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ZORBA VE KORKAK 
Cunta neden maceracı bir tutumla, 

kendi sınırlarını da aşıp Irak Kürdistanı'na 
saldırdı? Çünkü Kürt halkından korkuyor. 
Bu korku derindir. O, sömürgecilerin, ırk
çı/arın, faşist/erin yüreğine işlemiştir, uy
kulannı kaçırmaktadır. 

Sömürgeci/er Kürt sorunu karşısında 

şaşkına dönmüşlerdir. Onlar, yıllardır bu 
-<orundan kurtulmak için her yöntemi de-

!diler; Kürdistan 'da kırım savaşiarına gi
. • ştiler, halkımızı kitleler halinde sürgün
Iere yolladılar; olmadı. Jandarma dipçiği 
polis copu, zindan .. Para etmedi. Yumu
şak diller döktüler, Kürtlerin Türk oldu
ğuna dair kocakarı masalları uydurdu/ar, 
bunu türlü çıkarlar karşılığı propaganda 
eden ajanlar tuttular; olmadı. Okullar a
çıp, Kürtçeyi yasaklayıp Kürtleri eritme
ye çalıştılar; bu da olmadı. Hiç bir zor ve 
hile yöntemi para etmedi. 

Çünkü Kürt halkı özgürlük istiyor, ül
kesinde insanca yaşamak istiyor. Yoksul
luğa, cahilliğe, geriliğe son vermek isti
yor. Zorbaların Kürt halkını sindirme, 
yok etme politikası boşunadır, zavallıca 

bir çabadır. 

Ve zorba/ar, Kürt halkının direnişinin 
günden güne arttığını gördükçe öfkeye 
kapılıyorlar. Bu öfkenin nedeni halkımı
zın kurtuluş mücadelesinden duydukları 
derin korkudur. ·. 

Onlar, Türkiye 'de ve Türkiye. Kürdis
tanı'nda estirdik/eri azgın terörle görü
nüşte bir sessizlik sağladılar. Ama bu ses

~likten kendileri de korkuyorlar. Bu, fır
rıa öncesi bir sessizliği andırıyor. '!'aşma 

noktasına ·yaklaşan bendin, sette ilk yarı-
ğı açar açmaz kendilerini ve düzenlerini 
silip süpürecek korkunç bir se/e dönüşe
ceğini yüreklerinde duyuyor/ar. Hele, sı

nırın öblir yakasında, Kürt partizanlarının 
tüfek seslerini duydukça uykuları daha da 

. bölünüyor; ölüm korkusu almış bir yırtıcı 
hayvan gibi azgın/aşıyor/ar . 

Cunta, iç ve dış kamuoyunu oyalamak 
için, demokrasiye geçiş üzerine yaptığı 
onca demagojiden, "Anayasa" denen zor
balık yasasıyla ve faşist çetenin tüm öteki 
fermanlarıyla, Evren 'in olup bittiye getiri
le_n cumhurbaşkanlığıyla ve bir dizi ted
birlerle bugünkü faşist düzene kalıcılık ka
zandırmak için elinden gelen herşeyi yap
tıktan sonra, neden, hem de yeni "Siyasi 
Partiler Yasası"na göre kurulmuş Büyük 
Türkiye Partisini kapattı? Neden 79 sayılı 

. fermanla binlerce eski politikacıyı daha si
yasi haklardan yoksun bıraktı ve bir kesi
mini sürgüne yolladı? 

O AP ve CHP'den korkuyor mu? Bun
lar faşist çetenin kurtarmaya çalıştığı dü
zeni değiştirirler mi? Hayır. Ama Cunta 
kitlelerin oylarından korkuyor. Onlara, 
yalnızca kendi uşaklarına ve emir erlerine 
kurdurduğu bir partiye ve bu türden 

Jl GELEN KURDISTAN Ü TIRKiVE RA____, 
Ev beZevaka '11.ı aliye Partiya me hat belavkırın lı ser erişa, ku 

Cuntaya faşist a Tirkıye bır ser Kurdıstana Iraqe. 

Cu ntaya faşist erişek nu ü be perwa ani ser gele me, leşkere xwe xıste Iraq e ü 
erişi ser hezen welatparez kır ku dıji sazümana zordest ü bo mafen neteweyi şer 

dık ın. 

Cuntaya faşist qaçaxi ü mırına se leşkeren xwe lı ser sinor dıke mane bona erişa 
han. Le Cunta cardın jı gel ü jı aleme ra derewan dıke. Tırsa wan xurtbiına tevgera 
azadiye ye dı herdu parçen Kurdıstane (İran iı lraqe) da. Cunta gelek waxte kar 
dıke, dıde iı dıstine ku bı sazümanen zordesten Iraq iı İrane ra yekıti çe bıke dıji 
tevgera welatparez ku lı Kurdıstane cih dıgre. Sala dawin re iı meydanen balafıran 
yen nu hatın çekırın lı mıntıqa Çolemerge, Sert iı Wane bo armancen leşkeri, ü 
leşkere nu lı mıntıqe hate bı cihkırın. Cuntaye, beri erış bıke, gelek hazıri kırıbiı . 

Ew Cuntaya faşist ku lı ser welat wek mareki gılor büye, jı roja hatıne heya iro jı 
xelke Tırkiye ü Kurdıstane ra xwin verışand, herçi xebatkar xıste nav bırçıtiye, 
her çi de moqrat iı peşverü avet zindanan; bı teda iı le dan iı ku ş tın, bı har ü hovi 
xwest denge xelke bıde bırin. Ew zordesti lı ser gele me ye Kurdıstana Tırkiye qat 
bı qat zede biı. Le Cunta ne gihışt arınanca xwe. We ne jı pırsen abori yen gıran ra 
çare ditın, ne ji daxwaza azadiye jı d ıle gel derxıst. Le hele, roj bı roj gel je sar biı ü 
rıka gel dıji Cuntaye bılınd bü, bihn le t.eng kır. Ev yeka Cuntaye har ü din dıke, dı 
riya zordesti ü maceraye da ber pı pe ş dajo. • 

Hefsare Cuntaye dı deste imperyaliya Amerikaye da ye. We welat kıre israyila 
duwemin. Lı Tırkiye, xasıma lı Kurdıstana Tırkiye meqaren nu hatın çekırın bo 
Amerike iı bo NATO'ye ü çeken nu te dahatın bı cihkırın. Cunta faşi, jı roja hatıne 
heya iro siyaseteke erışker dajo dıji welaten ciran, laf iı gefan dıke. Dıxwaze parçe
kırma Qıbrıse bıgihine dawiye. Ev erışa dıji Kurdıstanci Iraq dı ve re da gaveki nu 
ye. Sazümana faşist nıkare be şer, be xwin iı zordesti bıji. Ev eriş, şovıni iı erışkeri 
ya faşizme cardın dıde ber çavan. 

Dı dema ve erışe da ew hevkariya ku dı navbera herdu rejimen zordest (ye 
Enqere iı Bexdaye) da çebü, ne hevkariya peşin e dıji gele me dı diroka Kurdıstane 
da. Ewen ku Kurdıstan dı nav xwe da parçe kırıne, dı dema bori da ji gele caran usa 
k ırın. Le Seddame zordest bı gazikırma leşkere Tırkiye nav sinore "xwe", ew hev
kari gelek peş va bır. Dınya-alem ji bı vi awayi cardın xweş dılıine sinoren Kurdısta
ne çawa lı ser kaxıze hatıne danin iı listıken çawa lı ser gele Kurd ten listın. Ev 
zordest, bı xwe, kinge dıle wan xwest van sinoran nasnakın, derbaz dıbın, le dıxwa
zırr ku gele Kurd, ango xudane welat jı wan derbaz nebe .. Le gele me ev sinor tucar 

nasnekır iı nasnake. 
Faşisten zordest, dı rojen bori da 15 hezar leşker kırıne Kurdıstana lraqe. Dı 

mıntıqa sinor da leşkereki gelek mezın kom biıye. Le disa ji ew' hereki va jı rojava 
leşker dıkışi nın. Gora xeberen teze rewşa erışkeran ne baş e, her çıqas ew vedışerın 
iı baş nişan· dıdın. Gele me iı peşmerge bı merxasi şer dıkın. Dı rojen pe ş da erış
keraiı qasi 500 leşker wındakırın. Nexweşxanen Diyarbekre ü bajaren Kurdıstane 

adayiara oy verebi/me hakkını(!) tanıyor. 
Cuntanın korkusu büyüktür. Cunta 

kendisini burnu büyük Abdülhamit'in ves
vesesine kaptırmıştır ve buna hakkı var
dır. Dışardan şeytanlar sızacağı korku
suyla kapı-pencereyi kapatan, hiçbir delik 
ve yarık bırakmama telaşına kapılıp her 
yere macun yetiştirmeye çalışan bir çıZgı
nın durumuna düşmüştür. Ne var ki bu, 
onu boğacaktır. 

Zorbalık ve korku birbirinin ikizidir ve 
çoğu kez aynı bo-fende yaşarlar. Cunta da 

(Dfımahik Rfıpelll. da) 

bu hastalığa yakalanmıştır ve derdine der
man yoktur. Korkusu büyüdükçe zorbalı

ğı da büyüyor, çaba/adıkça batıyor . 
Türkiye ve Kürdistan halkları onu, şanı

na yakışır bir merasim/e gömmeye, böy
lece "demokrasiyi kurma" gibi garip bir 
işkenceden kurtarmaya hazır olmalılar . 

Demokrasiyi ülkemizin emekçi yığın 

ları, devrimci ve demokrat güçler kendi el
leriyle kuracaklardır. Evren ve çetesinin 
ömrü yeterse elbet bunu görecek. 
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FASiST CETENiN ZULMÜNDEN BIRKAC ÖRNEK . . . 
Emperyalizmin uşağı faşıst çete güzel 

yurdumuzu halkımıza zehir etmekte de
vam ediyor. işkence çarkı dörtbir yanda 
işliyor. Aşağıdaki örneklerde yoksul Kürt 
köylüleri kendi başlarından geçeni anlatı
yorlar. Faşist zorbaların gazabına tekrar 
uğramasınlar diye bazı kişi ve yer adlarını 
çıkard ık. 

"Faşist Subaylar Üzerimde 
Naylon Yakıp Eğlendiler" 

Antep yöresinde ... köyü muhtarı şöy
le anlatıyor: 

"Benden silah ve teröristlerin yerini 
söylememi istediler. Bende silah olmadığı
nı ve teröristlerin yerini de bilmediğimi 
söyledim. Ayrıca teröristlerle ilişkim yok 
dedim. Tekme ve yumruklarla vurmaya 
başladılar. Sonra falakaya yatırdılar. Te
rörist ve silah işi bir iftiraydı. Beni daha 
sonra çırılçıplak edip yere yatırdılar. Yu
karıya naylon bağlayıp ateşlediler. Nay
lon damlaları ateş halinde üzerime düşü
yordu. Çığiıkiarım kulakları sağır ediyor
du. Faşist subaylar ise bu canice uygula
ma karşısında zevkten dört köşe oluyor, 
kahkaba koyveriyorlardı. 

Kürt Dağı'na 
Kürt Dağı Dediği İçin .. 

Sınıra yakın yerlerde yaşayan pekçok 
aile ve insan faşist cuntanın gazabına uğ
ramıştır. Az sayıda ajan ve yardakçının 
dışında hemen herkes. Faşist zorbalar 
halka işkence etmekle kalmıyorlar, halkın 
malını da tahrip ediyorlar. Geceleri tarla
larda çalışan traktörleri kurşunluyorlar. 
Şoförlerini alıp, sebepsiz yere sabaha ka
dar falakaya yatırıyorlar. Köy kahvesinde 
televizyon seyreden halka küfür yağdırı
yorlar, bazan dayak da atıyorlar. Dağda 
buldukları çobanları komalık ediyor, ko
yunları kurşunluyorlar. Kırıkhan ... kö
yünden 15-16 yaşlarındaki ... çoban şöy
le diyor: 

"Köyümüzün büyük çoğunluğu yok
suldur. Tüm geçimimiz 30-40 koyundur. 
Köyün merası olmadığı için zorunlu ola
rak koyunlarımızı dağlardaki otlaklara 
götürüyoruz. Köyün çobanları genellikle 
çocu~ yaştadır. Sık sık jandarmalardan 
dayak yiyoruz. Bir gün iki asker beni ça-

ğırdılar. Dövmek için bahane arıyorlardı. 
önce küfür ettiler. Sonra karşı dağı gös
tererek adını sordular. Ben de "Kürt Da
ğı'dır", dedim (Kürtçe "Çiyaye Kur
manc" denir). Kürt kelimesini duyar duy
mazdipçikle göğsüme vurup beni yere ya
tırdılar. Tekme ve dipçikle komalık etti
ler. Benden hırsiarını alamayan canavarlar 
koyunlarıma saldırdı. ll koyunumu kur
şunlayıp öldürdüler. 

Kürtçe Bir Ad Taşımak Suçu .. 

Şimdi Türkiye'de Kürtçe anlamı olan 
veya geleneksel olarak Kürtlerin kullandı-

ğı bir adı taşıyan kişiler de ağır haskılara 
uğruyorlar. Bu, çoğu zaman dayak ye
mek ve tutuklanmak için yeterli bir suç! 

Birçok yerde nüfus memurları kendile
ri isim veriyorlar yeni doğan çocuklara. 
Kendileri üç isim yazıyor ve çocuğun ba
basına kura çektiriyorlar. Kimi zaman bu
na da gerek görmeden uygun buldukları 
bir adı yazıyorlar. Mardin ve Urfa yöresin
de bu uygulama oldukça yaygın. 

Anlaşılan Faşist Cunta Kürt halkının 
adından bile paniğe kapılıyor. Bu kadar 
korku iflah etmez .. 

Köylülerin Toprakları 
Ağaya Verildi 

Faşist hükümet Kırıkhan Pınarbaşı 
köylülerinin yıllardan beri ·ekip biçtikleri, 
vergisini ödedikleri topraklara jandarma 
gücüyle el koyarak bunu Hüseyin Güney 
adındaki toprak ağasına devretti. Böylece 
köyde 20 kadar aile topraksız kaldı ve 
bunların başka bir geçim kaynağı da yok
tur. 

Bunlar, sömürgeci faşist rejimin Kür
distan'da estirdiği zulümden, benzer yüz
lerce-binlerce olaydan birkaç örnek. Di
ğer yandan issizlik ve açlık kitleleri peri
şan ediyor. 

"80 Bin Lira Karşılığında 
Serbest B ırakıldım'' 

"Hatay Kırıkhan ilçesi ... köyündenim. 
Köyümüz sınıra yakındır. 12 Eylül 'den 
sonra köylerimize silah ve kaçakçılık ba
hanesiyle birçok operasyon yaptılar. Ha
Iii da yapmaktalar. Her seferinde suçsuz 
ve yoksul köylüleri toplayıp götürüy'brlar
dı. Günlerce dayaktan geçiriyorlardı. Yine 
bir gün askeri komando baskınında beni 
de evimden alıp götürdüler. Güya benim 
iki Rus mavzerim varmış, onları teslim et
memi istiyorlardı. Ama ben nerde, iki Rus 
mavzeri alacak para nerde. Zaten bir gün 
aç, bir gün tok yaşıyoruz. Silahım yoktur, 
böyle bir.şey iftiradır dedimse de inanma
dılar. işkenceye başladılar. Odun sopalar
la vücudumun her tarafına, kafama, sırtı
ma, hacaklarıma vurdular. Defalarca fala
kaya yatırdılar. Demir çubuklada ayakla
rımın altına sayısızca vurdular. Aç bırak
tılar, yemek yerine küfür ettiler, dayak 
attılar. Sonra beni alıp bir dağın başına 
götürdüler. Kış ortasında çırılçıplak edip 
kollarımı iple bağlıyarak su kuyusuna 
sarkıttılar. üç gün su kuyusunda, sadece 
başım suyun üstünde kalacak şekilde asılı 
olarak kaldım. Buradan da alıp götürdüler. 
Bu sefer de, sözde ısıtmak için bacakları
mın arasında ( hayalarım ın üzerinde) gaze
te parçaları yakıp işkenceye devam etti
ler. Faşist caniler bende silah olmadığını 
anlamışlardı. Yine de yakarnı bırakmadı
lar. Sonunda, ellerinden kurtulmak için 
rüşvet teklif ettim, varımı-yoğumu satıp 
80 bin lira rüşvet karşılığında serbest bı
rakıldım." 

Riya Azadi 

DEMOKRASiCiLiK OYUNU 
. Faşist <;!ete'nin 'demokrasiye geçiş" o

yunu perde perde seyircilere sunuluyor. 
önce "Anayasa" komedyası oynandı, ar· 
dından "Siyasi Partiler" talimnamesi çıka· 
rıldı. Şimdi de 12 Eylül'den bu yima besi· 
ye çekilmiş sayın burjuva politikacıları, 
değerli iş adamları, muhterem ağalarımiZ 
ve şeyhlerimiz iştahla ellerini oğuşturarak 
demokrasi meydanında at koşturmaya ha· 
zırlanıyorlar Bu dönemlerde kıymetleri 
artan general eskileri, albay artıkları ise 
onlardan aşağı kalmıyorlar. 
.:· Kuyucu Enver Paşa Çetesi 'nin kendi 
hesabına aldığı tedbirlerle iri-kıyım, namlı 
politikacıların bir kesimi oyundışı kaldı. 
Bu onların keyfini kaçırdı. Ama onlar ya· 
rışa yedek oyuncuları sürdüler; Eski parla· 
menterler, yönetim kurulu üyeleri, kar·· 
deşler, eşler, damatlar, kayınbiraderler ve 
kaynanalar seferber edildi! Yeni, yepyeni 
partiler mantar gibi bitmeye başladı. u,ı 
partilerin en ilginç yanı da isimleri: 1 
Demokrasi Partisi, Büyük Türkiye Partısı, 
Türkiye Atılım Partisi ... Bu isimler, soyadı 
yasasının ilk çıktığı dönemdeki şatafatlı 
soyadlar-mı hatırlatıyor: Türk, öztürk, Ün· 
lütürk, Büyüktürk, Aslantürk, Türkaslan
pençe, Yavuztürk, Şanlıtürk, Şanlıkap· · 
lantürkoğlu! .. 

Elbet tüm bu değerli partiler, işçi sını· 
fının sendikal ve politik haklardan yoksun 
olduğu, sosyalist görüşlere 15 yıl ağır ceza 
verildiği, sol kitapların yakıldığı, Kürtçe 
bir türkü söyleyenin 16 ay cezaevinde kal· 
dığı, barıştan sözedenin 12 yılla yargılan· 
dığı, adaletten söz edene cop sokulduğu 
ve hapishanelerinden hergün bir-iki siyasi
nin cesedinin çıktığı bir ülkede demokrasi
ye geçişin göstergesidirler! Onlarla ne ka· 
dar övünsek azdır. Hatta bu demokrasiyi, 
aynen Kemalizm gibi, eşi bulunmaz ve 
Türke has bir örnek olarak tüm geri kal
mış ve ileri gitmiş ülkelere salık verebili· 
riz. Ona Evrenizm diyebiliriz! Bay Pin· '. 
şe'nin ağzı, bu parlak örnek karşıs. 
hiç kuşkusuz bir karış açık kalacaktır .. 
Bay Hitler ve Mussolini mezarlarından 
doğrulacaklar- eğer mezarları varsa-, , 
"vay canına!" diyecekler, "biz dünyaya 
erken gelip gitmişiz, bu Evren hepimize 
taş çıkarttı; bizim zamanımızda böyle bir 
demokrasi olsaydı sırtımız yere gelmez· 
di!" 

Baksanıza, "Avrupalı dostlarımız" , bu, 
demokrasinin ünlü şampiyonları bile bay 
Evren'in demokrasisine hayran kalıyorlar, 
öve öve bitiremiyorlar onu. Hele kovboy· 
lar kovboyu Reagan'ın, demokrasiye yapı· 
lan bu büyük katkılar karşısında gözleri 
yaşarıyor; bu yüzden yakında hiç kuşku· 
suz Bay Evren'e bir madalya vermeyecek 
- madalyadan ne çıkar -, ama en azın· 
dan 250 milyon dolarlık bir çek göndere· 
cektir! 

_Ne var ki, işler tam da kıyamında geli
şii-ken Kuyucu Evren'in bir çıkışı hem 
kolları sıvamış olan pekçok sayın politi· 
kacının, hem de Bay Evren'in "Avrupalı 

Devamı Sayfa ll. de 
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Riya Azadi Rı1pel 3 

KURDiSTAN -VE TÜRKiYE HALKLARINA 
Türk faşist cuntasının Irak 
Kürdistanı 'na yaptığı saldırı 

nedeniyle Partimizin kamuoyuna 
yaptığı açıklama. 

Türk faşist cuntası, Kürdistap halkımı
za karşı giriştiği azgın saldırıda yeni ve 
pervasızca bir adun daha attı, ordusunu 
lrak'a sokarak, Kürdistan'ın bu parçasın
da kurtuluş mücadelesi yürüten yurtsever 
güçlere saldırdı. • 

Faşist Cunta buna gerekçe olarak sınır 
olaylarını, kaçakçılığı ve üç erin ölümünü 
gösteriyor. Ancak Cunta birkez daha hal
ka ve dünya kamuoyuna yalan söylüyor. 
O'nun asıl korkusu Kürdistan'ın Irak ve 
İran parçasında gelişen kurtuluş hareke
tidir. C un ta, uzun zamandan beri, diğer 

rçalardaki kurtuluş hareketlerine karşı 
gerici ve zorba İran ve Irak rejimleriyle 
işbirliği yapmak için çaba gösteriyor. Son 
yılda, özellikle Hakkari, Siirt ve Van yöre
sinde askeri amaçlarla yollar ve hava alan
ları inşa edildi, bölgeye yeni askeri birlik
ler yığıldı. Bu saldırı uzun bir hazırlığın 
sonucudur. 

Ülkenin başına çöreklendiğinden beri 
halkunıza kan kusturan, emekçileri açlığa 
it~n, demokrat ve yurtsever insanları zin
danlara dolduran, işkence çarkını aman
sızca çalıştıran ve yüzlerce cinayet işleyen 
faşist çete, tüm bu terör ve zorbalıkla, 

süngü gücüyle kitleleri susturabileceğini 

sandı. Terör Kürdistan halkımıza karşı kat 
be kat azgın biçimde sürdürüldü. Ama 
Cunta umduğunu bulamadı. O, ne ağır 

ekonomik sorunlara bir çözüm_getirebildi, 
ne de kitlelerin derin özgürlük tutkusunu 
"ok edebildi. Tersine, günden güne artan 

r nefret çemberiyle kuŞatıldığını gördü. 
Bu, faşist çeteyi hırçınlaştırıyor, terörü 
koyulaştırmaya ve yeni kaıılı maceralara 
sürüklüyor. 

Yuları ABD emperyalizminin elinde 
olan Cunta, ülkeyi ikinci bir İsrail haline 
getirdi. Türkiye'de özellikle de Kürdistan'
da ABD ve NA TO için yeni üsler kuruldu, 

Kurdıstana Iran u Iraqe da, 
nav hezen welatparez da şere 
"hevku ştıni" çedıbe. Şer, dı 

meha Gulane da gurtır bU. Gele 
Kurdu hernil kesen welatparez, 

buraya yeni silahlar yerleştiriliyor. Faşist 
çete, başa geldiğinden beri komşu ülke
lere, bölgedeki tüm ilerici güçlere tehdit
ler savuruyor, Kıbrıs 'ın bölünüşünü ta
mamlamaya hazırlanıyor. Kürdistan'ın 

Irak parçasına yapılan bu saldın bu yolda 
yeni bir adımdır. Bu, faşizmin terörsüz, 
kansız, savaşsız varolamıyacağını, onun 

ırkçı ve saldırgan doğasını birkez daha 
gözler önüne seriyor. 

Bu son saldırı nedeniyle Ankara ve 
Bağdat'taki zorba rejimierin yaptığı işbir
liği ise, halkımıza karşı girişilen ilk ortak
laşa eylem değil. Kürdistan'ı aralannda 
bölüşenler, geçmişte bunu birçok kez 
yaptılar. Ama Saddam Hüseyin, Türk or
dusunu "kendi" sınırları içine davet et
mekle şimdiye kadar yapdaıılan aşıyor. 
Dünya kamuoyu da böylece, Kürdistan 
üzerine oynanan oyuıılan ve bu sınırların 
nasıl kağıt üzerinde çizildiğini birkez 
daha görüyor. Ve zorbalar, kendilerinin 
canı istedikçe çiğnedikleri bu sınırın ge
çilmesini, onun asıl sahibine, Kürt halkına 
yasaklamak istiyorlar. Ama halkunız bu 
sınırları tanunadı ve tanırnıyacak. 

Faşist çete birkaç günün içinde Irak 
Kürdistanı 'na 15 binin üzerinde asker 
soktu. Sınır yöresine çok önceden yapılan 
yığınağın yanısıra, ülkenin batısından 

Kürdistan'a yeni birlikler sevkediliyor. 
Alınan haberler, durumun, hiç de Cunta'
nın göstermeye çalıştığı gibi iyi olmadı
ğını gösteriyor. Kürt halkı ve peşmerge 
güç_leri yiğitçe direniyor. Daha ilk elde 
saldırganların 500 dolayında asker kay
bettikleri bildiriliyor. Diyarbakır ve diğer 
illerdeki hastahaneterin yaralıtarla dolup 
taştığı herkesçe biliniyor. Diyarbakır 

radyosu durmadan, saldırıya uğramış 

halkırnızı, saldırgaıılar için kan bağışında 
bulunmaya çağırıyor! Bölgeye yeni salıra 
hastahaneleri gönderiliyor. 

Faşist saldırganlar, saldırı sırasında gaz 
kullandıklarını inkar etmiyor. Ancak kul

. lapılan bayıltıcı değil, zehirli gazdır. Ayrı
ca geniş ölçüde napalın kullanmaktadır
lar. Türkiye Kürdistanı 'nda geniş bir tu-

Hembere D1jm1n 
YEKBIN 

tuklamaya, girdikleri bölgede ise, Kıbrıs'
. ta olduğu gibi katliama girişmişlerdir. 

Faşist çete, bu yeni barbarca eylemiy
le birkaz daha övünüyor. Ne var ki o, 
Türkiye KÜrdistanı'nın sınırlarını da aşıp 
Kürdistan'ın öteki parçalarında bile hal
kımıza karşı saldırıya girişirken batağa 

daha da saplanmış, yakasım yangına biraz 
daha kaptırmıştır. Onlar uyanan ve özgür
lük isteyen bir halka karşı terörün çıkar 
yol olmadığını görecekler. Bu batak faşist 
zorbalan da, sömürgeci politikanın tüm 
öteki yandaşlarını da eninde sonunda 
yutacaktır. 

Türkiye ve Kürdistan emekçileri, tüm 
yurtsever ve ilerici insanlar! 

Ülkede sınırlı demokratik haklan da 
tümüyle boğazlayan, halkı süngü gücüyle 
susturmaya çalışan bu zorba rejim halka 
acıdan ve gözyaşından başka birşey getir
medi, getiremez. O, ülkenin başından def 
edilineeye kadar işkence ve cinayetlerine 
devam edecektir. Ona karşı güçleri birleş
tirelim, mücadeleyi yükseltelim. 

Yi~t Kürdistan halkımız! 
Sömürgeci zorbalar ·göründüğü gibi 

güçlü değiller. Çaresiz düşüp birbirlerini 
yardıma çağırmaları da bunu gösteriyor. 
Faşist Cunta'run korkusu büyüktür. Yurt
sever güçler birleştiği ve halkımız bir tek 
yumruk ve yürek halinde mücadeleye 
atıldığı zaman sömürgeci zorbalan ülke
mizden söküp atmamız zor olmayacaktıı. 

Gerek Irak Kürdistanı yurtsever güç leri 
arasında yeralan son çatışmalar, gerek 
Türk faşist cuntasının son saldırısı, Parti
mizin geçen ay yurtsever güçlere yaptığı 
çağrının önemini birkez daha gösteriyor. 
Düşman dört yandan halkımıza saldırırken 
yurtsever güçler arasında yer alan çatış

malar büyük bir gaflet ve sorumsuzluktur. 
Geçmişte yeralan tüm siirtüşmeleri aşıp 

yurtsever güçlerin birliğini kurmak zo-
rundayız. · 

Tüm yurtseverler, düşmana karşı güç
leri birleştirelim, mücadeleyi yükseltelim! 

Tıirkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 
Merkez Komitesi 

jı van şera gelek dıe şın. N av N ıha gelek parti, rexıst ın u bangek derxıstın. Y ek jı w an ji 

oozen welatparez da, çı pırs u kesen welatparez, jı bo rawes- partiya me bu. Dı we bange da, 

ne lehevi dıbın bıla bıbın, tu 1 tandına şer d'?'-e.bıtın ~cad dı- ser listık u planen dıjmın sekı

tışt nabe sedem, ku ew dıjmın kın, ku ew alıyen şere hevdu ·nin, zırare vi şeri eşkere kırın u 

lı alike bıhelın u hevdu bıkujın. dıkın lı hev runikın u pırsen jı aliya xwestın, ku şer rawesti-

Şeren nav hezen welatparez xwe bı riyeki aşıti, dan u stan- nın, pırsen nav xwe bı dan u 

şaşiyek mezın e u ooşık tene bı dın çareser bıkın. Partiya me ji, standıne helbıkın. Jı bo ve, bı 

derketiye u yekıti u hevkariya 
wan xwestiye u peşneyar kıri
ye.Yekıti, iro ji pırseke heri gı
ring e. Heta nav heze n welat
parez da yekıti pekneye, serke
tın çetın e. Partiya me bı van. 
baweriya u bı berpırsiyari jı bo 
rawestandına şer oowestan kar 
dıke. ü ev kara we berdewam 
be. 

Banga ku ll partiya derxıs
tın, dı kovara Cephe Demoqra
tik bo Rızgariya Fılıstin · '' El 
Hurriye" u hin rojnarneo peş
veru Erebi yen dın dahatın ve
şandın. 

keri dıjmın te. Jı ve yeke he· jıbove bıxurtikardıke. '). aliyara cıvinpekanin. 

zen welatparez u peşveru, h dı- • Dı meha Gulane da, ll parti Partiya me, roja hatiye da

jı vi şeri derdıkevın u bı çaveki u rexıstmen Kurdıstana Tırki· mezırandın heta bı iro,her dem 

ne baş le dınerın. ye u Kurden Suriye, bı hev ra dıji şere nav hezen welatparez 
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Rupel 4 Riya Azadi 

DENG 0 BAHS Jl KURDISTANA iRAN 
SERDEŞT: Roja 26.3.1983 ya da cah~ 

pasdar lı şerbaz erışek bırne ser reya pj. 
ranşer-Serdeş t. Van ku pıra Q alata~y an 
ku bı deste peşmerga daye bıgrın: Le 
peşmergeyen qehreman lı Heza MUİNİ lı 
hembere we erışa ne ınsani bı merani lı 
ber X we dan. B ı ve e rışe ra bu 4 c ar ku 
dıjmıne xwinmıj erış dıbe ser pıra Qala
tasyan. Lı her se caren beri da ji şıkestın 
xwarıbıin. Ev e rışa dawi da şer şeş ( 6) 
saet dom kır. Dı vi şeri da 6 pasdar hatı
ne kuştın lı 4 ji bırindar blın. Peşmerge be 
zerer lı ziyan bu. Dıjmın tu fesal lı mecal 
nedi,bı paşve kışıya. 

* Roja 27.3.1983'a da heza dıjmın, pas
dar lı leşker erışek bırıne reya Mehabat
Serdeşt. Lı dor tıraf çiyayeke stratejik 
xıstıne bın qontrola xwe. Dı vi şeri da 
peşmerge bı merani kari şer bıke lı 30 
kes jı dıjmın bıkuje. Ku cesede çend kesa 
lı meydana şer maye. Dı vi şerida Topeke 
105 mm lı Fedefendeyeke (dıji balafır) lı 
koneke serbaza hate şıkandın. Her usa dı 
şerda peşmergeyeki egit şehit lı peşmer
geyek ji bırindar bu. 

* Roja 28.3.1983'a da peşmerg.eyen He
za MUİNİ erışeke bı rek u pek bırne ser 
heza dıjmın lı wi çiyaye stratejik jı dest 
pasdar standın, xıstıne bın kontrola xwe. 

* Roja 30.3.1983'a da pasdar, erteş lı 
eaş jı bo gırtına vi çiyayi ye stratejik e rı
şek kırın. Lı hımberi ve erı~a mezın, peş
mergeyen Heza MUİNİ bı pehlewani lı 
ber xwe dan lı karin du maşine serbazi 
bışkenın lı 25 kesan bıkujın lı pır kesan ji 
bırindar bıkın. Dı vi şeri da ziyana peş
merge tune bu. Şer her berdewame lı çi
yaye stratejik bı deste peşmergaye. 

ŞIMALA KURDISTAN: Roja 28.3.83' 
ya da erteş lı pasdar erışek bırne ser gun
deri SüFYAN, KANİREŞ lı PİRANCIK. 
Der dare w an gu ndan gırtın lı dest bı qır
kırıne kırın. Xelke wan gundan bı merxa
si lı her xwe dan. Lı ser ve huyere Peş
mergeyen Heza SERGÜT EBBASİ lı Heza 
SERWAN HATEM hatıne wan gundan. 
Şer 12 Saet dom kır. Peşmergeyen egit lı 
pehlewan ew gund jı deste dıjmıne xayin 
lı xwinrej xılas kırın. Le sed mıxabın ku 
dı_ vi şeri qa _6 peşmergeyen Heza SER
GUT EBl{ASI şehid bun. Meraniya wan 
kete Diroka Kurdıstan. Her usa dı vi şere 
ne ınsanİ da ku bı pırani jın lı zarok bun jı 
gunde PİRANCIK'e 16 kes şehit blın, 9 
kes ji bırindar bun. 

* Çend roj bere peşmergeyen Heza 
SERGÜT EBBASİ lı Mıcahıddınen Xelq 
erışeke bı rek lı pek bırne ser qereqola 
dıjmın ku lı neziki Ormiye ye. 31 pasdar 
lı erteş kuştın lı 16 kesji bırindar kırın. 
*Dı roja 20.3.1983'ya da peşmergeyan 

maylnek dani ser reka HEŞTİYAN-Or
miye, mayin dı bın maşina leşkeri da te
qiya lı 4 kes hatıne kuştın, 3 kes ji bırin
dar bıin. 

MEHABAT: Roja 27.3.1983'ya da 
cahş, pasdar lı erle!? erışek hırne ser m ın-

tıqa azadkıri. Peşmergeyen Heza PE ŞE
WA lı hımbere ve erışe bı merani ·sekı
nin lı cahş, pasdar lı erteş ıcbari paşve kı
şiyan. Dı vi şeri da zerer u ziyane dıjmın 
melum ne bu. Le 8 cendeke dıjmın dı 
deste peşmergan da ma. Dı vi şeri da peş
mergen Komela ji beşdar bun. Du peş
merge -yek ye Komela- ı1 gundiyek bırin
dar bun.Bırina wan ne gıran e. 

BANEH: Dı roja 24.3.ı983'ya da peş
mergeyen Heza ŞEHİDANE WÜRDİ re
ya BANEH-SAQIZ hıltinıne bın çav. Bol
dozerek, loderek, qamyonek, traktorek u 
tankere~;e dışkenın ı1 Şirkete dışewıtinın 
(ku hemu ji e dewletene). 

KERMANŞAH: Çend roj peş Peşmer
geyen Heza BİSTUN dıçıne gundek ku dı 
qontırola calışan daye. Peşmerge cahşek 
dıgırın u idama şoreşgerane dıkın. Maşi
neke ji dışewıtinın. 
* Disan dı roja ı2.3.1983'ya da peşmer

geyen Heza BİSTÜN reya MERİWAN
KAMY ARAN hıltinıne bın qontrola xwe 
u jı reviyan re lı ser siyaseta PDKİ dıaxı
vın. Dı wi demi da maşinek tıji serbaz dı
keve dafıka Peşmergan. Peşmerge erış dı
ke ser maşine lı 2 şerbazan dıkujın, şer
hazek u miliseke Xumeyni be dil dıgre. 

* Dı vi şere da 2 tıfınge G-3, 10 xeşap, 
300 fışeke G-3 u tışten dm ye nızami dı
keve deste peşmerge. 

* Disan dı roja 15.3.1983'ya da peşmer
geyen Heza BİSTÜN reya SINE-KAMY A
RAN qontrol dıke. Maşineki tıji pasdar 
dıkeve dafıka peşmergan. Peşmerge erış 
dıbe ser pasdaran. Zırar u ziyana pasdaran 
kıfş ne bu. 

* Disan dı roja 15.3.ı983'ya da lı bajare 
KIRMANŞAH'da xwe peşandaneki ku 
2000 kes blın pek hat. Xelke şiarate dıji 
rejima Xumeyni avetın. Pasdarane rı ş bıre 
ser ve xwepeşandane. 

BANEH: HEZA ŞEHİDANE WÜRDİ: 
Roja 31.3.ı983'ya da peşmerge lı gel 

Mıcahıddınen Xelq bı bernameyek rek u 
pek erış bırne ser qereqoleke dıjmın. Ava
hi bı ser cahş u pasdaran da hılweşand bı 
agıre xwe, tene rev ma dı dest dıjmın da. 
Be le bı reve ji xılas nebun. Hejmareke ze
de je ku şt, le bı esehi kıfş ne bu. Te ne ce
sede 5 kesandı dest peşmergan da ye. Dı 
nav wan de cesede cahşeki mıntıqe bı nav 
u deng ji heye. ll kes ji bı dil gırtın. Pır 
mıxabın dı vi şeri da peşmergeyek şehit 
ket. Destketiye vi şeri: 1. 14-G-3, Kele
şinkofek, Bırnoyek, 34 xeşaben G-3 u Ke
leşinkofe, ı 700 fişeken G-3, 2455 fişe
ken keleşinkofe. 2. Telsızek, 5 Sernıze, 
Durbinek. 3. Gelek tışten di en nızami. 

SAQIZ- HEZA EZİZ YUSUFİ: 
Roja 7.4.ı983'ya da peşmerge çune · 

nav şare Seqız. Saet 2.30'i şeve temami 
bajer xıste bın deste xwe. Bı çeken cure 
cu re molgeye ( qereqol) dujmın da ber agı
re xwe. Her dı we şeve da çune mala 

çend çahşa le cahş jı tırsa peşmergan lı 
malen xwe ne bun. Tene maşineke wan 
ku jı aliye rejime wergırtıbu şewıtand. 
Zerer ziyana dıjmın dı we emeliyateda 
kıfş nebu. Paş we emeliyate peşmerge ve
gerine ser bınken xwe. Paş we hınde fer
mandeye sıpaye pasdaran ro.ia paştır 
axaftınek kır u dı axaftına xwe da got ku: 
heta 10.4.ı983'ya da Kurdıstan seranser 
we be paksazkırın. 

Peşmergan axaftına vi kevneperesti bı
hist u bı bernameyek rek u pek şeva ıo.4. 
1983'ya da bo cara duwemin çune nav ba
jer u bı temami bajer xıste bın deste xwe 
u dıjmıne xwinxwar da ber agıre xwe. 
Xelke bajere Seqız ji mıl bı mıle peşmer
gan şer kır u bı batına peşmergan gelek 
ke fxweş bun. Her dı we şeve da şeri dest 
pe kır. Qehremanen gel bı zerbeki gurçık 
bı zedetır jı 200 kesan kuştın u 60 kes b• 
rindar kırın. Kevneperestan xwe lı her zE 
be peşmergan ranegırt u hawar bo hat. Le 
hele ew ji bı hatına xwe peşeman bun. Jı 
ber ku peşmergan 60 kes ji jı wan kuştın 
u bırindar kırın. 2 maşinen tıji mıhumat 
şewıtandın u yen te da hemu kuş tın. Heta 
we gave peşmerge bı sılamet blın. Le be
le cahş eki xwefıroş dı pencera mala xwe 
ra narıncokek avete nav koma peşmergan 
u 2 peşmerge şehid u yek ji bırindar kır. 
Qehremanan mala vi calışe dane ber ar
piciyan ı1 ten e xime m ale ma lı ser erde. 

2 cahş bımaşinek ı1 motorsİkietek ve 
bı dil gırtın. 3 cahşim di ji bı dil gırtın u 2 
cahş ji jı ber xiyaneta wan her dı nav ba
jer da idama şoreşgerane kırın. 

Dı nav şeri da 3 kes jı xelke şehed u 3 
ji bırindar ket m. 

Pewiste bej ın fermandeyi Heza .EZİZ 
YUSUFİ dı we emeliyate da beşdar bıblı 
u xerhatınen xelke SEQIZ qebul dıkır. Bı 
keyfxweşi peşmerge jı bajer (paş 2 rojar 
derketın. 

Pe şmergan destketi h ılneg ırt. 
NEXEDE- HEZA EFŞİN: 
Roja 6.4.1983'ya da peşmergan minek 

lı ser riya Nexede danibun. MaŞineke sıpa
ye pasdaran bı ser da çu min teqiya u 8 
kes kuştın. Dı nav wan da fermandeye sı
paye pasdaran u mıntıqa Nexede ji hebu. 

Peşmergan boriya gaze (ku jı İrane bo 
Tırka nefta Kurdıstane we pe bırıba) te
qand. Mesrefa we dezgahe ı milyar Tu
men'ne. 

Roja 6.4.ı983'ya da 2 min lı bın 2 ma
şinen ditır en dıjmında teqiyan. Yek ciba
Tophılgır bu. Herdu tek çıin u yen teda 
hem u ku ş tın. 

BOKAN-HEZAııOBEYAN: 
Roja 1.4.ı983'ya da rejima xwinxwar 

12 kes jı zindana xwe derxıstın u guleba
ran kırın. Ceseden wan ne dane l:nnemala 
w an. 

Mineke (mayın) tanqşıken (ku bı dest 
peşmergan ve hatıbu danan) dı bın maşi
neke tıji dıjmın da teqiya u hemu kuştın. 
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Riya Azadi Rupel s 

12 Eylül Oneesi ve Sonrasi 
. 

SOLDAKI 

Uluslararası sosyalist harekette, başlan
gıçta marksizm-leninizmi savuma perdesi 
altında ortaya çıkan maoizmin geçirdiği 
süreç günümüzde herkesçe iyi bilinmekte
dir. Maoistler, giderek uluslararası sosya
list hareketin sağlam doğrultusundan sap
tılar, ideolojik konularda anti-marksist bir 
konuma düştükleri gibi, pratikte de em
peryalizmin bir yedek gücüne dönüştüler. 
Uluslararası devrimci hareket, maoistlerin 
yolaçtığı bunalım ve kargaşayı çok sür
meden aştı ve bugün kendi yolunda ileri 
yürüyüşe devam ediyor. Diğer yandan, 
maoistlerin dünya sosyalist hareketinde 

.rattıkları bunalım, sağ oportünizmin ve 
nLiçük burjuva devrimciliğinin çeşitli tür
lerinin, özellikle sol revizyonizmin kan al
masında da rol oynadı. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinde sol revizyonist örgütler, kendi
leriyle maoistler arasına bir hat çizme ça
balarına rağmen, birçok temel konularda 
dünya sosyalist hareketinin genel doğrul
tusuna yönelttikleri eleştirilerde maoizm
den güç almışlar veya onun bazı tezlerine 
sahip çıkmışlardır. Sol revizyonizmin Tür
kiye' deki bu tür temsilcilerinin başında 
DEV-YOL hareketi geliyor. Bu hareket, 
Türkiye'de, özellikle gençlik ve aydınlar 

arasında önemli bir etkinliğe sahiptir ve 
bu nedenle de eleştirilmesi daha da önem 
taşıyor. Türkiye işçi sınıfı hareketinin 
sağlam bir kanalda gelişmesi, aynı zaman
da sol revizyonizmin iyi "tanınmasına ve 
işçi sınıfı ideolojisini bulandıran bu tür
den yanlışların yenilgiye uğratılmasına 

bağlıdır. 

DEV-YOL, SBKP ve ÇKP arasında or
taya çıkan ve giderek maoistleri uluslar
arası sosyalist hareketin ve marksist-leni
nist hattın dışına düşüren tartışma ve ge
lişmelerle ilgili olarak, her iki tarafın da 
revizyonist olduğunu iddia etmekte ve 
kendisinin marksist-leninist görüşleri sa
vunduğunu, kendi politikasının işçi sınıfı
nın devrimci politikası olduğunu iddia et
mektedir. Ne var ki, DEV-YOL'un, "her 
iki yanlışa da karşı çıkma", adına birçok 
temel konuda ortaya koyduğu görüşler, 
işçi sınıfının bilimsel dünya görüşüyle 

ilişkisi ohil,ayan sol revizyonist görüşler
dir. DEV-YOL, çağımızın temel niteliği
ni, dünya güçler dengesini, Sovyetler Bir
liği'nde ve diğer sosyalist ülkelerde sos
yalizmin kuruluş sürecini doğru biçimde 
kavramamıştır. O, küçük burjuva devrim
cilerine özgü bir bakış açısıyla sorunlara 
yaklaşıyor. Türkiye devriminin sorunları
na yaklaşımı da aynı bakış açısının ürünü
dür. O, farklı tarihi ve toplumsal koşulları 
da gözönüne almaksızın, Ma o ve Lin Piao '
nun halk savaşına ilişkin görüşlerini şema
tik biçimde Türkiye devrimine uygulama
ya kalkışıyor. 

YANLlSLAR ÜZERiNE ( .4) . 
DEV- YOL HAREKETi ve SOL REViZYONiZM 

Çağımızın Temel Niteliği üzerine 

Devrimci Yol dergisinde, Haziran-Ey
lül 1977 döneminde yayınlanan bir dizi 
yazıda, DEV-YOL'un "modern revizyo
nizm" üzerine, sosyalist hareketin uluslar
arası sorunlarını ve sosyalist ülkelerde sos
yalizmin inşa sürecini konu edinen görüş
leri yeralıyor. 

Devrimci Yol, gerek 81 komünist ve iş
çi partisinin katıldığı 1960 Moskova Kon
feransında, gerek 75 partinin katıldığı 

1969 Zirve Konferansında tespit edildiği 
biçimiyle , çağımııın "kapitalizmden sos-
yalizme geçiş çağı" olarak nitelenmesine 
karşı çıkıyor ve bunu "revizyonist" bir 
belirleme sayıyor. 

Uluslararası sosyalist hareketin bu be
lirlemesini "revizyonist" olarak niteleme
ye DEV-YOL 'u sürükleyen, eğer ille de 
bir suçlama çabası ve ön yargı değilse ne
dir? Çağımııın kapitalizmden sosyalizme 
geçiş çağı olarak nitelerrmesi marksizm
leninizme neden ters düşüyor veya neden 
revizyonizm oluyor? üstelik çağımııda 

kapitalizmden sosyalizme geçildiği ve bu
nun, insanlık tarihi bakımından çağımıza 
damgasını vuran ve en önemli süreç oldu-

. ğu bir gerçekçilik değil midir? 
Ama Devrimci Yol, buna sözde gerek

çe olarak şunu söylüyor: 

"Halbuki çağımıza damgasını vuran ve 
1917 Ekim devrimini mümkün kılan em
peryalizmdir. Yani çağımız, Leninizmin 
İlkelerinde Stalin'in formüle ettiği tabirle, 
em~~ryalizm ue proleter devrimleri çağı
dır. 

Görüldüğü gibi DEV-YOL, yüzyılın ba
şından beri dünyaınııda yeralan büyük de
ğişmeleri gözönüne almıyor ve Stalin 'in 
tanımını esas alırken dogmatizme düşü
yor. 

Bir çağın temel niteliği belirlenirken, 
besbelli, sözkonusu çağa damgasını vuran, 
insanlık tarihinin gelişimi bakımından ön
de gelen, belirleyici olan olgu ve süreçler 
göz önüne alınır. İnsanlık tarihi ise dura
gan değil hareketlidir. örneğin 19. Yüzyıl 
sonları ve 20. Yüzyıl başlarında çağa 

damgasını vuran olgu emperyalizmdi ve 
Lenin sözkonusu çağı emperyalizm çağı 
olarak niteledi ve emperyalizmi, kapitaliz
min en yüksek aşaması, sosyalist devrimin 
arafesi olarak belirledi. Ekim Devrimi ça
ğın koşullarında büyük değişiklik yara
tan, emperyalizmin dünyamızın beşte bi
ri üzerindeki hegemonyasına son veren en 
önemli tarihsel olay oldu. Bu nedenle de 
Ekim Devrimi sonrasında, emperyalizm 
çağı tanımı yerini "emperyalizm ve pro
leter devrimleri çağı" tanırnma bıraktı. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise çağın 
güçler dengesinde daha da büyük değiş-

meler yeraldı. İlk sosyalist devlet, emper
yalizmin en gerici ve azgın güçlerinin sal
dırısını bozguna uğratırken bir dizi yeni 
ülke sosyalizme geçti ve dünya sosyalist 
sistemi doğdu. Yeni dönemde dünya tari
hinin gelişim doğrultusu üzerinde artık 

belirleyici olan sosyalist sistemin gücü ve 
etkinliğidir. Sosyalizm bu dönemde, baş
ta Sovyetler Birliği olmak üzere, bir dizi 
ülkede başarıyla inşa edilmekte ve kapi
talizm yerini sosyalizme bırakmaktadır. 

Çağımııda yeralan, insan yaşamında sö
mürü ve baskı ilişkilerine son veren ve in
sanlığın önüne yeni ufuklar açan bu top
lumsal devrimin, çağımıza damgasını vu
ran, en önemli, en göze çarpan olgu ol
duğu açık değil midir; 

DEV-YOL ise 1920'lerde yapılmış bir 
tanımı esas alıyor. Leninizmin İ lkeleri 

1926 yılında yayınlandı. Sözkonusu yıllar 
sosyalist kuruculuğun daha ilk yıllarıdır. 

Kapitalizmden sosyalizme geçiş, güçlü bir 
emperyalist dünyanın kuşatması altında 

ve iktidardan uzaklaştırılmış gerici sınıf

ların çetin direnişi koşullarında uzun yıl
lar sürdü ve örneğin, tarımda kulakların 

ortadan kaldırılması ve sosyalist koope
ratifçiliğin zaferi ancak 1930'ların son
larında başarılabildi. 

DEV-YOL'u sözkonusu anlayışa sürük
leyen bir neden, günümüzde emperyaliz
min hala varolması, direnmesi, şurda-bur
da, özellikle de ulusal kurtuluş hareketle
rini bastırmak için savaşmasıdır. Ne var ki 
bunu kimse inkar etmiyor. Ama emperya
lizm gerileyen, sosyalizm ise gelişen bir 
olgudur ve işte çağın niteliğini belirleyen 
de budur. örneğin, 17, 18 ve 19. yüzyıllar 
tarihe burjuva devrimleri çağı olarak geç
tiler. Besbelli, aynı dönemde birçok ülke
de henüz burjuva devrimleri yer almamış
tı. Çarlık Rusyasında, Osmanlı Devletin
de, Çin'de, iran'da burjuva devrimleri 20. 
yüzyılın başlarında ya da ilk çeyreğinde 
yer aldı. Birçok ülkede ise burjuva dev
rimleri daha sonraları gündeme geldi ve 
hala günümüze kadar süren örneklerine bi
le rastlanabilir. Ama kimse buna bakarak 
17, 18 ve 19. yüzyılları "feodalizm ve 
burjuva devrimleri çağı" olarak nitelemi
yor. Sosyalist devrimin gündeme girdiği 
yüzyıla ise, belirleyici niteliğini veren, ar
tık burjuva devrimleri değil, sosyalist dev
rimlerdir. 

Diğer yandan "emperyalizm ve prole
ter devrimleri çağı" belirlemesi, özü iti
bariyle "kapitalizmden sosyalizme geçiş" 
süreciyle çelişir mi? Emperyalizm çağın
da proleter devrimlerinin yeralması olayı, 
birkısım ülkelerin kapitalist sistemden, en 
azından emperyalizmin etki alanından 
kopması ve sosyalizme geçmesi sonucu 
vermez mi? Görüldüğü gibi DEV-YOL gü-
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lünç zorlamalara başvurmalda ve bunun 
~tüne de sosyalist sisteme yönelik ucuz 
eleştiriler bina etmektedir. 

Diğer yandan, "kapitalizmden sosya
lizme geçiş çağı" biçimindeki belirleme, 
hiç kuşkusuz( )dünya sosyalizm güçleri
nin gijnümüzde kazandığı başanlara ve et
kinliğ'e~ daha uygun düşmekte, günümüz
deki uluslararası dengeyi daha tam ola
rak ifade etmektedir. QO. yüzyılın 2.yarısı 
artık emperyalizmin belirleyicisi olduğu 
bir çağ değil, emperyalist sistemden ciddi 
kopmalann olduğu, emperyalizmin gerile
diği, dünya sosyalist sisteminin doğduğu 
ve dünya tarihinin gelişim doğrultusu üze
rinde belirleyici olduğu bir çağdır. 

Ne var ki DEV-YOL bu belirleyiciliği 
kabul etmiyor. O dünya sosyalist sistemi
nin ve genel olarak uluslararası işçi sınıfı 
hareketinin gücünü küçümsüyor ve ulusal 
kurtuluş ~hareketleri karşısında ikinci pla
na itiyor. 

Çağıımzda Emperyalizmi Gerileten 
Temel Güç Hangisidir ? 

DEV-YOL, çağımızda, uluslararası 
planda ana çelişkinin her iki sistem, kapi
talizm ve sosyalizm arasında yeraldığı ger
çelini Yfrt'l.sıyor ve kaynağını maocu gö
rüşlerden alan şu tezi ileri sürüyor: 

"Dünyadaki baş çelişki, emperyalizm· 
le geri bıraktırılmış ü,_lkelerdeki halk kur
tuluş hareketleri arasındaki çelişkidir." 
(Devrimci Yol, sayı 3) 

"Sovyet tezine göre, emperyalizmi ge
rileten be\i,rleyici güç sosyalist sistem ve 
SSCB'dir. Diğer iki alandaki başarılar 
sosyalist sistemin yardımına bağlıdır. Bu 
görüş, devrim yolunda olan ülkenin dev
rimcilerinin kendi halkına güvenmeyi bı
rakıp, Sovyetler Birliği 'nin güçlenmesine 
yardımcı olmasına kadar gitmektedir. Bu 
tez dünya devrimci hareketine yaymaya 
ı;;alıştığqıasifiz1n nedeniyle ihanet içinde
dir ... 

"Bugün dünya devrimci hareketini ge
liştiren güç geri bıraktırılmış ülke halkla
rının kurtuluş mücadelesidir ... 

"Emperyalizm bugün bazı mevzilerini 
terketmek zory.nda kalmışsa, bunun nede
ni rahat odalaİıİıdan dünya devrimci hare· 
ketini yönetmeye kalkan revizyonistler 
değildir. Asya, Afrika, Latin Amerika'nın 
kahraman halkları emperyalizmi silahlı 
mücadeleleriyle geriletmişlerdir ve gerilet
mektedirler ... J(.:( Devrimci Yol, sayı 3) 

İşte başından sonuna, çağımızda olan
biteni kavramayan, dünya sosyalist siste
minin rolünü ve gücünü küçümseyen, ulu

_sal kurtuluş hareketleriyle dünya sosya
list sistemi ~_şındaki bağıntıyı koparan 
ve onlan karşı karşıya koyan küçük bur
juva bakış açısı .. 

DEV-YOL, emperyalizmi gerileten te
mel ve belirleyici gücün dünya sosyalist 
sistemi olduğunu red ediyor. O, yalnızca 
çağımızda yeralan ulusal kurtuluş savaş
lannı, bu savaşlarda herbir halkın çektiği 
acıları, gösterdiği çaba ve fedekarlığı gö
rüyor; ama bu savaşlara yolu açan, onla
nn zaferine güvence ve destek olan güçleri 
görmüyor. DEV-YOL, ulusal kurtuluş .sa-

vaşlarıyla proleter devrimleri arasındaki 
bağiantıyı koparıyor, sorunlara mekanik 
biçimde yaklaşıyor. 

DEV-YOL, öncelikle, Ekim Devrimi'
nin ulusal kurtuluş savaşları üzerindeki 

. belirleyici etkisini inkar ediyor. Kapita
listlerin sömürge seferlerine çıkışının 4-5 
yüz yıl öncesine uzandığını herkes bilir. 
Çeşitli Asya, Afrika ve Latin Amerika 
halklarının köleleştirilmesi, somurgeci 
boyunduruğuna vurulması çok eskiye gi
diyor. Bu halklar, sömürgeci zorbalara 
karşı şu veya bu biçimde direndiler de. 
Ama onların mücadelesinin güçlü kurtu
luş savaşiarına dönüşmesinin ve zafere 
ulaşmasının koşulları ancak Ekim Dev
rimi 'nden sonra, bu devrimin dünyamız
da yolaçtığı büyük etki ve mümkün kıl
dığı elverişli koşullar altında mümkün 
oldu. 

Nitekim Ekim Devrimi öncesinde; ço
ğu marksist çevrelerde bile ulusal kurtu
luş savaşlımnın başarısına hayal gözüyle 
bakılıyordu. O dönemde Lenin sorunu 
şöyle koydu: 

"Sömürgelerin kurtuluşu, ancak "bir 
dizi devrim olmaksızın gerçekleşemez" 
anlamında, "gerçekleşemeyecek" birşey
dir. Avrupa'da sosyalist bir devrimle bir
likte böyle birşeyin gerçekleşebilir oldu
ğu ... " (Lenin, Doğuda Ulusal Kurtuluş 
Hareketleri, Ant Y. s. 250). 

Çok sürmeden Avrupa'da, Çarlık Rus
yası'nda yeralan devrim Lenin'in bu tezi
ni doğruladı. Ekim Devrimi yalnız Çarlık 
Rusyası'nın sömürge ve bağımlı halkları
na özgürlük getirmekle kalmadı; ama, dün
yanın öteki yerlerinde, özellikle de Asya'
da bir ulusal kurtuluş savaşları döneminin 
başlamasını ve bu savaşların zafere ulaş
masını doğrudan etkiledi. Bunun en so
mut bir örneği Türkiye idi. Devrim, yalnız 
Çarlık Rusyası'nın işgal güçlerini Anado
lu'dan çekmekle kalmadı, ama, öteki em
peryalist ülkelere karşı kurtuluş mücade
lesinin zafere ulaşması için Ankara hükü
metine büyük politik, askeri ve parasal 
destekte bulundu. Bu olmadan, Türkiye'
ye ilişkin emperyalist planların kolaylıkla 
hayata geçebileceği açıktı. 

Ekim Devrimi, bir yandan Avrupa'nın 
diğer ülkelerindeki proletarya hareketi 
üzerinde, diğer yandan da sömürge ülkele
rin işçi, köylü ve aydın kesimleri üzerinde 
derin bir etki yaptı, örgütlenme çabalan
nı ve devrimci coşkuyu yükseltti. 2. En
ternasyonal oportünizmi iflas edip gözden 
düştü, bu partiler içinde devrimci kanat 
ve gruplar oluşurken yeni komünist parti
leri örgütlendi. Sömürge ülkelerde de 
emekçi ve aydınların, Bolşevik deneyin
den yararlanarak kurduklan örgütler, ulu
sal kurtuluş devriminde yer yer öncü ve 
etkin bir rol oynadılar. SBKP'nin öncülü
ğünde 3. Enternasyonal oluştu ve ulus
lararası düzeyde işçi sınıfı partilerine yol 
göstermede, diğer ülkelerde devrimierin 
ve devrimci mücadelelerin desteklenme
sinde büyük rol oynadı. 

Haziran 1920'de Lenin durumu şöyle 
değerlendiriyorrlu: 

Riya Azadi 

"Dünyadaki siyasi durum, şimdi artık 
proletarya iktidarını gündeme almış bu-. 
lunmaktadır, ve dünya politikasının bütün 
olayları kaçınılmaz olarak bir tek merkezi 
noktada kesişmektedirler: bir yandan bü
tün ülkelerin ileri işçilerinin sovyetik ha
reketlerini, öte yandan Sovyetlerin dünya 
emperyalizmi üzerinde zaferi olmadan 
kendileri için kurtuluş olmadığını acı tec
rübelerle öğrenmiş olan sömürgeterin ve 
ezilen ulusların bütün milli kurtuluş hare· 
ketlerini kaçınılmaz olarak çevresinde 
toplamış Rusya'nın Sovyetler Birliği'ne 
karşı dünya burjuvazisinin savaşı" (Ulus-
ların Kaderlerini Tayin Hakkı, Sol Y.) 

26 Temmuz 1920'de, Komünist Enter
nasyonalin 2. Kongresine sunulan ''Millet
ler ve Sömürgeler Sorunu'' üzerine bir ra
porda da Lenin şöyle diyordu: 

"Tezlerimizdeki ikinci temel fikir şu
dur: Dünyanın emperyalist savaşı izleyen 
bugünkü durumunda, halklarla genel ola
rak dünya sistemi arasındaki karşılıklı iliş
kileri küçük bir emperyalist milletler gru
bunun Sovyet Rusya önderliğindeki şur 
hareketine ve şura devletlerine karşı yü 
rüttüğü mücadele belirlemektedir. Bunu 
akılda tu tmazsak, tek bir milli sorunu ya
da sömürge sorununu, dünyanın en ücra 
bir köşesini dahi ilgilendirse, doğru koya
mayız. Medeni ülkelerde olsun, geri kal
mış ülkelerde olsun, Komünist partileri 
ancak bu temel şarttan hareket ederlerse 
sorunları doğru koyup doğru bir çözüme 
götürebilirler" (Doğuda Ulusal Kurtuluş 
Hareketleri, Ant Y. s. 357) 

Lenin daha 1920'lerde sorunu böyle 
koyuyor. Sovyet Rusya'nın önderliğinde
ki sovyet devletleri ile (o zaman henüz 
birlik kurulmamıştı) emperyalizm arasın
daki mücadelenin uluslararası ilişkilerde 
belirleyici önemde olduğunu söylüyor. 
Ulusal kurtuluş hareketlerinin başarısını, 
Sovyetlerin emperyalizm üzerindeki başa-· 
rısına bağlıyor ve bu nedenle onların "ka
çınılmaz olarak" Sovyet Rusya çevresin
de toplanmış olduklarİnı belirtiyor. 

Peki o günden bu yana ne gibi değiş 
meler oldu? Şu değişiklikler oldu ki, Le
nin'in bu görüşleri hayata geçti ve pekçok 
kez doğrulandı. Sovyetler Birliği o dö
netillde henüz çetin bir iç savaşla ve em
peryalist saldırı ile yüzyüze olan yoksul, 
geri kalmış bir ülke idi, sosyalizm kurucu
luğuna geçmeye henüz vakit olmadığı gibi 
devrimin kaderi bile tartışmalıydı. Bu ko
şullarda Sovyetlerin, diğer ülkelerdeki 

. proletarya mücadelesine ve sömürge halk
ların ulusal kurtuluş mücadelelerine ya
pabileceği maddi katkılar da çok sınırlı 
idi. Oysa şimdi Sovyetler Birliği o güç dö
nemleri geçirmiş, 2. Büyük Savaş'ta faşiz
mi bozguna uğratmış, sosyalizm kurucu
luğunda büyük başarılar sağlamış, ekono
mik, politik, kültürel ve askeri gücüyle 
uluslararası düzeyde, 1920'Jerle kıyaslana-

mıyacak kadar büyük bir güçtür. Besbelli 
Sovyetler Birliği'nin emperyalizme karşı 
mücadelede taşıdığı önem azalmadı, daha 
da arttı. Diğer yandan bu süre içinde bir 
dizi yeni ülke sosyalizme geçti, dünya sos
yalist sistemi kuruldu ve uluslararası dü
zeyde sosyalizm güçleri emperyalizmin 
dünya egemenliğine son verdi. 
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Riya Azadi 

İnsan eğer gözlerini tarihi gerçekiere 
kaparnazsa Sovyetler Birliği'nin, .dünya 
tarihinin son 56 yılında oynadığı büyük 
rolü görebilir. Sovyetler Birliği eğer dö
nemin en saldırgan emperyalist gücünü, fa
şist Almanya'yı bozguna uğratmasaydı, 
bugün bir dizi sosyalist ülkeden söz et
mek, büyük bir ihtimalle, mümkün olma
yacaktı. Faşizm üzerindeki bu zafer, ve 
sosyalist kampın doğuşu, güçlenmesi, biz
zat diğer kapitalist ülkelerde işçi sınıfının 
koşullarının düzelmesine derin etkilerde 
bulundu. Emperyalistlerin, savaşı izleyen 
yıllardaki tüm anti-komünist kampanyala
rına, soğuk savaş kışkırtıcılıklarına rağ
men işçi sınıfının mücadelesi güçlendi, o, 
ekonomik ve politik düzeyde önemli mev
ziler elde etti. 

Kızıl Ordu 'nun faşist sürüleri bozguna 
uğratması savaşın kaderi üzerinde belirle
yici bir rol oynadı ve savaş sonrasında or
taya çıkan uluslararası yeni güçler denge
si, ulusal kurtuluş savaşlarının zaferi ve 
bu devrimierin sosyalist devrimiere dö-

'mesi için de elverişli koşullar sağladı. 
_ .ı ve Vietnam devrimleri bu uygun ko
şullarda zafere ulaştılar. 

Sovyetler Birliği Çin devrimine daha 2. 
Büyük Savaş öncesinde küçümsenmiyecek 
bir maddi ve politik destek sağlamakta 
idi. Çin Komünist Partisi Komintern 'in 
desteğinden ve yol göstericiliğinden ya
rarlanarak biçimlendi. Pekçok ÇKP üyesi 
Sovyetler Birliği'nde teorik eğitim gördü
ler. Japon işgali döneminde Çin Kızıl Or
dusu Sovyetler'e sınır olan Kuzey Çin'e 
üslendi ve Sovyetlerden destek gördü. Sa
vaşın sonlarına doğru Sovyet Kızıl Ordu
su Japonlar'ın güçlü Mançurya ordusunu 
kuşatıp yok ederek tüm silahlarını Çin 
Kızıl Ordusu 'na verdi. Ve Çin devrimi, 
sözkonusu destekten, uluslararası elverişli 
durumdan yararlanarak Çan Kay Şek ge
ricilerine ve onların arkasındaki ABD em
peryalistlerine karşı mücadelede zafere 
ulaştı. 

Vietnam halkı da, savaş sonrasında or
a çıkan elverişli uluslararası durumdan 

. _ sosyalist ülkelerin desteğinden yararla
narak, önce savaştan bitik düşmüş Fransız 
emperyalistlerini daha sonra da, zorlu bir 
savaş sonunda ABD emperyalistlerini yen
ıneyi ve ülkede sosyalist devrimi gerçek
leştirmeyi başardı. 

Uluslararası koşulların ve sosyalist ül
kelerin sağladığı desteğin önemini Viet
nam ve Çin devrimcileri de birçok kez 
dile getirmişlerdir. Sözkonusu elverişli 
koşulların ortaya çıkmasında Sovyetler 
Birliği'nin belirleyici rolü ise açıktır. Sov
yetler Birliği'nin varolmadığı ve katılma
dığı bir 2. Dünya savaşı, açıktır ki, ancak 
şu veya bu emperyalistler grubunun zafe
riyle ve sömürgelerin onlardan yana bir 

kez daha bölüşümüyle sonuçlanırdı. Böy
le bir durumda Çin'in ya da Vie&nam'ın 
Japonya, ABD, İngiltere, Fransa veya öte
kiler arasında bir el değiştirmesi, hatta 
sömürgeci çarkın daha da pekişınesi en 
güçlü ihtimaldi. Sovyetler Birliği'nin ve 
dünya sosyalist sisteminin belirleyici rolü 
işte buradadır. 

Kuşkusuz kimse bu halkiann ulusal 
kurtuluş savaşlarında onların özgücünün 

önemını küçümseiniyor. Uluslararası ko
şullar ne derece elverişli olursa olsun, on
lar ayağa kalkıp savaşmasalardı ve binbir 

· acı ve fedekarlığa katlanmasalardı yine de 
kurtulamazlardı. Onların kurtuluşu, elbet
te, en başta kendi mücadelelerinin sonucu 
olmuştur. Ama buna bakarak Sovyetler 
Birliği'nin ve Dünya sosyalist sisteminin 
rolünü küçümsemek, uluslararası ilişkiler
deki belirleyici rollerini görmezden gel
mek için sebep var mı? 

DEV-YOL, bir yandan dünya sosyalist 
sisteminin emperyalizme ve bir bütün ola
rak kapitalizme karşı mücadeledeki belir
leyici rolünü inkar ediyor, hatta iki sistem 
arasındaki mücadelenin emperyalizmi ge
riletmediğini iddia etmeye kadar işi vardı
rıyor, hem de çağımızda emperyalizme 
karşı mücadelede baş rolü ulusal kurtuluş 
mücadelelerine veriyor. Yine, o dünya 
sosyalist sistemi ile ulusal kurtuluş hare
ketlerini ve kapitalist ülkelerdeki proletar
yanın mücadelelerini -çağırnız devrimci 
sürecinin bu üç önemli bileşenini- birbi
riyle bağlantısız ve kopuk biçimde ele 
alıyor, onları hatta karşı karşıya koyuyor. 
O, dünya sosyalist sisteminin belirleyici 
rolünden sözetmeyi diğer ülkelerdeki dev
rimlerden yüz çevirme, "halka güvenmeyi 
bırakma", pasifizm ve ihanet olarak niteli
yor. Bütün bunlar gülünçtür, hiçbir somut 
dayanağı olmayan uluorta suçlamalardır. 

Kuşkusuz ulusal kurtuluş savaşları em
peryalizme önemli darbeler indiriyor ve 
onu geriletiyorlar. Ama bizzat ulusal kur
tuluş hareketlerine sosyalist sistemin do
laylı ve dolaysız desteğini görmemek için 
bir neden yoktur. Kaldıki, çağımızda, em
peryalist saldırganlığı frenleyen, onun 
dünya hegemonyasını ortadan kaldıran, 
dünya güçler dengesini değiştiren, emper
yalizme karşı ekonomik, politik, kültürel
her alanda en büyük mücadeleyi sürdüren 
ve onu gerileten temel güç dünya sosyalist 
sistemidir. Sovyetler Birliği, 2. Dünya sa
vaşında emperyalizmin en gerici kanadı
nın bozguna uğratılmasında baş rolü oy
nayarak dünya emperyalizm güçlerini bü
yük ölçüde geriletti ve dünya devrimci 
güçlerinin büyük başarılar kazanmasını 
sağladı. Bu, öyle, baylarımızın iddia etti
ği gibi, ''rahat odalarından dünya devrim
ci hareketini yöneterek" değil, 20 milyo
nu aşkın Sovyet yurttaşının hayatı ve ül
kenin büyük ve en gelişmiş bir bölümünün 
yanıp yıkılınası pahasına elde edildi. 

Günümüzde, sosyalizm güçlerinin eriş
tiği düzeyde, dünya sosyalist sisteminin 
emperyalizme karşı mücadelede temel ve 
belirleyici rolü çok daha açık, çok daha 
belirgindir. Ulusal kurtulu ş hareketlerini 
uluslararası güçler dengesinden soyutlaya
rak, dünya sosyalist sistemi ile bağlarını 

kopararak ele almak, kaba metafizik bir 
tutumdur. Günümüzde bu, Ekim Devrimi 
ertesinden çok daha belirgindir. Çağırnız
da hiçbir ulusal sorun, hiçbir sömürge so
runu -"dünyanın en ücre köşesinde" dahi 
olsa- yoktur ki, iki dünya sistemi arasında
ki mücadeleden soyutlanarak ele alınabil
sin. Böyle birşey olanaksızdır ve böyle bir 
tutumla hiç bir ulusal sorun, hiçbir ülke
deki devrim doğru biçimde kavranamaz, 
ona doğru bir yol göstericilik yapılamaz. 

Rtıpel 7 

İkinci Dünya Savaşından bu yana olup 
bitenler, bunu onlarca, hatta yüzlerce ke
re doğruladı. DEV-YOL, ulusal kurtuluş 
savaşlarıyla dünya sosyalist sisteminin sıkı 
bağlantısını yok sayan, bu savaşları tarihi 
ve somut koşullardan soyutlayıp olanak
larını her halkın kendi özgücüne indirge
yen maocu teoriden etkilenmiştir ve 
özünde aynı anlayışı savunmaktadır. Mao
culara göre, küçük bir halkın gücü de em
peryalizmi yenıneye yeterlidir. Yeter ki o 
cesaretle ayağa kalksın ve savaşsın. Elbet
te çağımızda en küçük halklar da, gerekli 
mücadele isteğini ve fedekarlığı gösterir
lerse emperyalizmi yenilgiye uğratabilir
ler ve uğratmaktadırlar. Ama hangi koşul
larda? Ve salt kendi özgüçleriyle mi? Ça
ğırnızın buna uygun düşen uluslararası 
güç dengesi, dünya sosyalist sisteminin, 
kapitalist ülkelerdeki proletarya hareketi
nin ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin bir
leşik, etkili gücü ve bu gücün geri kalmış, 
küçük halkiara sağladıkları destek olmasa, 
onların salt kendi özgüçleriyle ekonomik, 
teknik ve askeri açıdan bu denli güçlü em
peryalistlere güç yetirmeleri mümkün ola
bilir miydi? 

örneğin diktatörlük rejimini deviren ve 
ülkede sosyalizmin inşasına geçen Küba 
halkı, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist 
ülkelerin ekonomik, kültürel ve askeri des
teği Dlmasa, Latin Amerika' da herhangi 
ilerici bir hükümete tahammülü olmayan 
saldırgan ABD karşısında ayakta kalabi
lir miydi? Angola, Mozambik, Yemen gibi 
küçük ve geri kalmış halkların, sosyalist 
ülkelerin ciddi desteği olmadan ayakta ka
labilmeleri, sosyalist kuruluş yolunda iler-
lemeleri mümkün müdür? Besbelli ki de
ğil. Angola örneği açıkça gösterdi ki em
peryalizm, karşısında sosyalist ülkelerin 
gücü olmasaydı, Angola devrimini, bizzat 
kendi askeri güçlerine bile başvurmaya ge
rek kalmadan, yöredeki gerici ve tutucu 
güçlere boğdurabilirdi. 

Afganistan devrimi son örneklerden bi
ridir. Devrim kendisini iç ve dış gerici 
güçlerin saldırıianna karşı Sovyetler Birli
ği'nin çokyönlü desteğiyle koruyabilmek
tedir. 

DEV-YOL, emperyalizme karşı müca
dele diye yalnızca geri kalmış bağımlı ve 
sömürge ülkelerin kurtuluş savaşlarını gö
rüyor. Ne var ki silahlı savaş emperyaliz
me karşı mücadelenin tek biçimi değildir. 
Bu savaş dünya ölçüsünde ekonomik, 
ideolojik, politik-her düzeyde ve çok daha 
geniş güçlerle veriliyor. Silahlı mücadele, 
politik mücadelenin biçim ve araçlarından 
yalnızca biridir. DEV-YOL örneğin eko
nomik mücadeleyi küçümsüyor. Herhangi 
bir devrimi ve devleti yönetmemiş bayla
rımız için bu mazur görülebilir; ne var ki 
ekonomik sorunlar uluslar için hayati so
runlardır. Devrim sonrasında, ABD em
peryalizminin uyguladığı boykota karşı, 
Küba'nın şeker kamışını ihraç edebilece
ği sosyalist bir dünya pazarı olmasaydı ve 
sosyalist ülkeler, ihtiyaçlarını aşan bir öl
çüde onu ithal etmeselerdi Küba devrimi 
hayati güçlüklerle karşı karşıya kalacaktı. 

Diğer yandan, çağırnızda dünya dev
rimci sürecinin bu üç başlıca gücünü karşı 
karşıya koymak için bir neden yoktur. 
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Tersine, bu güçler birbirini tamamlar, des
tekler ve emperyalizmin geriletilmesinde 
ortaklaşa rol oynarlar. Bu güçlerden biri
nin başarıları veya üstünlükleri diğerleri 

için kayıp değildir. Dünya sosyalist siste
minin bu süreçteki belirleyici rolü, keyfi, 
isteğe göre yapılmış bir tanımlama değil, 
nesnel gerçeklerden kaynaklanan bir ta
nımlamadır. Bu ülkelerde işçi sınıfı sömü
rücüleri yenmiş, kendi devletini kurmuş, 
gelişip serpilmiştir. Bu nedenle de ulus
lararası proletaryanın nice! ve nitel olarak 
en iyi örgütlü gücüdür. Bu ülkelerde işçi 
sınıfı devlet mekanizmasına, güçlü ve ge
lişkin bir ekonomiye, kültüresahiptir, em
peryalizme karşı koyabilecek modern or
duları vardır .. Sovyetler Birliği ise sosyalist 
ülkeler arasında, sosyalizmin kuruluşunda 
daha ileri düzeyde bulunan, işçi sınıfının 
daha çok gelişip olgunlaştığı, ekonomik, 
kültürel ve askeri düzeyde daha üstün du
rumda olan ülkedir ve onun uluslararası 
devrimci süreçteki merkezi rolü bundan 
kaynaklanmaktadır. DEV-YOL ve ben
zerleri, silahlı mücadele tarafından büyü
lendikleri ve ondan başka birşeyi göre
medikleri için objektif ve bilimsel bir de
ğerlendirme yapamıyor, şu veya bu ülke
nin uluslararası devrimci harekette oyna
dığı rolü saptarken, üretim güçlerinin, sos
yal ve kültürel yapının taşıdığı önemi, 
geçmişi ve bugünüyle o ülkedeki devrimci 
eylemin düzeyini, etkisini bir tüm olarak 
gözönüne almıyorlar. DEV-YOL ve ben
zerlerinin ölçüleri marksist ölçüler değil
dir. 

DEV-YOL, uluslararası sosyalist hare
ketin, dünya sosyalist sisteminin ve Sov
yetler Birliği 'nin rolüne dair sözkonusu 
belirlemesini revizyonizm sayarken yanı
lıyor ve tam tersine kendisi, Lenin 'in da
ha 1920'de yaptığı belirlemeye ters dü
şüyor. Açıkça görülüyor ki revizyonist 
olan uluslararası sosyalist hareket veya 
SBKP değil, bizim DEV-YOL'cularımız 
ve benzerleridir. Onlar, bu belirlemeye 
katıldıkları için SBKP 'yi ve Sovyet ideo
loglarını ayrıca enternasyonalizmden sap
ınakla ve milliyetçi olmakla, "Sovyetler 
Birliği 'ni dünyanın merkezi olarak gör
mekle" suçluyorlar. Ancak, gerçekte en
ternasyonalizmden sapanlar ve milliyetçi
lik yapanlar, Sovyetler Birliği'nin çağı
mızda oynadığı rolü haklı ve doğru bi
çimde belirten SBKP veya Sovyet ideo
logları değil, yine bizim DEV-YOL 'cula
rımız ve benzerleridir. 

Dünya sosyalist sistemine ve Sovyetler 
Birliği'ne duyulan güven sorunlara prole
terce bakmanın ürünüdür. Bilinçli bir pro
leter uluslararası durumu değerlendirirken 
başka türlü davranamaz. Ve bu davranış 
gerçeğe tümüyle uygundur. Biz emperya
lizmle ve dünyanın her yerindeki gericilik
le savaşıyoruz. öyle olunca da bu savaşta
ki en büyük gücü, sosyalist sistemi ve 
onun kalesi Sovyetler Birliği 'ni gözümüz 
gibi savunuruz. Bunu anlamayan, bunu 
"kör bir itikat" sanan, çağımızın kavga
sından ve işçi sınıfının uluslararası dava
sından birşey anlamamış demektir. Em
peryalizm ve dünyanın her yerindeki 
uşakları da en başta Sovyetler Birliği 'ne 
saldırıyorlar. Böylece onlar, sosyalizme 

karşı uluslararası düzeyde varolan güveni 
sarsmaya, özellikle kapitalist ülkelerde 
emekçilerin bilincini bulandırmaya, ve di
ğer ülkelerde devrimleri geciktirmeye ça
lışıyorlar. Emperyalistler, 2. Dünya sava
şından bu yana sosyalizme geçen ülkeler
den birçoğunu geri koparabilmek için yo
ğun çabalar gösterdiler. Bunu başarama
dılarsa bunda Sovyetler Birliği'nin payı 
büyüktür. Çekoslovakya, Macaristan olay
ları hatırlardadır, Polanya ise taze bir ya
radır. Düşman nereye saidıracağını bili
yor, biz de nereyi savunacağımızı iyi bi
lelim. Ama bu işte, dostu düşmanı şaşı
ranlar, ortada kalanlar ve anti-Sovyet ko
ronun şu veya bu biçiminin etkisinde ka
lıp çağımızın en devrimci kalesine haksız 
revizyonizm suçlamasını yöneitenler pro
leterler değil, küçük burjuva devrimcile
ridir. Onları bu işe adeta sınıfsal içgüdü
Jeri itiyor. Onlar bu kavgada kararlı bir 
tavır takınamıyor. Bu devrim yolunda yü
rümek isteyenler için tehlikeli bir durum
dur. Bu tutum maocuları emperyalizmin 
yedek gücü haline getirdi. Ve yine bu ka
rarsız, sallantılı tutumun sonucudur ki 
DEV-YOL, Afganistan devrimiyle ilgili 
olarak tam bir şaşkınlığa uğradı, dost ve 
düşmandan hangisini destekliyeceğini şa
şırdı; o da Sovyetler Birliği'nin Afgan 
devrimine ve halkına sağladığı desteği 
bir "işgal" olayı olarak suçladı. 

Ekonomik Başarıların ve 
Ekonomik Yarışın Küçüınsenmesi 

DEV-YOL, iki sistem arasındaki eko
nomik yarışı önemsemiyor, bu konuya 
küçümseyen, alaylı bir üslupla yanaşıyor: 

''Sovyet revizyonistlerine göre emper
yalizmin genel bunalımı, sosyalist siste
min ekonomik başarıları karşısında gide
rek derinleşmektedir. Emperyalist ülke
lerde işsizlik ve pahalılık artarken ve eko
nomik büyüme çok yavaşken, sosyalist 
ülkelerde böyle sorunlar yoktur. Sosyalist 
ülkelerin ilerlemesi (planlı ekonomiye 
bağlı olarak) sürekli bir çizgi izlemekte
dir" ... (Devrimci Yol, sayı 3) 

Peki ne var bunda, baylarımızın ucuz 
"revizyonizm" yaftasına hak kazanmak 
için? "Revizyonistlere göre" böyle de 
kendilerine göre nasıl acaba? Sosyalist ül
kelerin ekonomik başarıları emperyaliz
min bunalımını derinleştiren bir etken de
ğil mi? Emperyalist ülkelerde işsizlik ve 
pahalılık artarken, sosyalist ülkelerde böy
le şeylerin görülmediği bir gerçek değil 
mi? Ve sosyalist ekonomi planlı biçimde 
bir gelişme göstermiyor mu? Yo, bayları
mız bunun tersini ileri sürmüyorlar, en 
azından bu konuda zıt bir görüş getirmi
yorlar. Peki demek istedikleri ne? Evet, 
bunu anlamak gerçekten güç! 

Uaha sonra Arzumanyan'dan bir alıntı 
yapılıyor ve şöyle deniyor: ''Revizyonist
Jerin bu tezleri kendiliğindencilik ve eko
nomizme dayanmaktaciır' '. 

Biz de Arzumanyan'dan sözkonusu 
alıntıyı aşağıya alalım ve ne menem bir 
"kendiliğindencilik" ve "ekonomizm" ol-

Riya Azadi 

duğuna bakalım: 

"Bütün sosyalist kampın ekonomik ba
şarıları, dünya kapitalizminin bulıranını 
daha da arttırmaktadır. Son on yıllık eko
nomik yarışma boyunca Sovyetler Birliği 
ile Birleşik Devletler ve dünya sosyalist 
sistemi ile dünya kapitalist sistemi arasın
daki kuvvetler oranında köklü bir değişik
lik olmuştur. Kapitalizm gittikçe derinle
şen genel bir buhrana gömülürken, sosya
lizm üretici güçlerin dev adımlarla ilerledi
ği bir devreye girmiştir. Sosyalizm kapi
talizmi ekonomik planda geriletmekte ve 
boyuna yeni mevziler ele geçirmektedir. 
.. . İki sistem arasındaki ekonomik yarış
ınada gelişme ritmleri sorunu, tayin edici 

bir rol oynamaktadır." (Arzumanyan, 
Dünya Kapitalizminin Bugünkü Buhranı, 
s. 7,8) 

Devrimci Yol, Arzumanyan'ın yukar
daki görüşlerinin neden ''kendiliğindenci
Jik" veya neden "ekonomizm" olduğu 

konusunda yine hiç bir açıklama getirmi
yor. Kimbilir, belki de bu görüşler, ek~ 

nomik konulara ilişkin oldukları it, 
ekonomizm sayılmışlardır! Dünyanın ilk 
sosyalist devletini kurmuş ve 65 yıldır 
sosyalizmi inşa eden, emperyalizmin ve 
tüm dünya gericiliğinin aralıksız saidınia
rına başarıyla karşı koyan Sovyetler Bir
liği Kom-ünist Partisi'ni ve onun ideolog
larını bir çırpıda revizyonizmle suçlayan 
bu bayların, en azından bunun kanıtlarını 
gösterecek kadar ciddi olmaları gerekmez 
mi? Ama görülüyor ki bu baylar ciddiyet
ten uzaktırlar ve okuyucuya karşı da hiç
bir sorumluluk duymuyorlar. Biz yine de 
bu gayri ciddi suçlama üzerinde duralım 
ve Arzumanyan'ın yukardaki görüşlerinde 
yanlış ları, "kendiliğindencilik "i ve "eko
nomizmi" araştıralım. Arzumanyan, işle
diği konunun gereği olarak iki sistemin ve 
SSCB ile ABD'nin ekonomik durumunu 
belli bir süreç içinde ele almaktadır. Gö
rüşleri son derece açıktır. Kapitalizmin 
son dönemde giderek derinleşen bunalımı 
kimsenin yabancısı değil. SSCB ve ger 
olarak sosyalist ülkeler ekonomisinin ~ 
dönemde önemli atılımlar yaptığı da. Ge
lişme ritmi sosyalizmden yana ve Arzu
manyan bunun, "ekonomik yarışmada" 
tayin edici bir rol oynayacağını söylüyor. 
Bunun aksini iddia eden varsa buyursun 
söylesin. Kapitalizmin ideologları ise bu 
gerçekleri inkar etmek için bir dereden su 
getiriyorlar. DEV-YOL bu görüşleri ele 
alıp tartışmadığına, onların tersini idda 
etmediğine göre, sözkonusu "kendiliğin
dencilik" ve "ekonomizmi" nereden çıka
rıyor? Besbelli ki bu baylar saçmalıyorlar 
ve büyük bir ihtimalle "kendiliğindenci
lik"in ve "ekonomizm"in ne olduğunu 
da bilmiyorlar. Çünkü ekonomik yanşma
nın ve işçi sınıfı partisinin bu konuda bi
linçli olarak yerine getirmesi gereken gö
revlerin önemini kavramamak -yani Dev
rimci Yol'un durumu- besbelli "ekono
mizm" değildir, ama boşvermeciliktir, 

işleri oluruna bırakmaktır, yani tipik bir 
"kendiliğindencilik"tir .. Ne var ki ekono
mik sorunlara bu tür yaklaşım dünyanın 
hiç bir sosyalist ülkesinde ve devrimi yü
rütme, sosyalizmi inşa sorumluluğunu üst
lenmiş hiçbir partide görülemez. 
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Ama ilginçtir, Devrimci Yol'un sayın 
yazan başkalannı kalın kafalılıkla suçlu
yor ve bakın ne diyor: 

''Bu mantığın anlamamakta ısrar ettiği 
bir nokta vardır. Sosyalizmin ekonomik 
başanları aracılığıyla kapitalist ülkelerde 
buhranı derinleştirmek ve yumuşama po
litikası aracılığıyla da halkı sosyalizm 
doğrultusunda bilinçlendirmek ayrı şey

dir. Kitleleri bilinçlendirmenin en doğru 
yolu, onları sınıf mücadelesi içinde eğit
mektir. Sosyalist ülkelerin saldırgan olma
yan politikası bunu bir ölçüde etkiliyebi
lir, ama belirleyici değildir. Diğer taraftan 
kitlelerin sosyalizmi istemeleri de iktidar
ların barışçıl yoldan değişeceği-anlamına 
kesinlikle gelmez. Angola halkı ülkedeki 
emperyalist işgalin kalkmasını çok daha 

fazla istiyordu, ama onlar istiyor diye 
kimse onlara bu hakkı vermedi. Kendileri 
silahlı mücadeleyle söke söke aldılar" 

(Devrimci Yol, s. 3). 

Görüldüğü gibi Devrimci Yol da, sosya
lizmin ekonomik başarılarının kapitalist 

elerdeki bunalımı derinleştirebileceği

·~ ve hatta, yumuşama politikası aracılı

ğıyla kapitalist ülkelerdeki emekçi~erin bi
linçlendirilmesinde rol oynayacagını ka
bul ediyor. O zaman sorun nedir? Şöyle 
deniyor: " ... bilinçlendirmek ayrı şeydir, 

bu halkın iktidarı burjuvazinin elinden al
ması ayrı şeydir". Elbette ayrı şeydir, ay
nı şey olduğunu söyleyen kim? Diğer 

yandan, bu ikisi birbiriyle bağlantısız da 
değildir. Eğer sosyalist ülkelerin ekono
mik başarıları ve detant politikası kapita
list ülkelerde bunalımı derinleştiriyor ve 
emekçilerin bilinçtenmesine katkıda bu
lunuyorsa, hiç kuşkusuz bu, onların ikti
dar mücadelesini de kolaylaştınyor de
mektir. Devrimci Yol ekliyor: "Kitleleri 
bilinçlendirmenin en doğru yolu, onları 

sınıf mücadelesi içinde eğitmektir" (abç). 
Peki sosyalist sistemle kapitalist sistemin 
ekonomik yarışmasının ve detant politi
kasının sınıf içeriği yok mudur? Besbelli 
Iri vardır ve bu da, özünde- kapitalizme 

·şı sınıf mücadelesinin çok daha geniş 
... apsamlı ve özgül bir biçimidir. Kaldıki, 
en azından sonuçları itibariyle, Devrimci 
Yol'un da kabul ettiği gibi "halkı sosya
lizm doğrultusunda" bilinçlendirdiği için, 
kapitalizmin bunalımını derinleştirdiği 

için sınıf içeriği vardır. Ve sınıf bilinçli iş
çiler, hiç kuşkusuz bunu çok iyi anlıyor, 
barış mücadelesini "revizyonist bir iş" 

sayınayıp vargüçleriyle destekliyor, sosya
list ülkelerin ekonomik başardarına büyük 
değer veriyorlar .. 

Diğer yandan, "en doğru yol" olmasa 
bile, emekçileri sosyalizm yönünde J?ilinç
lendirerr başka yolları, sadece doğru yol
lan, da kulanmamak için ne sebep var? 
Bunun, işçi sınıfının iktidar mücade~e
siyle çelişen bir yanı var mı? Ve zaten ış
çi sınıfının, iktidar mücadelesinde çok çe
şitli mücadele biçimlerini ve araçlan us-
talıkla kullanması gerekmez ini? "Sosya
list ülkelerin saldırgan olmayan politika
sı", şu veya bu kapitalist ülkede işçi sını
fının burjuvaziye karşı yürüttüğü sınıf 

mücadelesi önünde bir engel midir? Bes
belli ki değildir, aksine ona yeni olanaklar 
sağlamaktadır. Sosyalist ülkelerle kapita-

list ülkelerin barış içinde birarada yaşa
ması (insanlığı toptan bir yokoluşa sürük
liyebilecek bir termonükleer savaşın ön-

. lenmesi, gerek kapitalist, gerek sosyalist 
ülkelerde atom bombalanna, savaş uçak
larına, tank ve toplara giden dev meblağ
ların düşürülmesi ve giderek bir silahsız
lanmanın sağlanması), besbelli, kapitalist 
ülkelerde işçi sınıfının da kendi burjuva
zisiyle veya sömürge ve bağımlı ülkelerin 
sömürgeci ve emperyalist ülkelerle barış 

içinde bir arada yaşaması anlamına gel
mez. İşçi sınıfının, emekçilerin, ezilen 
halkların kendilerine sömüren ve onlara 
zulmedenlere karşı yürüttükleri savaşlar 

haklı savaşlardır. Kimse de, değişik sosyal 
sistemlere sahip devletlerin barış içinde 
birarada yaşama politikası adına, ezilenle
rin ve sömürülenlerin haklı savaşlarının 

son bulmasını istememiştir. Uluslararası 

sosyalist hareketin banş politikasını böyle 
anlamak, bu işlerden hiçbir şey anlama
mak demektir. Açıktır ki, her kapitalist 
ülkedeki işçi sınıfının ikili görevi vardır: 
hem uluslararası düzeyde ilerici insanlığın 
yürüttüğü barış politikasını desteklemek, 
emperyalistlerin saldırı politikasına, savaş 
harcamalanna, militarizmin güçlendiril
mesine karşı çıkmak, hem de ulusal dü
zeyde, işçi sınıfının ve tüm toplumun kur
tuluşunu sağlamak için, iktidarı burjuva
zinin elinden almaya hazırlanmaktır. Bu 
ikincisi bir iç savaşı veya silahlı ayaklan
mayı da gündeme getirebilir ve işçi sınıfı 
elbette mücadelenin her biçimine hazır

lıklı olmalıdır. Bu iki görev de aynı dere
cede önemlidir ve birbiriyle çelişmez. 

Ama ilginçtir ki, şu veya bu türden kü
çük burjuva devrimcileri bu politikayı 

kavramamakta ısrar ediyorlar. Kimileri, 
değişik sosyal sistemlere sahip ülkelerin 
barış içinde birarada yaşama politikasını, 
kapitalizmden sosyalizme barışçı geçiş 

yoluyla özdeşleştiriyor veya birini diğe
rinin kaçınılmaz sonucu sayıyorlar. DEV
YOL'un da vardığı sonuç budur: " ... Kit
lelerin sosyalizmi istemeleri de iktidarla
rın barışçı yoldan değişeceği anlamına 

gelmez. Angola halkı ülkedeki emperyalist 
işgalin kalkmasını çok daha fazla istiyor
du, ama onlar istiyor diye kimse onlara 
bu hakkı vermedi. Kendileri silahlı müca
deleyle söke söke aldılar". 

D~N-YOL, daldan dala atlayarak bü
tün bunları söyleme gereğini neden duyu
yor? Bunun aksini iddia eden veya bu tür 
iddialarda bulunanlar mı var? DEV-YOL, 
uluslararası sosyalist hareketin temel tez
lerini kavramamıştır; o, bu tezleri en kaba 
biçimde tahrif ediyor, kendince yorumlu-

luyor ve sonra da marksizm-leninizm adı
na suçlamalara girişiyor. 

Uluslararası sosyalist hareket, prensip 
olarak, çağımııda sosyalizme barışçı ve 
barışçı olmayan yollardan geçilebileceği
ni kabul ediyor ve şu veya bu yolun ge
çerli olmasını ülkelerin tarihi ve somut 
koşullarına bağlıyor, tek tek ülkeler için 
reçete önermiyor. 

Yine uluslararası sosyalist hareket, sos
yalist ülkelerle kapitalist ülkeler arasında 
süregelen ve sosyalist ülkelerden yana so
nuçlar· veren ekonomik yarışmanın ve de-
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tant politikasının, kapitalist ülkeler işçi sı
nıfının ve ulusal kurtuluş güçlerinin müca
delesi üzerinde olumlu etkiler yaptığını 
kabul ediyor; ama bu etkenin, otomatik 
biçimde kapitalist ülkelerde işçi sınıfını 

iktidara geçireceğini veya iktidarın şu ve
ya bu yolla alınmasına yol açacağını iddia 
etmiyor. DEV-YOL, devrimci partilerin 
görüşlerini çarpıtıyor. Kapitalist ülkelerde 
işçi sınıfının iktidara gelmesi ve toplumu 
dönüştürme işini başarması, besbelli bir 
devrim sorunudur. Devrimin nasıl bir yol 
izleyeceğini her ülkenin tarihi, somut ko
şullan belirliyecektir. 

Yine hiç kimse sömürge halkların bir 
kurtuluş mücadelesi veya savaşı vermeleri
ne gerek olmadığını iddia etmemiştir. 

Sosyalist ülkeler Angola devrimini destek
lediler ve bugün de destekliyorlar. 

Şöyle diyor Devrimci Yol: 

"Dünyadaki ve Türkiye'deki revizy~

nistler meseleye dünya devrimci hareketı
nin güçlenmesi açısından bakma~tad~_rlar. 
SSCB ekonomisinin güçlenmesı dunya 
devrimci hareketinin belirleyici unsuru 
değildir. Asya, Afrika ve Latin_Aı::ı~ri~a 
kırlarında milyonlarca insan sornurunun 
olmadığı bir düzen için çarpışırken, Sov
yetler Birliği 'nde ine k başına süt verme
nin artması veya tavuk başına yumurta sa
yısının yükselmesi dünya devrimci har~ke
tini geliştiren unsurlar olamaz. Dunya 
devrimci hareketini daha ileri mevzilere 
götürecek güç, işçi sınıfının önderliğinde
ki halk kurtuluş savaşlarıdır. 

"Revizyonistler, emperyalizmi ekono
mik alandaki mücadeleyle geriletecekleri
ni iddia ederken, tüm politikalarını bu 
stratejiye göre belirlemekte ve dünyadaki 
tüm komünistlerden de bu strateji doğrul
tusunda hareket etmelerini enternasyona
lizm adına istemektedirler" (Devrimci 
yol, sayı: 3) 

Dünyanın herhangi bir ülkesindeki aklı 
başında bir devrimci ve sınıf bilinçli işçi, 
yukardaki sözleri okuduğu zaman hiç 
kuşkusuz gülecek ve işte "bir çocukluk 
hastalığı" diyecek tir. 

Devrimci Yol, eğer tümüyle cehaletten 
değilse, bile bile gerçekleri çarpıtıyor, ka
ba tahrifiere girişiyor. Bir kez, bu sayın 
bayların "revizyonist" diye nitelediği söz
konusu partiler ve kişiler, emperyalizme 
ve kapitalizme karşı mücadeleyi salt "Sov
yetler Birliği ekonomisini güçlendirme'' 
derecesine indirmemişlerdir, salt ekono
mik mücadeleye de indirmemişlerdir. Ça
ğımızın başlıca devrimci güçleri düny~ 
sosyalist sistemi, kapitalist ülkelerdekı 

proletarya hareketi ve ulusal kurtuluş ha-

reketleridir. Emperyalizmi gerileten, dün
yamızda devrimci süreci ilerleten bu üç 
gücün bağıntılı, birleşik eylemidir. Onlan 
birbirinden koparan, karşı karşıya ko
yanlar ise sözkonusu "revizyonistler" de-
ğil, DEV-YOL ve benzerleridir. _ 

Kapitalizme karşı mücadele ekonomık, 
politik, ideolojik ve kültürel al~nları kap: 
sayan çok yönlü bir mücadeledır ve askerı 
mücadele de bunun içindedir. DEV-YOL 
ve benzerleri, gözlerini gerçekiere kapa
masalar ve akıllarına eseni teori diye orta
ya dökmekten bir an geri durup kapİta-

Devamı Sayfa ll. de 
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. 
ROJA SEHIDAN -----------, 

Wek te zanin her sal 31 'e Adare lı Kurdıstana İrane roja 
şehidan e. Ev roj jı terefe: PDKI've hatiye ilan k ırın u her sal 
te pirozkırın. Ev roj, roja şehitbuna' Peşewaye nemır Qazi 
MIHEMED e. Her usa ji dı ve roje da ku dı şere azadi u de
moqrasida şehid ketıne, jı terefe gele Kurd ve te ne biranin. 
Ev roj lı her navçeye Ku rdıstana Iran bı program en re k u pe k 
te pirozkırın. Dı ve roje da zar a zeç, xort-kal, keç u buke 
Kurdıstan gorıstana şehidan ziyaret dıkın, kuli/ka dıbıne ser 
qebre şehidan. Gelek merş u şıareten netewi tene gotın u 
dvetın. Lı gorıstana şehidan, lı ser diroku Kurdıstan, lı ser 
xebata Kurd u Kurdıstan gelek axaftın tenegotın u peyam 
tene xwendın. Bı ku rti ku em bej ın 31'e Adare roja şehida, 
lı Kurdıstana lrane buye rojeki serhı/dan u tekoşine. 

/sal ji roja şehidan lı her navçe Kurdıstana Iran dı bın 
peşengiya PDK/'da bı programen re k u pek hate pirozkırın. 
Ye k jı w an pirozkırınq lı navçe Alan lı Gu nde Be tuş pe k hat. 
Bı teybeti gele Be tuş gış dı ve roja gıranbıha da hazırbun. Ge
lek gotın u axaftın halıne kırın, jı terefe zarok u xortan ve, 
gele k merş u şiaret hatıne xwendın u ave tın. Gele Ku rd bı 
zar u zeç, bı jın u m er bı bu ye k d ıla ye k ku /m. Qır a hawar a 
gazi dıkır, hesreta xwe nişan dıda jı azadi u demoqrasiye ra. 
Bı tevayi bıbüne remza xebat ü te koşeri ye. 

Dı ve cıvina han da endam ü heva/benden PSKT ji beşdar 
bün. Lı ser nave partiye çelengek, ku bı şiniyati u bı ku lilka 
hatıbü xemlandın ü lı seri ku bı kesk, sor ü zer "ŞEHİDEN 
KURD/STANE NAMIR/N- PSKT" hatıbü nıvisandın, danine 
ser qebra şehidan. Ev çelenk ge/ek eleq{l me va nan kışand, çe
pık halıne lcdan ü şahi hatıne nişandan. 

Her usa dı ve cıvina heja da, hevaleke lı ser nave !S~! 
qıse kır. Ev heval bı ku rti dı axaftına .xwe d~,_ me na ve ro!e, 
tekoşina Kurd u Kurdıstan, dostayetı, bıratı u hevalbendıya 
dı navbeyna PSKT u PDKI da ani zıman. 

Pışti merasıma gorıstane bı şek/eki re k ü pek u tevayi he ta 
nava gund bı merşa PDKI "Demoqrat-demoqrat" ü "Ey Şehi
dan" age/ek şiarata meşin dest pckır. (J lı orta gund daviya 

TEK DAVADA 35 iDAM 
" Demokrasiye dönüş" de

magojisinin eksilmediği bu gün
lerde, faşist cuntanın estirdiği 
terör gittikçe yoğunlaşıyor. 

Cunta, emekçi kitlelerin her
hangi bir demokratik istemde 
bulunmalarına dahi tahammül 
göstermezken, tutuklamaları 
arttırıyor, kan döküyor, işken
celere devam ediyor. Hitler zın
danlarından farksız cezaevleri n-' 
de insanlarımıza karşı en iğ
renç basftı ve şiddet yöntemle
rine başvurmaktan geri kalmı
yor. Üstelik generaller bu arada 
işi Türkiye sınırlarının ötesin
deki ulusal kurtuluş güçlerfne 
saldırmaya kadar,da vardırdılar. 

Ama ne var ki cunta, tüm 
bunlarla da yetinmek istemi
yor. O, bir taraftan da kurduğu 
kukla mahkemeler eliyle insan
lara hapis ve ölüm cezaları yağ
dırıyor. 

Geçtiğimiz günlerde sonuç
lanan PKK Diyarbakır davasın
da 35 kişiye birden ölüm ceza-

sının verilmesi cuntanın işi ne
reye kadar götürebileceğinin 
yeni bir kanıtı oldu. 

Hiç kuşkusuz işgalci Türk 
sömürgecilerinin Kürdistan'daki 
diğer eylemleri gibi bu da; Kürt 
halkına duydukları kinin bir 
göstergesi, gerçekleştirdikleri 
kanlı eylemler zincirinin yeni 
bir halkasıdır. Ülkemizi işgal al
tında tutan ve insanlık dışı her 
çeşit uygulamaya girişen faşist 
cuntanın ne PKK'lıları ve ne de 
başka herhangi bir örgütten in
sanları yargılamaya elbette 
hakkı yoktur. Kürdistan'da suç 
işleyen ve bu nedenle de yargı
lanması gereken asıl suçlular 
sömürgecilerle, onların efendi
leri olan emperyalist çevreler
dir. 

Cuntanın idam ve işkencele
rine karşı sesim izi yükseltmek 
ve bu doğrultuda verilen müca
deleyi güçlendirmek için çaba
larımız ı arttırmalıyız. 

• 
merasime hat. Ev merasım u meşin teqriben du (2) saet de
wan kır. 

JI DEFTERA SIYASI A PART/YA DEMOQRATA 
KURD/STANA IRAN RE 

Hewreyen heja u tekoşer, 

Gele me ye merxas u qehrerhan, beri 37 sal iro dı bın sero
katiya Peşewaye nem ır Qazi Mıhemet da Ko mara Kurdıstana 
Mıhabate damezrand. Sedem ve qase ciye ve roje dı diroka 
gele me da gıran bıhaye. İ ro cejna gele me ye. Ev cejna mezın 
a heja lı WC ü tım hevalbende qehreman e Partiya Demoqrata 
Kurdıstan piroz be. • 

Revalen merxas, 

Wek te zanin diroka Kurdu Kurdıstan bı eş, teda, zılım u 
zordari va tıji ye. Gele me ye egit ü pehlevan her dem dıji dıj
mıne zalım ü xwinxwar bı merxasi derketiye ü lı ber xwe da
ye. Her wek iro ji jı bo mafe xwe ye insani u mırovi bı cameri 
lı ber xwe d ıd e. Be şık ü gu man e w de dı vi şe re azadida bı 
ser kevi. Rojen pe ş e gele me ye qehrcman e. 

Çawa beri 37 sal iro emperyalist, kevneperest ü dıjmıne 
gele me damezrandına Komara Kurdıstana Mıhabate hezım 
nekırın, jiyancke azad ü demoqrat çawajı gele me ra zehf d i
tin u e rlşe ne insani bırıne ser ü bı sed an i nsa ne me ye egit u 
welatpare z qetıl k ırın. İ ro ji bı h ari ü hoviti be perwa lı ber 
çave cihane erış dıbene ser Kurdıstane, xwina zar ü zeç, xort 
ü kale me dırıjinın. Le be/e b ıla dıjmıne xwinxwar ü hov baş 
bızani wc ge/C mc ye qehreman dara azadiye bı xwina xwe 
av b ıd e, i ro be yan sı be be, dur be yan ne zik be, w e çava dıj
mın derine ü Kurdıstaneke azad ü dcmoqrat damezrine. 

Parti ya Sosyalist a Ku rdıstana Tırkiye bı van xwestek ü 
ramanan 37 saliya damczrandına Komara Kurdıstana Mıha
bate piroz dıke. Jı Partiya Dcmoqrata Kurdıstana İran ra dı 
şere azadida serkctın daxwaz dıke. Hcvgırti ü pıştgıriya xwe 
carcke di nişan dıde. 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

.. .. ll .. (( 1 - » 
AF ORGUTUNUN ACIL ÇAGRI SI.. 

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü 23 
Mayıs 1983 tarihinde yayınladığı bir "acil çağrı" ile.Faşist 
cunta tarafından işkenceye alınan lbrahim ATILLA, Sait 
SITKI, Alaettin ARAS ve Bi/al AKSOY ismindeki dört 
Kürdistan'lı devrimcinin hayatından endişe duyduğunu a
çıkladı. Af örgütü bu arada, Türk makamlarından bunlarla 
ilgili olarak kendilerine bilgi verilmesini de istedi. 

Adı geçen dört kişi hakkında tanıtma bilgilerin yer aldığı 
açıklamanın bir bölümünde Türkiye'de ki durumla ilgili şun
lar söyleniyor: 

" Gerek 12 Eylül 1980 tarihinden önce ve gerekse ondan 
sonraki dönemde Türkiye'de polis karakollarında ve tutuk
evlerinde peryodik işkence yapıldığı Uluslararası Af Örgütü 
tarafından açıklanmıştı. Örgütümüz Mayıs 1982'de Diyarba
kır askeri hapishanesinde çok sayıda tutuklunun işkence ve 
kötü koşullar altında olduklarını, sağlık hizmetlerinden 
yoksun bulunduklarını belirterek Türk resmi makamlarını 
uyarmıştı. Uluslararası Af Örgütü Türk hükümetinden ~e~
di heyetinin hapishanelerde incelemelerde bulunmasına ızın 
verilmesini de talep etmişti. Ancak bugüne kadar Af Örgütü
nün bu yazısına bir cevap verilmedi." 

. Af Örgütü yaptığı açıklamayı tüm ülkelerdeki şubelerine 
yollayarak Kenan Evren'e, Diyarbakır Sıkıyönetim Komu
tanı Kemal Yartıak'a ve bulundukları ülkelerdeki Türk tem
silciliklerine mektuplar göndermelerini, işkence altında tu
tulan dört Kürdistan'lı hakkında bilgi istemelerini ve yaptık-

. larından ötürü Türk hükümetini protesto etmelerini istedi. 
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lizme karşı işçi sını(ının çok yönlü. ve 
zengin mücadele biçim ve araçlarını kav
ramaya çalışsalar, kendilerini böylesine 
gülünç durumlara düşürmeyebilirler. 

Kapitalizme karşı ideolojik mücadele 
hiçbir dönemde durmadı ve de~işik sos
yal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde 
birarada yaşama koşullannda da devam 
ediyor. Sosyalist ülkelerde kitlelerin kül
tür düzeyinin yükselmesi ve bu alanda 
sa~lanan büyük başarılar, sosyalist kültü
rün de~işik özü ve ilerici niteli~i kapitalist 
dünyadaki emekçileri ve aydınları etkili
yor. Spor alanında sa~lanan gelişme ve 
üstünlük bile iki sistemin mücadelesinde 
sosyalizmden yana propaganda de~eri ta
şıyor. İki sistem arasındaki politik çekiş
me dünyamızdaki irili-ufaklı tüm olaylar
da göze çarpıyor ve bu çekişme, kimi za
man, Kore·'de, Vietnam'da, Angola ve Af
ganistan'da oldu~u gibi iki sistemin askeri 
~''<:lerini karşı karşıya getiriyor. 

Di~er yandan, uluslararası düzeydeki 
ou kavgada ekonomik güç küçümsenebi
lir mi? Politik, ideolojik, kültürel ve aske
ri alanlardaki güç ekonomik güçten so
yutlanabilir mi? Besbelli ki soyutlanamaz. 
Tersine, tüm bu mücadele biçimleri ve 
araçları arasında sıkı bir ba~ vardır ve 
sosyalist sistemin kapitalist sistem üzerin
de zafer sa~laması, temelde sosyalizmin 
ekonomik alanda kapitalizm üzerinde üs
funlük sa~lamasına ba~lıdır. Politika, kül
tür ve ideoloji alanındaki üstünlük bu te
mel üzerinde yükselecektir. 

Sosyalist kuruluşun başarılı biçimde 
sürdürülmesi, sosyalizme özgü sosyal yapı
nın, sosyalist ilişkilerin gerçekleş tirilm esi, 
sosyalist inşanın yaratılması, buna uygun 
düşen bir maddi ve teknik temel gerekti
rir. üretim güçlerinin, di~er bir deyişle 

sosyalist ekonominin güçlü bir gelişimi ol
madan bu görevler başarılamaz. O halde 
sosyalizmin zaferi, aynı zamanda sosyalist 
· ·onominin zaferine bağlıdır. 

Güçlü bir ekonomi olmadan güçlü bir 
kültür inşa edilemez, emperyalizmin sal
dırganlı~ını frenliyecek güçlü bir askeri 
güç oluşturulamaz, di~er ülkelerdeki dev
rimler ve emperyalizme karşı direnen güç
ler gere~i gibi deksteklenemez. 

Sosyalizm kapitalizmin, üretim güçleri
nin gelişmesi önünde bir engel haline ge
len üretim ilişkilerine son vererek üretici 
güçleri hızlı ve uyumlu bir gelişme aşama
sına sokar. Ama sosyalist ekonominin ge
lişmesi, kendili~inden ve otomatik olarak 
de~il, aynı zamanda, sosyalist ekonomi
nin yasalarına uygun bilinçli bir müdaha-
leyi, yönetimi gerektirir. O halde, sosya
list ekonominin güçlenmesi için gösteri
len çabalar küçümsenemez. Bunu başara
mıyan, emekçilerin yaşam düzeylerini ge
re~i gibi yükseltemiyen bir sosyalist ülke
nin, kapitalizm karşısında ideolojik üstün
lü~ü elden kaçıraca~ı açık de~ il midir? Bu 
anlamda, ine~in günde kaç kilo süt verece
~i de tavuğun yumurtaları da hiç kuşku
suz önem taşır. Bütün bunlar, şu anda 
Türkiye'deki sömürücü iktidardan baskı 
gören ve onu devirmekten başka birşey 
düşünmeyen DEV-YOL' cularımızı ve ben-

zerlerini hiç ilgilendirıneyebilir, onlar için 
pek basit ve devrimci olmayan işler sayı
labilir. Ne var ki ekonomik hayatın her 
alanında, bilimsel araştırmalara dayalı, ti
tiz, iyi örgütlü bir üretim mücadelesi ver
meden, bu işi gereği gibi önemserneden 
sosyalist ekonomi hızlı biçimde gelişe

mez ve günümüzde aynı yöntemlerle çalı
şan kapitalist ekonomi üzerinde üstünlük 
sa~lıyamaz. 

Sosyalist ekonominin güçlenmesi em
peryalizmin dünya pazarlarını daraltacak, 
onun bunalımını derinleştirecektir. Ulusal 
kurtuluş savaşını başarıyla veren pekçok 
ülke, kendilerini sömürmekten başka şey 
düşünmeyen empecyalist ülkelerle de~il, 

sosyalist ülkelerle ticari ilişkiler geliştir

mek isteyecekler, ulusal ekonominin ku
ruluşunda, sanayileşmede sosyalist ilke
lerle iş birli~ini tercih edeceklerdir. Bu sü
reç şimdiden yaşanıyor- ve bu emperya
lizmin can damarına yönelik bir gelişme-· 
dir. 

Lenin, daha 1920'lerde, yani Sovyet
ler Birliği daha sosyalist kuruluşun başla
rında iken, iç yaraları sarınaktayken ve 
ekonomik gücü çok küçükken şöyle di
yordu: 

"Uluslararası devrime temel katkımızı 
şimdi ekonomi politikarnızla sağlıyoruz. 
Mücadele dünya çapında bu alana aktarıl
mıştır. Bu görevi yerine getirirsek, o za
man uluslararası çapta etkide bulunuruz 
ve kesin olarak kazanırız." (abç) 

(Devam Edecek) 

1. 

dostlarının" neşesini kaçırdı. Faşist Çe
te'nin 79 sayılı kararıyla Büyük Türkiye 
Partisi kapatıldı ve bu partinin perde geri· 
sindeki AP büyükbaşları Çanakkale'ye 
-Keşan'a de~il- sürgiine gönderildiler .. 
Eski partilerin il ve ilçe yönetim kurulu Ü· 

yeleri, eski belediye başkanları, parlamen
terler de devre dışı bırakıldılar! Bay Evren 
ayrıca seçimleri erteliyebileceğine dair de 
tehdit savurdu. 

Ama Bay Evren hiç de~ilse "Avrupalı 
dostlar"ına biraz acımalı, onların duru
munu biraz düşünmeliydi.. Adamca~ızlar, 
Türkiye'de olup bitenin faşizm de~il de 
demokrasi, Bay Evren'in bir katil değil de 
vatanı ve NATO'yu kurtaran bir aslan, de
mokrasiye aşık bir yi~it oldu~nu kendi 
kamuoylarına anlatmak için ne diller dö
küyorlar!. Şimdi onların hali nice olacak. 
Onlar bu işin altında nasıl kalkacaklar?. 
Baksanıza, "Türkiye Avrupalı dostlarını 
hiç düşünmüyor!" diye acı acı haykırıyor
lar .. Bay Demirel ve şürekası da seçimlere 
katılsa ne olurdu sanki?. Bununla Türkiye 
komünist olacak değildi ya! Böylece "Av
rupalı dostlarımızın" özgürlük ve demok
rasi nutukları da bir parça inandırıcılık 
kazanacaktı. Yine de tanrıdan umut kesil· 
mez! Dostlarımız eski kurtturlar, ne yapar 
yapar bu işin altından da kalkarlar .. 

RIY A AZ ADİ'nin notu: 
Okurlarımız bizi hoşgörsünler, bir komedi 
başka nasıl anlatılır?. 

JT GELEN KURDISTAN Ü TIRKİYE RA 

yen dın da cih wala nema, bı leşkeren bırindar ,tıje biın. Radyoya Diyarbekre gazi 
xelke dıke ku bıçe xwine xwe bıde bo erişkeran .. Hukumet nexwaşxanen seyyar 
yen nu dışine mıntıqe. 

Faşisten zordest dema erışe da gazabı jehr, bomben napalmi avetın. Dı Kurdıs
tana Tırkiye da gele insanen nu komkırın avetın zindanan u mıntıqa şer da, weki 
Qıbrıse, dest bı qetliame k ırın. 

Faşisten zordest derheqa ve erişe da ji disa bılınd qıse dıkın, pesna xwe dıdın. 
Le ew bı ve erışe bin zetır dı pırsa Kurdıstane da ket ın nav heri-hezaze, pesira xwe 
zetır bı egır xıstın. Ewe rojeke binbın ku bı zordesti, bı har u hovi nıkarın zora 
geleki bıbın ku rahuye bo azadi şer dıke. Ev hezaz lı dawiye faşisten zordest u 
hevalbenden wan, hemu koloniparezan we daqultine. 

Karker u cotkaren Tırkiye u Kurdıstane, hemu merıven demoqrat u peşveru! 
Ev sazumana zordest jı eş u gıriye peve jı gel ra tıştek ne ani, nıkare blne. Ewe dı 

riya teda u kuştıne da bırneşe heya jı ser hukım be avetın. Erne dıji we hezen xwe 
yek bıkın, tevgere bılınd bıkın. 

Gele me ye Kurdıstane ye merx,as! 
Koloniparezen zordest usa xuya dıkın, le ne ewqas xurt ın. Ewe ku hımber 

hezen welatparez be çare dıminın u hawara hevdu dıkın ve yeke nade kıfşe? Tırsa 
Cuntaya faşist ji mezın e. Kinge hezen welatparez yekbın, gele me wek yek kulm u 
yek dıl xwe baveje meydana tevgere, hınge em dıkarın bı hesani zordestanjı welat 
paqıj bıkın u bavejın der. 

Ew huyeren dawi, şeren ku dı navbera hezim welatparez da derketın u erişa 
faşisten Tırk, cardın nişan dıde ku ew banga me yi meheki bere derheqa yekıtiya 
hezen welatparez, gelek lı ci ye. Ew herberi u şeren navbera hezen welatparez, dı 
demeke usa da ku dıjmın jı çarali erışi ser me dıke, gelek serhışki u xeletiyek 
mezın e. Dubendiyen, dıjayetiyen dema bere çı dıbın bıla bıbın, dıve yekıtiya 

hezen welatparez rojki bere be sazkırın. 
Hemu welatparezno, erne lı hemher dıjmın yekbın, tevgera rızgariye bılınd bıkıri!

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 
Komita Merkezi 
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Rupel 12 RiyaAzadi 

KONGRA KOMKAR'E YA 5'A 
Kongra KOMKAR 'e a 5 'alı Elmaruya Federal, bajare Dussel

dorfe dı 14-15 Gulane da bı rez, bı serfırazi u dılşahi derbaz bu. 
Nılneren Kongre jı çarali Elmaniya Federal u Beriina Rojava, 

jı qasi. 25 komeleyen gıredayi hatıbun cıviyabıln. Dıgel wan, ge
lek endamen komele ü mevan Gı Elmaniya Federal, Berlin, 
Franse, Swed, Norweç, Danimark, Holand) ji dı cıvine da ama
de bıln. 

Cıvin. J:>ı xeberdana seroke federasyone ve bu. W i xeberdana 
xwe bı Kurdi u Elmani kir. Pışti wi nuneren parti u komeleyen 
me van qısekınn. Dı nav w an da jı Parti ya Sosyal De moqrat 
(SPD) seroke beşa Parlamentoye Klaus Thusing, endame Korni
ta Merkezi ya Partiya Komunist a Elman (DKP) Heinz Blumen
tal, seroke Partiya Sosyallsten Demoqrat Manfred Coppik, bı 
nave Partiya Keskan (Die Grunen) Jurgen Gocht, disa jı ve parti
ye seroke beşa Parlamentoye Petra Kelly, nunere Parti Demoq
rati Kurdıstan-İran Dr. Said, nunere Yekıti Nıştımani Kurdıstan, 
nunere Komelen Yewnani, nunere Yekıtiya Karkeren Fas, nılne
re Xorten Sosyalist e Elman u seroke Federasyona Komelen 
Kurd lı Swed- Salıh, bı naven parti u komeleyen xwe qısekırın. 

Gelek parti u komeleyen biyani· u yen jı welat nuneren xwe 
şandıbun cıvine. Dı nav wan da Partiya Komunist a Suri, İFA 
(Yekıtiya Komeleyen Karkeren Biyani, seroke wi Manual Ro
mano bı xwe), SDJ Die Falken, DJD (Demoqraten Cıvan)heye. 

Gelek parti u komeleyan mesaj şandıbılne Kongre. Dı nav 
wan da (WGB) (Federasyona Sendikaten Dınyaye ), FİSE (Fede
rasyona Sendikaten Mıelliman lı Dınyaye ), ANC (Konseya Nete
weyi ye Afriqe), ASK (Komita Pıştgıriye Dıji İmperyaliye Bo 
Asya, Afrika u Amerika Latin), Partiya Komunista Iraq e (Lıqe 
E lmanya), Cigerxwin (bı nave Partiya Demoqrat u Pe şveruyen 
Kurd lı Suri u bı nave xwe), VİS (Yekıtiya Xwendekaren Iraqi) 
he'!>un. · 

Dı Kongre da lı ser kar u bare komele nılneran qısekırın. Lı 
ser pırsen der u hu ndır, lı ser aşıtiye, lı ser yekıtiya hezen welat
parez, h ser rewşa karkeren biyani bıryaren gıring hatın gırtın. 
Lı dawiye bo revebırına karen komeli\ bıjartına nu çe bu. 

Evara roja peşin şeveke çandi hat sazkırın. Folklora Kurdan 
a dewlemend hat nişandan. Mevan u endamen Komele gelek 
dılxweş bıln. 

Sekrıtere Partiya me, heval Kemal BURKA Y j ı komcıvine ra 
.nesajek şandıbü u ew mesaj dı komcıvine da hat xwendın. 

Jı Kongra KO M KAR 'e ya 5 'ara, 

H eva/en heja, 
Lı ev rojen_ ku kongra we ya 5 'an kom dıbe lı Kurdıstane ji 

tevgera gele me jı demeki zor u çetın derbaz dıbe. Lı Kurdıstana 
Iraq u İrane ku şer germe, dı navbera hezen welatparez da du
bendi ü pevçünen gıran bı ci dıgrın. H ın partiyen ku bı nave we
latparezi derketıne meydane, dıjmın lı wır dıhelın, anji tevlı dıj
mın erışi ser hezen rızgarixwaz dıkın. 

Lı Tırkiye ji, jı ber zordestiya Cunta faşist, hın kome/ ü kes 
be/av dıbın, heviya xwe wında dık ın, dev jı xebata şoreşgeri ber
dıdın. Ev rewşeke ne baş e. 

Le ev demazor u teng we be derbazkırın. O hezcn ku dıkarın 
jı van hem u tengasiyan bı sertırazi derbazbın lı Ku rdıstanc ı1 lı 

Tırkiye hene. Riya ve derbazbüne ji ev e ku dıve merıv beri her
tışti rewşa iroyini u riya serketıne baş {em bıke u bir ü baweriya 
gele Kurdıstane dı bınge/ı da gıredaye hışyari ü rezbana karher 
u cotkaren Ku rdıstane ü xebata w an e. 

M erıv pe dılşa dı be ku rola xebatkaran dı tevgere da roj bı roj 
zede dıbe. Gele me bı awaye siyasi roj bı roj dıghe. Ev tengasi
yen iroyini ne emırdırej ın u we bene derbazkırın. Emc bıkarı
bın lı ber erişen hczen kevneperest -ger hundur ger lı der· bıse
kının u zora be hevibune bıbın ku hın kes lı der u dor belavdıkır 

B ona ve ye k e, i ro tışte h eri gıring ev e ku em bı xu rti pe 
yase.ta sosya/isten Ku rdıstane bıgrın ku ev xweş hatiye cerıbat,
dın u rastiya x w e ni şan day e. Em dıve bo hışyarkırın u re zkırına 
xebatkaren Kurdıstane xe.bata xwe geş bıkm. Em dıve bo azadi 
u de moqratiye u dıji {aş i u imperyaliye, bo na pc kanina cepheye-
ki tıre/ı kare xwe hi n ze tır b ık m. . 

Eger em dıxwazın gele me rojki bere bıgıhe azadiyc, derd Li 
jan bıgıhen dawi ü lı welatc me jiyanek nuh sazbe, dıvc em usa 
kar bıkın. Serketına mezın a pe ş wc lı ser kar Li baren iroyini -çı 
mezın çı pıçuk-, lı ser xebaten bı sebr Li dı saya xuyc eniyarı da 
bılınd b.ıbe. 

KOMKAR, komela harkeren Kurdıstan lı der welat a xurt, 
bıngehtıreh ü tekoşer, gelek karcn lıcja dıke dıji zılm u zordes
tiya gıran lı ser gele Kurd, bo cıvandın, elımandın Li rezkırma 
harkeren me u bo pcşuebırına zıman ü çanda gel. KOMKAR xe
batek hcja, pcşverti Li diroki nişan dıde ku layiqi rota proletarya 
ye. Bana ve yekc, xurtkırın ü şıdandına reten wc bo henıli hım
welaten me kareki welatparezi Li şoreşgeri ye. 

Ez jı lıemü kesen sosyalist, welatparcz, xebatkar Li ronakbircrı 
ku dı vi kare serbı/md da ci lı gırtme, s ılaverı x w e re dıkım. 

Sertırazi Li serkevtırı dıxwazım bo korıgra KOMKAR 'e ya 5 'a. 
Kemal BURKA Y 
Sekrıtere Gışti 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiyc. 

Cunta, zorbalığının Kürt 
halkını susturmaya yetmediğini 
görüyor. O, şimdi kanlı uygula
malarıyla birlikte, halkı, aklı sı
ra devrimcilere karşı eğitiyor. 
Bu amaçla Kürdistan'da, özel
likle yurtsever hareketin güçlü 
olduğu yörelerde seminerler 
düzenleniyO{- Seminerleri özel 
görevlendirillniş subaylar yöne
tiyor. Bu eylem, GenelKurmay 
özel Dairesiyle MİT işbirliğin
de gerçekleştiriliyor. Subaylar 
ise ~zel r>aire tarafından eğitil
miş Kontr-Gerilla üyesi faşist
lerdir. 

CUNTANIN 
KOCAKARl MASALLARI 

yınlan arasında çıktı. Semiı. 

lerde bu kitaplar esas alınıyor, 
ayrıca da halka parasız ve bol 
sayıda dağıtılıyor. 

Faşist cuntanın zalimliği 
sökmedi. Yalan ve damagojile
ri, ırkçı teorileri de sökmeye
cektir. Halkımız düşmanını iyi 
tanıyor. Kürt halkını inkıir et
mek çare değildir. Aynca hal
kımız varlığı için sömürgecile
rin, generaller çetesinin, tescil 
belgesine ihtiyaç duymuyor. 
Onun varlığının en büyük kanı
tı, faşist cuntanın yüreğine sal
dığı büyük korkudur. 

Seminerlerde, Kürtlerin as
len Türk olduğu, Kürtçe'nin 
bölge dilleri etkisiyle bozuldu
~u ve böyle bir dilin olmadığı 
şeklindeki bilinen ırkçı görüş
ler anlatılıyor. Yine Kürdistan 
sosyalist ve yurtsever örgütleri 
üzerinde genişçe duruluyor. Bu 
örgütlerin, ''köklerinin dışarda 
oldu~", Türklerin dış düşman
larınca beslenip kışkırtıldıklan 

belirtiliyor. Türkiye 'deki terö
rün destekçileri qlarak sosyalist 
ülkeler gösteriliyor. özellikle 
büyük bir Sovyet düşmanlığı 
yapılıyor. Seminerler baştan 
;ona Kürt halkına düşmanlık, 

onu yok sayma ve sosyalizm 
aleyiıtarlığı şeklinde geçiyor. 
Halk, seminerlere zorla katılı
yor. 

Seminerlerde, faşist subay
lar büyük bir iş tabla Kürdistan 
sosyalist ve yurtsever örgütleri
m dağıttıklanlll ilan ediyorlar. 
Yurtsever hareketi kötülemek 
için her türlü yöntemi kullanı
yorlar. Seminer verilen yörede 
hangi hareket daha kitlesel ve 

örgütlü ise, ona ağırlık verili
yor. Hareketlerle ilgili filmler 
gösteriliyor. Satın aldıklan un
surlann yurtseverleri kötüleyen 
ifadelerini dinletiyorlar. özel
likle PKK ile ilgili hazırladıkları 
ve daha önce televizyonda da 
gösterdikleri belgesel filmi her 
tarafta gösteriyorlar. Bu yolla 
kitlelerin moralini bozmaya, 
yurtsever harekete güveni sars
maya çalışıyorlar. 

Cunta, daha önce\eri "Kürt
lerin Türklüğü" üzerine uşak 
cinsinden bazı yazar taslakları
na kitaplar yazdırdı. Bu kitap
lar, Atatürk'ün yüzüncü doğum 
yıldönümü nedeniyle devlet ya-

Diğer yandan, faşist çete, 
Kürdistan sosyalist ve yurtsever 
örgütlerini dağıttığına dair kof 
övünmelerle kendi yüreğine su 
serpiyor ve kitlelerin gözünü 
boyamaya çalışıyor. A.ma bu 
kof övünmeleri yine sık sık, şu 
veya bu bölgede giriştiği yeni 
tutuklamalarla, "ortaya çıkan
lan yeni gizli örgütler"le bizzat 
kendisi yalanlıyor. 
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