha hızlı ve ~Jmasızca işler. 

SöMüRGECI BURJUVAZi 
IKI VüZLüDüR! 

Sömürgecl burjuvazi, kapita
lizm ve sömürgecillğln özünü 
teşkil eden bu ay•ırııml ve denge
slzli!lln gerçek nedeni olan •sö
mürücü düzenini glzlemek Için, 
sözde bunlarıı ortadan kaldirmak 
tstedl!ll yolundakl yalan ye Iki-

yiızlülüğüne sık · !ılk • başvurur. 
Hükümet proğramları •ile ''Kal
kınma Proğramlan'•'na "özel 
teşvik ve tedbirler"le süslıi ·bö
liımler koyar; aynı yöheliml·des
tekleyen konferanslan ·seminer
ler düzenler, odüzenletir. Boylece 
sdmiırıiciı diızenlnl devam ettir
mek için, halkımtzı, 'gerçekleri 
görmekten alıkoymaya çal·ışır•' ' 

Oysa özel kişi ve kurumlara•ait 
yatırımtar bir yana Kurdistan'ın, 
devlete ait kamu yatırımlarının 
dağılımllldan aldığı '.payın tıa 

-doğal koşul ve kaynaklara da
yalı bit kaç sektör hariç- diğer 

bölgelere oranla, çok düşiık dıi
zeyde kalması, sdmürgeci burju
vazinin sömürüeti niteliğinin ve 
Jl<lyıizlülıiğünün aç.ık kanıtııdır J 
örneğin; "1. ve 2. plan döne

mi"nde, imalat sanayiinde, kişi 
başına ldüşen kamu yatırımııın-

nın bölgelere· göre dağılımında, 
"Doğu ve Güneydoğu" diye ta
bir edilen · Kürdistan bölgeleri, 
diğer bölgelere• göre çok düşük 
oranlarta son• i ki sıraY•I Işgal e
derken, enerji gibi, doğal kay
naklara dayale olduğu lçln, ma
halinde, belli oranda yatırımı ya
pılmasını• iz orunlu kılan' teknik 
altyapı sektörllnde, "Doğu A
nadolu", kişi başına 'dilşen ka
mu yatırıımtarıı biikımandan bi
rinci sırayi, aynı nitelikli• tanm 
sektöründe Ise ''Güneydoğu A
nadolu" · Ikinci gıraY•I Işgal et-
mektedir*. 

Sömürgecl Türk devleti, petrol 
Ihtiyacının önemli bir kesimini 
Kürdistan 'dan sa!llamakta, geri 
kalan Ihtiyacını Ise, ·Türkiye'de 
hiç petrol üretl[medl!ll Için, it
hal yolu lle sa!llamaktadlr. Kür
distan'da petrol üretimi, yıldatı 

*Tl P Demokratikleşme Planı yıla artmaktadır. ı 984 yıJınd~ 
s.208, Istanbul 19·78 üretim, yaklaşık 2 milyon 900 

BöLGELERARASI Ki Si BAŞINA ENERJI üRETIM VE 
TüKETIM ENDEKSLERi (1974) 
(TUR KIVE ORTALAMASI : 100) 

Iç 

bin tona ulaşmıştır. (DiE, 
maden istatistikleri, iJgill 
yıl). Bunun ithal petro[ fiyatı 

üzerinden toplam değeri, yakla
şık 504 mi]yoroı dolardir (i st. 
Sanayi Odası, 1985 Vdt ilk Ya
rısında Tıirkiye Ekonomisi, E
kim 1985, sf. 85). Bu miktar, 
tiıketl)en topJam·petrolün, yüzde 
14,9'udur. Bu üretimin ve değer 
olarak meblağının; kriz Içinde 
bulunan sömürgeci Tiırkiye eko· 
namisi için hayati önem taşıdt
ğı açiktır. 

Doğal kaynaklara dayalı bir 
sektor olması rıedeniyle petrol 
üretimi alanında da, bu önemli 
kayna!lın sömürülUp ·taıan edife
bilmesi için, Siirt, Diyarbakır ve 
Adıyaman çevresinde, sömürgeci 
devlet • ve yabancı şirketlerce, 

zorunlu olarak önemli yatırımlar 
yapılmıştır. "'Zorunlu olarak" 
diyoruz; çllnkü ham petrolü 
işiemek üzere Kürdistan'da ku
rulan rafinerinin toplam kapa
sıtesi, Türkiye 'deki rafinerterin 
toplam kapasitesinin, ancak 
yüzde 4,5 'Id ir. Bu kapasite, 
Kurdistan 'da üretilen petrolün 
ancak yarısın~ iŞieyebiJmektedir. 
Geri kalanı• Ise, ham olarak 
metropele taşınıp· lşlenmekte

dlr.(DPA,5. Beşyıllık' Kalkınmil 

Planı Doneminde Sektörei Ge
lişmeler,· 1985-1989 J :<ara, 
Ocak 1985, s.120) 
Sömürgecı Türk devleti, Kürdls

ta 'nın do!! al kaynaklarını t:lilha 
IYI sömürebilmek Için diğer 

bölge ve sektörlere• göre daha 
çok yatırım' yapmak zorunda 
kaldı!lı ve yukarıda ' bellrtQen 
sektörlerden sa!llanan enerji ye 
kimi ta111msaı ürünlerin, bölge
lere göre üretım ve tüketım 

endeksieri incelendiğinde, sö
mürgeclll!lin yatırımlôlrdan ama
cı ve'çlrkin yüzü net bir biçimde 
ortaya çıkar: 
Aşağıdaki tabloda** da görül-

Do§u G.doGu 
Marmara Ege Akdeniz Anadolu Karadeniz Anadolu Anadolu Türkiye 

O retim 18 23 90 39 111 321 125 100 
Tüketim 175 105 52 95 48 38 41 100 
Sanayi 205 121 38 73 30 20 32 100 

** KAYNAK: TIP Demokratikleşme Planı, S; 210, Istanbul 1978 
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dü~ü gibi, enerJI üretımı baki
mından en başta olan Kürdistan, 
enerji tükettml bakımtridan en 
son sıradadır. Enerji üretimi ba
kımından en son sırada olan 
Marmara ve Ege bölgeleri Ise, 
tüketım bakımından ilk Iki sırayı 
Işgal etmektedlr1er. 
Yukarıda ·da bellrtl!jlmiz gibi 

do~al koşullara dayalı bir sektör 
olması neıcteniyle, sömürü ve ta
lan Için, görece daha çok yatırı
mtn yapıldı!ıı, •yapılmakta oldu• 
~u dl~er bir alan Ise tarım Slektö
rüdür. Gerçi mevcut yatırımlar, 
Kürdistan 'daki engin tarımsal 

potansiyeli harekete geçirmek
ten çok uzaktır . Bunun içindir 
ki, daha çok sömürü ve daha 
çok talan Için, GAP gibi büyük 
bir proje devreye sokularak 
önemli yatırımlar yapdmaktadır. 

Kürdistan 'da, mevcut tarımsal 
üretim bugünkü halfyle bile, ge
rek ziraat ve gerekse hayvancı
lik alanında, halkımızı besieye
cek orandadır. Ancak, tarımsal 
ürünler, · sömürgecl uygulamalar 
sonucu çok cuz! fiyatlar'la talan 
edildl!jinden, toplumumuzun ö
nemli bir kestml açlıktan kıvra' 
nırkeh: halkımız, genel otarak 

iki BUyük Askeri Eylem 

Baştarafı: S. 1 'de 
ge güçteri gerçekleştirdi. Amedi
ye lllnin Cıle kasabasının yakın
ıarırıdakl Deretok (Baas ırkçllı
ğının, Kürt köylülerinin sürütme
siyle boşalttı~ı ve yerıne,lrak'ın 
güneyinden getirilen Arapları 
yerleştirdiği bölgelerden biri
dir ) bölgesine saldirant peşmer
geler, 540 duşman askerini öl
dürdü, 530'unu esir etti. Bir düş
man uça!jı düşürüldü, uça!jın pi
lotu Salih Ceduh Fıc sağ olarak 
yakalandi. P.@şmergeler, bu çar
pışmada, biri 120 ve diğeri 82 
mm'Jik 2 adet top, 3 adet 14'5 
mm1ik , a!jır otomatik s1Jah,2 
adet askeri kamyon ve 1000 do
layında uzun namlulu silah ele 
geçirdiler. 
1 kinci büyük başarı Kürdistan 

Yurtsevelter Blıtlği'ne ait 3. Bir
Ilk'In Hewıer'in(Erbil)32 km ya
kınındaki Serlreş kasabasına sal
dırısroldu. 

Seri re ş; mimari ve· doğal güzel
liğiyle de tanınan turistik ve gü
venliğe elverişli bir Kürdistan 
kasabasıdır. Bu özelliklerinden 
dolayı Saddam ve şurekası bura
YI kehdiJerine yazlık olarak seç
mişler. Kasabanın yeıfllerl sü
rülmüş; şehir Fransa, Belçika ve 
!talyan mımarisiyle yeniden in
şa edilmiştir. Başta kanlı Baas 
yönetiminin başı Saddam Hüse
yin ve yardımcısı Tarık Aziz 
olmak üzere, Baas yönetiminin 
bir çok elebaşısı bu güzel bel
dede kendilerine birer yazlık 
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saray inşa ettlrmişler. Kasaba
nın güvenliği Için de çok sayıda 
muhafız 'görevlendirilmiş mo
dern askeri araç ve gereçler ko
numlandırılll'lıŞtır. 'Ayrıca ka
sabada, bölgede yayın yapan 
Kürt yurtsever hareketlerinin 
denetimindeki radyoları tesirsiz 
hale getirmek Için oluşturulan 
bir radyo parazıt Istasyonu mev
cuttur. 
Peşmerge b1ı1lklerl ·a~ır bir ça

tışmadan sonra düşman muha
tız birliklerini a!jır l>lr yenilgi
ye uğratmış,kasabayı tamamen 
ele geçlrmlş;ırkçı Baas yönetımı
ne alt ne varsa tahrip ettikten 
sonra aynı gece kasabayı terk et
mıştir.Eidekl Ilk bllgllere göre 
düşmanın U!jradığı başlıca zarar 
lar :Saddam ve Ta11k Aziz'in yaz
lık sarayları başta olmak üzere 
çok sayıda Baas yöneticisinin ko 
nutları tahrip edllmlştlr.4 adet 
panzer,ı tank, 30 muhtelif aske
ri taş1ma' araCI yakdmlııtır. C ok 
sayıda ' düşman askeri öldürül
müş veya tutsak· edilmiştir. Irk 
tahmini tespitiere göre bu saldı
rıda 'düşmanın u~radl!ıl toplam 
zarar, 150 mOyoııı dola~ın üze
rindedir. 

Kürdistan Yurtseverler Blrll~l, 
esir düşen düşman askeri sayısı
nın ç~klu~undan dolay.ı, beslen-· 
me ve korunmalan lç'ln Kızıl
haç'a yardim Ça~rısında bulun-· 
muştur. 

• 

yetersiz · beslenme ve bunun 
yaratı~ı sorunlarla karşı karşı
yadır. 

Bir araştırmaya göre Antep ve 
Maraş eksi~lyle Kürdistan 'da, 
yılda, kişi başına · 336 kg. süt 
üretlllrken, kişi başına tüketilen 
süt· miktarı isıe ·ancak bunun 
yarısı Wadar, yani 168 kg.kadar
dır. (Doç. Dr. S adi ARAL, Doç. 
Dr. Ersoy Conküyer, Doğu 
Anadolu Bölgesi Ara Hayvancı
lık Kongresine sunuJan tebll~. 
Kars-1979) Bu, üretilen ·sütUn 
yarısına,' sömürgecilerin yok pa
hasına 'fiyatlarla elkoydu~u an
lamındadır. Süt gibi di~er bir 
temel gıda 1 maddesi olan et 
konusunda da durum farklı 
de~ildir, zirai tarım ! ürünleri· 
konusunda da aynı şeyler söy
lenebilir. 
Görüldüğü gibi sömürgeci dev

letin kendisi de niteliği gere~! 
ancak bir takım do~al kaynakla
rı tafan ·etmek amaCIYla Kürdis
tan'da ~atırım yapmaktadır. 

KALKINMAYA ILiŞKIN 
SüSLü LAFLAR 

HALKIMIZI ALDATMAYA 
YöNELiKTIR 

somürgeci burjuvazinin hükü
met programlarıyla; "Kalkınma 
Ptanları'·'nda ve "bilimsel heyet
ler"e düzenletti~i konferans ve 
semineıterde, Kürdistan'ın "özel 
tedbir ve uygulamalarla kalkın
dırılatağına'! lllşkin süslü lafları, 
Kürdistan 'tn geri kalmulı§ın.ını 
gerçek nedeni olan 'sömürgecı 
JJJşkileri ve kapltarızmin yapa
sal özelliklerını gizlemeyi; hedef 
şaş.ırtaıtak, boş umutlar yarata
rak ülkemiz üzerindeki egemen
Ilk süresini uzatmayı amaçlamak
tadır. Oysa gözboyamak Için alı
nan bir takım yapay tedbirlere 
ra~men kapitalizm ve sömürgeci
lik, amacı ve',do~asa gere~i, ülke-· 
mlzi her geçen gün biraz daha 
çok talan etmekte ve bu neden
le ülkemlzle di~er bölgeler ara
sındaki ekonomik ve sosyal uçu
rum daha da derlnleşmektedir. 

Bu süreci tersine çevirmenin 
ve Kürdistan'da gerçek kalkın
maya sa!llamanın ytı[u, ulusal de
mokratik bir halk devrimiyle sö
mürgecl Qişkllere· son· vermek ve 
kapitalizmi gemieyerak sosyaliz
me yönetmekten geçe ... 
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(20001 • lkibin'e Doğru Dergisi Yazı Kuruluna i 

Partimiz Genel Sekreteri S. DICLE yoldaşın Ikibin 'e Doğru dergisine gönderdiği 
bir mektubu okuyuculanmıza sunuyoruz. 

Oergtnızın 27 Arailk 1987·2 
Ocak 1988 tarihlerı arasenda ya
yınlanan 2. Yıl; l• sayısenda ya
yınlanan "Türkiye'de yasal Kürt 
partısı kurulacak" başlıklı · ve 
"Kürdistan Press" kaynaklı ha
ber yorum yazısında, parttmlzin 
adinın· d'a kanştıl'ddl!ll astt asta11 
olmayan bazı idfalara da yer ve
rQmlştlr. Parttmize Ilişkin tdtala
nn tümüYle asılsız ·olması ve· ka
muoyununda yanlış anlama(ara• 
yolaçması nedeniyle bir açıkla" 
ma yapmayı zorunlu gördük. En 
kısa sürede, derginlzde bu açık
lamaya yer verece!ltnlz umuduy
la, demokrasi yolundakl kararlı 
ve cesur çalışmaıarınızda başan
lar diJerım. 

YukaRda ada geÇen yazanutıal, 
kurulaca!ll ldla edilen yasal par
tlye öncülük edecek Iki Kürt ay
dtnıntn· TKP kongresine ça!lnl· 
dlklal'l ve kongre ııarasında bir 
perde arkasında oturarak çaliş
malan • Izledikleri lddlasena ı yer 
verlTdikten sonra, bu Iki Kürt ay
dlntntn:n<P tarafindan "Sol Blr
(lk Delegasyonu" adi altında, E
kim Devrımının 70. yd d6nümü 
törenlerine katılmak üzere Mos
kova 'ya davet ettirildi !line de
§ Iniliyor 

Kamuoyuna da yansedl!ll gJt)J, 
sol Birlik Delegasyonu olarak 
Ekim Devrimi'nin 70. yddöhü· 
mü törenlerine katılanlar araSin
dakl Kürtler, PPKK Genel Sekre
teri Serhad Dicle ve TKSP Genel 
Sekreteri Kemal Burkay'dır. 

suntar da TKP'nin davet ettir
mesiyle değil, bizzat SBKP MK' 
sinin Sol Blrllk'e yaptı!lı resmi 
davet sonucu bu töreniere ·katıl
mışla~dlr. lllırakabm ·davet ettir
meyl hatta TKP Kürt örgütlerı
nin böylesi •uluslararası toplantı
lara katılmalanndan rahatsızlık 

bile duyar. Davet ettirme ldlası, 
bu davete katıhmt· lküÇümııemek 
Için Kürdistan Press'IA· hayal 
dünyasında uydurutmuş bir ldla
dır. 

Oergtnlz, Ekim Devrimi tören
terine katıtan 'sözkonusu Iki Kürt 

aydlntntnı TTKP'ntn kongresine 
ça!ll'dmn dlduklart·vel çalışma
lan perde arkasendan Izlediklerı 
tdlasına \da yer verıyor. Aslinda 
bir sürü asatsa2Hdlaya yer verme
sine ra!lmen Kürdistan Press'lA 
sözkonusu yazısı ı:ıııe, Kongre'ye 
katlianille Ekim Devrımının YII
dönümü törenlerine katılanıann 
aynı kimserer olduklarana 1 yer 
vermiyor. AdlaR ·v«llmemestne 
ra!lmen bu Iki olaydaki şahisla-ı 
11n ayn ayı:ı kimseler oldu!!iu; 
hatta TKP Kongrest'ne katılanı-a
nn örgütlerden aynimit ~a da 
örgütsüz ınsantar oldu!lu anlaMli· 
yor. Buna ra!lmen 1 klbtn•e Do!l
ru gibi ciddi ve duyarli blıt dergi 
bu a!II!IIZI•iclllaya na!l( y6r verdi, 
do!lrusu anlamak mümkün de!III-
Herşeyden önce bilmenizde 

yarar varki, parttmizden ne her
hangi bir kişi ne de delegasyon 

Peşeng Redaksiyonu 

TKP'nin kongresine katclmcş de
!IIT. Ça!lnlmadtğc ·ıçın... E!ler 
ça!lntsavdl, katırtrcıt,ı açıktan 
kongreyt Izler kamuoyuna da 
kangreye katlldl!luıt ı a(;lklardl. 
Perde arkasında da oturmazdı. 

Çünkü partimiz TKP'nin kongre
sine katılmaktan TKP lle ortak 
Iş yapmaktan çekinen bir parti 
de!lll. Nihayet bugüne kadar Sol 
Birilk Içinde birlikte çalışıyo-' 

ruz. Aynt zamanda parttmlzin 
perde arkasından kongreler Izle
meye ne hevesi vardir ne de böy
lesi saçma bir şeyi ciddiye atar. 
Saygalanmıa, başanlar dilerim. 

25.01.88 
Kürdistan öncü Işçi Parti 

(PPKK) 
Genel Sekreteri 

Serhad Dicle 

ÖGRETMEN ÖRGÜTLENMESI 

Baştarafı: S. 2'de 

ıertn,köy]ülerin,dl!ler dar gelirli· 
terin çocuklarını okutamadı!lı 
kOşullarda ortaö!lretım paralt 
hale getiriliyor. Yani, halkları

mız beyin yıkama kurumları o
tarak okuDara· bundan böyle 
para da ödeyecekler. 
1 şte, e!lltlm emekçilerimizin 

örgütlenmelerine yöneilk atıtan' 

adım bu koşunarda gerçekleşl· 
yor. Daha Işin başında oıun~ 

du!lundan, bu acltmtn iki ülkenin 
tüm Qerlci ö!lretmenlerlnl ku
caklamaya do!lru başka acıımıar
la sürdürlllebQmesl Için birlik ze
mini ve mııcadele hedeflerının 

Iki ülkenın ö!lretmenlerlnln ta
leplerinin formülasyonu terne
llnde olması gerekir. Aksi Ilalde 
oluşan veya oluşturulacak bir 
örgüt ne e!lltlm emekçilerının o
nurlu geçmiş mücadeleterınin 

devamı, ne de kendi işlevi çer
çevesinde, en az dılzen 1 rahat
sız edebilecek bir düzeye ulaşır. 

Ama demokratik ö!lretmen ha
reketinin sahip o(du!lu deney 
ve mücadele lc;ılnde yetişen zen
gin kardo birikimi bu konuda 
gelece!le umuUa bakmamıza 

kaynaklık ecıtyor. 

Buraya dek söylediklerimizi 
toparlarsak: Eğitim emekçl)ert• 
mtzln örgütlenmesine yönelik 
tüm çabalan dün oldu§u gibi 
bugünde olumlu buluyoruz. Bu 
olumlulu!lun derecesi, hareke
tin 1980'den öncesi ideoloJik 
zemin ve mücadele hedeflerın

den çok daha geri zeminlere gö
türülmemestne bağlıdır.' Kürt öğ
retmenler acısından bunu so
mutlaştırırsallc, e!lttımtn demok
ratikleştirilmesi temelinde ana
dtlde e!lltlm talebinin savunuı
ması prensibinden geri adim a
tılmamalıdır: 'Çünkü bu talep 
demokratik eğitim talebinin 
başlı başına önemli bir ayağını 
oluşturuyor. 
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İSRAIL 

TAŞ VE SOPALARLA BAŞLAY AN DEVRIMf DURDURABILECEK Mi? 
Baştarafı:S. 12'de 

lerln Yahudilere 'daha büyük 
topraklar edinme emelertyle blr
feşmeslyle, tsrall bölgede ABD 
emperyalizmin Jandarmalı!Hnt 

üst!endl. Ta 1897'1erde "ND'den 
Fırat•a kadar uzanan 1 sralf dev
letının kuruluşunu" hedefleyen 
slyanlstler fırsat koliayarak her 
gün yeni toprakfar Işgal etmeye 
baştadılar.l·1948'den 1968'e ka
darki 20 yıl Jelnde denettm altı
na aldtkiatı 14! bin kilometre ka
rellk topra!H GO bin kRcmetre 
kareye cıkartıılar.l• 
Siyonıstler ' hangi gerekçeyle 

olursa ·olsun• daha çok Arap 
topraklannı ete geçirmek; milm
klin oldu§unca çok Yahudi yer
feşim merkezini kurmak; ıırsat 

buldukı;:a daha çok Flflstlnflyl 
topraklanndan sürmek; Işgal e
dilmiş alaniann ekonomisini 1 s
rall'e ba!)ırrıltlkılmak; Arap Flll•
,ın halkının· l<ültlır mirasını yok 
•tmek şeklinde özetlenebQecek 
3lr Işgal politikası Izlediler. 

Flllstlrt halkı, sıyonlstlerın tüm 
~u terör ve katliamianna karşı 
rıücadefeslnl sürdürdü. Mücade
"• Qk lllönemlerde da!)ıntk', du
umda olan Fllls~lnll örgütlerfe 

~ürd!lrOidü. Fakat kısa bir süre 
<onra FKö'nün çatıSI altında mü 
oadelenln blı1Hll sa!llandı. FKö 
ıün yeçtlkçe çuç!endl. Giderek 
'"lllstln ~·alkının haklt devuına 
:tünya kamuoyu da büyük des
aık verdi. 
FKö"'lln 'sırıısmıs MIJietter'e 

'>aOh kurulu~lard~ üye statıısUnü 
'<azanma51, Flllstlnlller· Icin diP
lomat zafer oldu.• l sran hAr ftr
~attıı FIJI•~In tıalkının örgiitıü 

<;;UcllnU tatfl/<' etmek Için ~
;(Jimedfk kıyın·far düz~nledl. 

;ı, ncak 40 yıiJık 501'911n, terör, 
,atllarn ve kıyınHar Flflstın hal
<lnt 'ottadıın lo•ldırmadı;lı 'gibi, 
ı ugün 1 'ran ve ~:ze(lfkfe çoluk 
.ocıJk, kadin y:şlı demeden Jn
~nl&'1n kanına "),1"8n 1 Sfi' -m yO
.... tıcUere flfiW } ı- Jl'<t ölil•n ~ir
'-,•l.döktUrtıyc•"· 

~ .. ıOC.ADELEi.ıi ~: GELECE.~l "ll 
KlM 9EUrt.!'::YE::E.K7 

Fl'lıiOı\ ut.ıMI ı .. ı-tuluş hlreke-

.ıfşeng , savf.1 1 o · 

tl 40 Ytldah beri güçlü eylemler 
örgüt(Uyor. 1 srail Yıllarca FKö • 
nun başını 'eızmeye çaba( aya· 
dursun~ sınıri'an dışinda 

MOS AD terör hareketlerı duzen
(eyedursun\ bunların türnil bugü
ne kadar bu halkın· atıli ve haklı 
k avgasını· bo§maya yetmedi. 

sugun lsgal edilmiş topraktar
da tum dünyanın dikkatle lzledl-
91 eylemlerin potansiyeiı, tero
run ve ol!ımun kol gezdlğl gun
ıerde dunyaya gelen çocuklardır. 
Top(tırns..ıl v~ dng;ıc;al getfsme· 

nin bellrle:y le i unsurımu her za
man Iç dinamikler oluşturur ger
çej1'11 bugL•n Filistin'deki dire
nişler çok Iyi Ifade ediyor. FQis
tin tıc!kıyla' uluslararası dayanış
manın önıern! buyüktür elbette. 
Faf..<>~ '>U yıliık daydnt 0 rııa nıç 

bir z.ıman bugun Işgal edilmiş 

t.)pr · 'ardık! direniş ve başkal
cıın ' -·;cr ne siyonıst yöneticile-
r! k ;'e sıkı-; tı~dt.~ ne de Fllls-
ti~ -, cıqunu bu kadar tartış

t,rctı 

BM 'de •~ uluslararası tum plat
f;,rmlarrla 1 srail'In tecrit ol us u, 
Fıtıs< ., llalktnın' lehine kararta
nn "''· ,-ıtısı ve adımların atılma
sı çe d·oiJ!şlk neden ve amaçlar 
Jçerr···l<tedlr. Bir kere artık 

ABD · '"ı:ıeryallzml çok açıkça 
gördu k' siyonıst lsrall devle
tlnin 1948, 50, 67, 73 ve 1982' 
de Fllls'l·ı d•vaSf_nı l<ol<t!'n ı asfl
yeyl arnaı;:!ay'tn saldırı, '~lırgUn 

katliam •Je tşgalfp,rJ Filistin halkı
nın mucad.,le.lni oo(jdll'dclı. Ar 
tık ABD empe,y~ll7.ml,ytllcrtlır 
tasfiye edllem•yen Flilstln !<ur
tuluş hareketı gerçeğini; Arap 
gerlcQI~Inl'l sonınu çözilm poli
tikası çerçevesinde 1 srail yöne 
timine kab<•l ettirmeye çalışı .. 
yor. Simdiye kada• böy!esl 
gerici çözUmlerd!'n o!dn Camp
oavlt, Fahd Planı, C."'<i,_;nfc Fe
derasyon g!rl<lml planları, so
runu., e:.ıs u••suru clan Flllr.tln 
hl\1'<1 tanfıı ' rı b-,ş~ çı!<~nıctı. 

Türn ..., ı ~r· w lan vr "c öz ilm'' 
ı .. rı bosa c!' •r;,ıı FRJnın hall<t
nııı OL n.:!;;., >ı öyle de kendisine 
dayatıl.ı~.ıl< Jerıcı planları boşa 

çıkarac~IJı '" ·~kusuı:dur . 

Filistin kurtuluş hareketinin 
daha gerçekçi politikalar olus-· 
turması Icin belki de Işgal edil
miş topraklarda bugUnku başkaf
dtn ve ldlrenişler gerekliydi. sım 
diye kadar Filistin ulusal kurtu

·IUS hareketinde siyonist yönetl
min yıliarttır sürdürdüğü Imha 
katilarniarına ıt:epkl olarak 1 srail 
halkının' varlığıni ted eden poll· 
tikaiar •ağırftk\taydı. Ancak bu
gün Flllstlrt kurtuluş hareketının 
<.,..<ıgunlugu nasıl kı ,Filistin hal
kının varlığını tartışınasızca ka
bul edly orsa, aynı şeklide ,f sran 
h ılkının varlığını tla kabul edi
yor. Hatta FKö (Ideri Yaser Ara
fat, i s~a~ııı;rle !:>ir konfederas
yonun bile mantık çlerçevesinde 
olduğunu soyluyor. Arafat, Orta 
Doğu 'da Filistin sonmunu tam 
yetkiyle ele alacak bir uluslara
rası konferansa lllşkin göruşlerl
n ı ş öyle d lle getlrty or: " .. eğer 
boyle bir toplantıya gidersem, 
bu, S4rlyell, l<ubnanlı, Mı"lrlt ya' 
i 1 urf1tınlu kardesterimff' tar· 
tısmlık Için olmayacak Hayalet
lerle •1"911, lsrall aaı~a" olr duş
mania uğraşıyor'um. Gerçeklerle 
ve yaşanmış olaylarla karşı kar
SIY d 11n• " .... "1 sraQIIJerın boşalttı 
ğı ve ozourle:.tlraig lııı Iz r ~ ,_ 
tin 'e alt tum topraklarda bdgını
SI.l r,•t F'J!"t;rı d~vletı 1.< 1rar 'ı'"

ra da urdunıuıerle, MısırUtarla, 

SurıvelilerJe belki de lsralllller1e 
ort,;k bir konfederasyon oluştu-
ruruz." 

Slyonl;t yonetirnce Filistin 
tı<ıl!<ına reva gorUien bu ınsanlık 
ctısı tero( ve kıyımlara karşı yah
ıız 1 ~r~ll dışında sesler yllkselml-· 
y or. Y ahudl halkı dil siyonist 
vorıetlmlnln bu v<•' >1 '·ıldırıları

na karşı çıl<:ıYt>r\ tsrall'de "Şim
d! El"'IS" adıyla' bir h are ket o
luştu. Onblnlercl\ lns3nın Katıl

dtlll lsr11l yonetlrnlnl protesto 
gö•terlle:rl yapıftyöi'. l sn ll mec
ı:slrıde hlıkUmetln pcılftlka

ıarı:ıı ;ıeren tutumlar, , açık
ıaon<tlar y-.pı!ıyOt". FKö lideri 
vaser Anfdt, 1 srail meclisindeoki 
tepkileri <öyle Ifade ejfycr. "SI
ze bir lf·.l3ta bulunayım, 21 A
ralık r • -~ 1 srail milletvekili Ari-
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eh Hess tarafından kaleme alın
mış ve Işçi partili 12 milletveki· 
lince imzalanmış bir mektup al
dım. 'Bu mektupta Hess ve arka
daşları,. Batı Şeria ve Gazze'de 
olup bitenleri kınıyortar ve bir 
i srail-Filistin· konfederasyonu
nun oluşturulması için çağrıda 
bulunuyorlardı. Ben onlarla gö
rüşmeye hazırım." 

Filistin Halk1yla 
Dayanişmaya Çağirdıiar 

Filistin'de bugünkü direniş ve 
başkaldırınrn, bir yanıyla'FKö'
nün dışardakl gücüyle bıltünleş

mesi, diğer yanıyla; hem uluslar· 
arası giJ.çlü bir destek ve daya
nışmaya sahip olması, hem de 
i srail halkının biz at kendisinde 
barışın: sağJanması ·iÇin aktif 
takviye edilmesi Filistin sonınun 
çözümunU kaçınılmaz kılıyor. 

• 

Baştarafı :S. 5'te 
mi, Işgal altındaki topraklardaki 
halkın şanlı direnişi bahanesiyle 
tutukladığı yUzlerce kişiden on
larca sendika, kitle örgütleri ve 
toplumsal kurumların yöneticisi
ni sın,ırdış.ı etmek Istemektedir. 
Aynı işgalci yönetim, tutuklu

ları ürdün sınırı yakınındaki ye
ni toplama kamplarına gönder
mek için yedek askeri yargıç

lar atayıp anı yargılamaya karar 
verme yoluna gitmiştir. 

Bu sınırdışı etme llsteleri daha 
önceden i srail Parlamentosu 'nda 
hazırlanmış ve bugünlerde uygu-
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lanmasına direnişler bahane edi· 
liyor. 

Bu çağrıyı Imzalayan kurtu
luş hareketleri; Işgal altındaki 

topraklardaki Flllstln halkının 

tek ve meşru temsilcisi FKö ön
der1iğindeki kahramanca direni
şini selamlar ve her türlü deste
ğin sağlanması Için çalışırken, 

tüm uluslararası insani ve hukuki 
örgütleri, israll yönetiminin şid· 
det uygulamasına karşı çıkmaya 
ve sınırdışı etme kararlarının iP· 
tat edllmesi,ayrıca Birleşmiş Mil· 
le tl er Güvenlik Konseyl'n In işgal 
altındaki topraklara Qişkln ka
rarlarına uyulması ve bu karar
ıarın uygulanması için çaba sarf· 
etmeye çağırıyor . 

• 

Yasal TBKP 
Girişimi 

Baştarafı: S. 5'te 
seçmesi, Türkiye'nin demokra
tlkleştirilmeslne yarar değil za
rar getirecektir. Bu taktik aynt 
zamanda, oluşacak TBKP'nin 
daha şimdiden kendisiyle diğer 
Türkiye ve Kürdistanlı güÇler a
rasına ıkama sokmaya, devrimci 
kamuoyunda lnanıı1ık ve güve
nirfiğini yitirmeye ve bizzat bu 
partiyi gerlletmeye yol açan 
bir taktiktir. Bu taktiğin belirle
niP yürütülmesinde Insiyatifi el
de tutan demokrasi ya da sor. 
güçler olmamış, diktatörlüğün 

hükümeti olmuştur. i ki genel 
sekreterin yasal parti kurma ye
rine hapsi boylamış ve kimse
nin bunun önüne geçernemiş ol
ması bit yana, ktllnaıl<:tPirdatma
mtş olması görüşlerimizin doğ

ruluğunu kall(t(tyiOJ'\.Taktik doğ
ru olsaydi yasal ·parti kurmaya 
gidenleri hapse atmaya kimsenin 
gücü yetmez ya da tutuklandık· 
larında yer yerinde oynardı. 

PPKK 
Politik Bürosu 

f>@şeng :Sayfa ll 
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iSRAIL 

TAŞ VE SOPALARLA BAŞLAYAN • • DEVRIMI 
• DURDURASlLECEK 

FUistln hatkıntn· siyonist Işgal· 
tere karşı baştattı!H ıgösterl ve 
direniş Ikincı ay·ını doldurdu. FI
listin ulusal ·kurtuluş · ha~ketl, 
20 Yildan beri Dk kez Işgal edll· 
miş topraklarda siyonıst devte
tl böYlesine köşeye sık.Jştıranı 

ve dOnya kamuoyu azerinde bO· 
yOk etkUer yapan direnişlerı ör· 
gOtleyebntyor. 
Taş ve sopalarla siyonıst güç

lere karşı sipertere dayanan bu
gUnUn 20 yaşındaki gençleri, 
1967'dekl Arap-hran savaşı ı
çinde dOnyaya gözlerını açan 
çocuklardir. Bu çocuklar göç, 
katliam ve siyonıst terör telnde 
yo!jrufan kaya gibi sert geneler
dir. 1 sralllller her bir gencin bir 
potansiyel olduğunu ltiraf edi· 
yortar. · 

''TOPRAKSlZ Bl R HALKA, 
HALKSIZ Bl R TOPRAK 

VERMEK" 

DOnyada çok az ülkenin top
rakları Filistin• topraklan ·kadar 
Işgalellerin at koşturduğu yaı:J· 

ma ve tatan diyarı oldu.• 1 branl
ler, Asurtular, BabUier,. Persler·, 
Yunanlılar,t Romalıtar,'·Osmanlı· 

lar, 1 ng!llzler ve nihayet 1 srail· 
lllerin terör estirdi !:il, kan dök· 
tU!ju ve katilarntar diızenledlğı' 

:bir dlyar oldu Kenanller1n ül
kesi. 

1987 v.ılında 1 sviçre 'nin Bassel· 
kentinde slyontstlerln lik kong
resi, büyük Yahudi sermayedar
Iannını görüşü olan "YahudUere 
kendisinden başka herkes duş
mandır.",l "Dünyayı yönetmeyi 
hak eden tek ulus VahudUer
dlr." esası üzerinde toplandı. SI· 
yonlstıerln Dk kongresinde "Nil· 
den Fırata kadar uzanan bir 1 s-' 
rall devletının kurulması" gerek
tlı:il ve bunun da "topraksız bir 
halka halksız bir toprak vermek
te" mümkun olacaOı karar1aştı-

P8şeng :Sayfa 12 

rıfdJ,lo 1 

FO ls tın'In ı nglllz mandaSI altı· 
na girmesinden önce. 1917'de 
ı nglllz · Dl$151erl Bak~nı LIOrd 
Balfour•un, siyonist hareketin 
en bUyük mali destekçisi Baron 
Rothcll 'e hltaben yazdl!lı lle! 2 
Kasım '1 917 de açıktanan Bal· 
tour Deklarasyonu'nda şunlar 

söyleniyordu. "Maje~telerln hO· 
kUmeti Filistin'de Yahudi halkı 
Icin ulusal ·bir yurt oluşturul

masını· bltımlu görür ve bu ama
ca ulaşmak Için elloıden gelen 
çabayı harcayacağını '.belirtir." 
Bu belge lqsa '•bir süre sonra 
Fransa ·ve ABD tarafından da 
onaylandı. 

1920'de toplanan San Remo 
Konferansı 'nda Filistin 'de bir 
1 ngO Iz manda yönetiminin ku
rulması l)enlmııendl. Bu kararın 

1922'de Milletler Cemlyetl'nce 
de onaylannıasıyla, FQlsı"ın·ct., 
1948'e kadar sürecek olan In
giliz manda yönetımı donemi 
başla du 

FQlstln'ln slyonlstlerce Işgal! 

Ingiliz mandası döneminde o(du.• 
1 nglllz manda yonetımi oneesin
de Yahudilerin Filistin 'deki 
toplam nüfusu %10 kadardı. 

19451ere gelindiğinde artık FI
listin nUfusunun %35'1nl Yahu
ctDer teşkU ediyordu. 

lnglllzler, Filistin halkının ulu
sal haklaf1nı eltle etme amaçlı 
başkaldırılari'li acımasızca bastı

rıyordu. Ayaklanmalar sırasrncta 
1 ngiJJz mandası · yönettmınce 
100.000 Arap tutuklandı, 

50.000 Arap öldürüldü. Bu te
rörün yanı sıra· sıyonıstlerın o
luşturdu!!u Haganah, lrgun, gibi 
terör ôrgutlerı de Filistin halkına 
yonelik saldırı ıl'zerıne saldırı dü· 
zenleyerek, Arap halkını göçe 
zorfuyordu. 

KORSANCA KURULAN 
siR DEVLET M(? 

Blr1eşmlş MUietler'ln Eylı.il 

• Ml? 
D. ARAM 

1947 kararıyla' FU1stır> toprak· 
(art Ikiye bôlündu. 141 1 ')0 kllo
metr~ kar'!llk hlr o!1nı k~PS1ya
cak Yahudi devlet'nde (t<im tOP· 
rakların %54," 'u) 497.000 A· 
rap, -+'t!l.QGG Yahudi; 
ı 1.100 kllo-nootre k3rellk FIJls
tln 'de ı:ıe · (tUrn toprakların 

%42,9'u) 7.15.000 Arap, 10.000 
Yahudi yaşavacal<tı. Kudüs de 
uluslararası bol ge ·olarak kala· 
caktı. G:.ızze Mısır'a lle Batı Şeh· 
rla ürd,lln'e bıraktlacaktı. Karar 
hayata geçmeden önce, siyonıst 
Menaham Begin komutasındaki 

çeteter Nl•an· 1948 de Der Yas· 
sin 'de glr!ştlklerl k.Jyınıda ara· 
ıanndd çocuk, y>slı ve kadmla' 
nn da bulundu!:ju 300 FIJiHlnll
yl katlettller. Bu olaıtlardan son
ra Flllstlrllller topraklarını kit· 
lesel ·biçimde terkederek başka 
yorelere goç etmeye başladılar. 

ı nglllz emperyalizmi slyonlst
lerfe anlaşarak 14 Mayıs 1948 
de ı nglllz mandasına ' son ver
diklerını duyurdular. ısrailliler• 
b"nu tır.at bQerek hemen kendi 
devletlerını nan ettiler. Bu oldu 
bitti ı<ar~ı~ında Arap devletle· 
rlnden, Lubnan, Mısır,'· Irak ve 
Sürlye 15 Mayıs'ta·. Flllstlrllile
rın hayatını korumak Için FQis· 
tin 'e girdiler. Ancak Arap ordu
Jan tsrall karşısınııa yenligiye 
uğrayarak FQistln topraklarının 
%78'Jnılsran•re tesıım ettiler. 

ı kinci Dünya Savaş.ı'ndlm sonra 
dünyanın en büyük emperyalist 
gllcü haline gelen •ABD'nln, dün
yada egemenll§lnl gerçekleştir

me pofltlka~ını• her bölgede ha· 
rekete geeirmek Icin bölgesel 
giıclerln Jandarmal.ığına 'Ihtiyacı 

vardı. 1 srail devletının dünyanın 
bu önemli bolgesinde kurulması 
ABD emperyalizmi Icin ele geç 
mez bir fırsattı. A'BD emperya
lizminin, yayıJmaoı ve dünyaya 
egemen olma• emelinin slyonlst-

Devamı: S. lO'da 
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