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Sahte Seçimlerin Sonucu : 

Halklar~m•z Cuntav• lstemiror 
Faşist diktatörlüğün ağır baskı 

ve terörü altında, her türlü gay
ri meşru ve anti-demokratik zor
bahk kurallan çerçevesinde 
cereyan eden ''parlamento se
çimleri"inde, generaller Cunta' 
sının iktidara getirmek için 
vargücüyle çalıştığı MDP, seç
menler tarafından ağır yenilgi
ye uğratıldı. Askeri faşist dik
tatorıugu, SIVIl bır kılı11a ort· 
rnek amacıyla oluşturulması dü
şünülen göstermelik kukla par· 
lamentonun çoğunluk ve hükü-

met partisi adayı olarak piya
saya sürülen, hatta zorla daya
tılan MDP, tümü de Cunta'nın 
onayıyla kurulan üç parti arasın
dan ancak sonuncu olabildi. 

Böylesine anti-demokratik 
zorbalık koşullarında dayatılma· 
sına rağmen seçmenierin çok 
büyük bir çoğunluğunun MDP' 
ye oy vermemesi, ashnda Tür
kiye ve Kürdistan halklarının 
Cunta'ya karşı büyük bir kin ve 

devamı s. 3'te 

PPKK, TKP Ortak Açıklaması 

Olusacak Parlamento ve Kurulacak. 
HükUmet de Gavrimeşrudur 

"Cuntanın has partisi MDP'nin seçimlerde uğradığı yenilgi, 
halkın faşist cuntaya karşı duyduğu derin öfke ve nefretten 
başka bir şeyi yansıtmıyor." 

Askeri faşist Cunta'nın 6 Ka
sırn'da yaptırdığı "parlamento 
seçimleri" üzerine ortak bir a
çıklama yapan Kürdistan Öncü 
Işçi Partisi (PPKK) ile Türkiye 
Komünis~ Partisi (TKP); faşist 
diktatörlüğe sivil kılıf giydirmek 
amacıyla yapılan düzmece se
çimlerde, Cunta'nın; MDP'yi 
iktidara getirme amacına ulaşa
madığını, MDP'nin yenik düştü
ğünü belirttiler. 

Seçimleri, işçi sınıfının ve e
mekçi halkın partilerini, başta 
DİSK olmak üzere demokratik 
kitle ve meslek örgütlerinin ya
saklandığı, Türkiye Kürdistanı' 
nda Kürt halkı üzerinde ağır 
haskılann uygulandığı, zindanla
rın politik tutuklularla dolup 
taştığı koşullarda yapıldığını be
lirten PPKK ve TKP ortak a
çıklamasında, Cunta'nın kendi 
kurdurtıuğu üç parti dışında 
hiçbir partinin seçimlere katıl

masına izin verilmediği, geçer
siz oy verilmesi propagandasının 

yasaklandığı vurgulandı. 
"Cunta'nın has partisi MDP' 

nin seçimlerde uğradığı yenilgi, 
halkın faşist Cunta'ya karşı duy
duğu derin öfke ve nefretten 
başka bir şey yensıtmıyor" diye 
belirten TKP ve PPKK ortak 
açıklamasının son bölümü şöyle: 

"6 Kasım günü yapılan seçim
ler yasa dışıdır. Ve böyle gay
ri meşru olarak yapılan seçim
le kurulacak olan parlamento 
da, hükümet de gayri meşru o
lacak, hiçbir şekilde Türkiye 
halkını temsil etmeyecektir. 

Biz aşağıda imzalan olan par· 
til er, dünya kamu oyunca, bu se
çimlerin demokrasiye geçiş ola
rak yorumlanamayacağına inanı
yoruz. Bütün partileri , ör
gütleri ve kişileri seçim sonuç
larını tanırnamaya , seçimlerden 
sonra da sürecek olan Evren 
diktarörlüğüne karşı Türkiye 
demokrasi güçleriyle, dayanış· 
malannı bundan böyle de sür
dürmeye çağmyoruz". 
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GÖREV BAŞINA 1 

P~şenltin yeni düzenlemeyle 
yayın hayatına geçmesi, parti 
tarihimiz açısından bir dönüm 
noktasını ifade eden 2. Kongre
mizin kararlanndan birinin daha 
hayata geçirilmesi anlamına geli
yor. 

Hepimiz biliriz, doğru, ger
çekçi ve nihai temel amaçlara 
götüren mücadele yoluna denk 
düşen kararlara salıibolmak can
alıcı önemde, başanya ulaşma
nın birincil koşulu olmakla be
raber, tek başına bu, nihai a
maçlara varmayı garantilemiyor. 
Mücadelede başannın sırrı, alı
nan doğru kararlarm hayata ge
çirilmesindedir. 

Hem ülkemiz Kürdistan 'ın 
hem de partimizin çok ağır ve 
ciddi koşullarla yüz yüze oldu
ğu; mücadele bayrağını elden 
bırakıp bırakınama konusunda 
ulusal demokratik hareket safla
nnda en hararetli tartışmaların 
olduğu, buna karşın yenilginin, 
gerilemenin moral çöküntüsü i
çinde inançsızhğın, kaygıalığın 
kol gezdiği son derecede kri· 
tik bir dönemde toplanan parti 
Kongre'mizin; inançsızlığa, tes
limiyete ve moral çöküntüsü i
çindeki yılgınlığa darbe indiren; 
yenilginin, geri çekilme ve çö
zülmenin geçiciliğini gözler ö
nüne seren ve devrimci mücade
leyi en ağır koşullarda da diri 
tutmanın zorunluluğunu bütün 
çıplaklığıyla ortaya koyan ka
rarların alındığı bir platform ni· 
tetiği taşıdığı kuşku götürmez. 
Parti Kongre'ınizin toplanarak 
hem uluslararası ve ülkemiz ko
şullannı değerlendiren hem de 
Kürdistan ve Türkiye'deki dev
rimci-demokratik güçlerin ;genel 
anlamıyla anti-faşist muhalefe
tin durumunu ele alan bir genel 
muhasebe niteliğine bürünmesi, 
bunun sonucu olarak da parti-
P~şeng: sayfa 2 

Serhad DİCLE 
PPKK Genel Sekreteri 

mızın ve devrimci hareketin bü· 
tününün önünde geniş, aydınlık 
perspektifler açan bir dizi karar
lar alarak başanyla sonuçlanma
sı; Kürdistan işçi sınıfının ger· 
çek öncü gücü ve ulusal demok
ratik halk devrimi mücadelesinin 
"olmazsa olmaz" temel taşı ol
ma yolunda Partimize gerçek bir 
güç ve atılım kaynağı kazandır· 
makla kalmadı, aynı zamanda 
Kürdistan ulusal demokratik ha
reketinin üzerine çökertilmek is
tenen kaygı ve yılgınlık bulutla
nnı hertaraf ederek devrimci 
mücadelenin geleceğine ve başa
rısına inancı pekiştirdi. 

Öte yandan hiçbir zaman bi
linçten çıkarmaya hakkımız yok 
ki böylesine önemli bir adımı 
başanyla atmış olmak yetmiyor. 
Ülkemizin içinden geçmekte ol
duğu sürecin; devrimci-demok
ratik hareketin ve bu arada par
timizin bu süreçte karşı karşıya 
bulunduğu sorunların objektif 
ve gerçekçi değerlendirmesini 
yapmış olmak, doğru sonuçlar 
elde etmek, olsa olsa başanmı
zın ancak yansını güvenceye alır. 
Hatta bu yüzde ellilik güvence 
de , elde edilen sonuçlar doğ
rultusunda adım atma ön ko
şuluna bağhdır.Oysa devrim uğ· 
runa baş koyduğumuz mücade
leyi gerçek başanyla taçtandıra
cak olan, vardığımız sonuç,Iaı;ın 
somut ifadesi olarak POLITIK 
RAPOR' daki yönergelerin ve 
Kongre kararlarının hayata geçi
rilmesidir .Bugün tek tek her par
tili yoldaşın önünde duran yakı
cı görev budur. 

Kongre kararlannın hayata 
geçirilmesi görevinin tek tek he 
partili yoldaşın omuzlannda ol
duğunu vurgularken; "koskoca 
ormanı göremiyerek tek tek a
ğaçlan ön plana çıkarma" gi
bi bir anlayıştari fıareil:.et etmı-

yoruz.ÖrgütiÜ savaş müfrezesi o
lan partiyi, bir ormandan çok 
canh bir organizmayla ya da bir 
orkestrayla karşılaştırmak daha 
doğru olur.Parti, dalıa çok,fi
ziksel ve düşünsel varhğıyla bir 
insana ya da bestecisi, orkestra 
şefi ve çalgıcılanyla orkestraya 
benzetilebilir.Yaşanun gerekle
rini yerine getiren, insanın ken
disi, kağıt üzerindeki notalara 
hayat veren orkestradır. Ama in
san, ancak beynini, kollannı, a
yaklarını; beş duyusunu, kısaca 
bütün fiziksel ve düşünsel varlığı
nı birbiriyle uyumlu olarak hare
kete geçirdiği ölçüde yaşamın 
gereklerini yerine getirebilir, or
kestra da, yöneticisi, çalgıcıla
n ve müzik aletleriyle birlikte; 
tek tek her perçan ın bütün için
deki işlevini yerine getirebjlme
siyle notalara hayat verir.Insan 
vücudunun ya da orkestranın bir 
parçası, yüklendiği fonksiyonu
nu yerine getiremezse, yahuz 
kendi görevini başarmamış ol
makla kalmaz, bütünün önüne de 
engel olarak dikilir. 

Işte parti kollektivitesi, bun
lara benzer biçimde; merkezi ve 
yerel yönetim organlanyla, lıüc
releriyle, tek tek her partili yol
daş ve salıibolduğu araç ve ola
·iıaklanyla bir bütündür.Ancak 
her birimiz, bütünsel koliektivi
tenin içindeki rolümüzü oynadı
ğımız, üzerimize. düşen görevle
rimizi yerinde ve zamanında ba
şarmayı esas alan bir bilinç le ha
reket ettiğimiz ölçüde, partimiz, 
saptadığı hedeflere varma yolun
da Kürdistan işçi sınıfının ger
çek savaş örgütü olarak temeline 
oturur; bu temel üzerinde her 
koşul altında yadsınmaz bir ger
çeklik konumuna yükselir. 

Hepimiz, çoğu zaman karşı
laşnuşızdır.Herhangi bir yörede 
meydana gelen bir gelişme karşı
sında, o yöredeki yoldaşlar yete
rince duyar h davranamayıp takı
nıhııası gereken tutumu takın
makta geciktiklerinde, "nasıl ol
sa bu yöresel bir sorundur ,bizim 
sorun karşısında duyarsız kalmış 
olmanuz bir şey değiştirmez, di
ğer yörelerde ya da daha üst dü
zeylerde, parti, ülkanin sorunla
rının bütünü karşısında mücade
lesini sürdürüyor" diye kendile
rini avutmaya çalışırlar. Oysa bu 
avutma boşunadır .Herhangi bir 

devamı s. 15'de 
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baş tarafı s ı 'de 

HalklaTimi'Z Cuntar• lstemiror 

öfke ile dolu olduklannı onu 
kesinlikle istemediklerinin çok 
somut kanıtıdır. Bilindiği gibi, 
her ne kadar üç parti de Cunta' 
'nın onay ve çabalanyla 
kurulmuş ise- de, Cunta onla
rın kurulmasını onaylarken; bu
gün seçimlerden sonra oluşan 
"parlamento tablosunun" yükle
diği misyonlan yüklememişti 
kendilerine. Cunta önümüzdeki 
beş yıllık dönemde MDP'yi ke
sinlikle parlamentonun çoğun
luğunun; dolayısıyla da iktida
rın partisi olarak düşünüyordu. 
Turgut Özal'nı ANAP'ı ise, Cun
ta 'ya göre kötü ihtimalleri herta
raf etmenin garantisi , yedek 
iktidar partisiydi. HP 'ye gelince ; 
O da "göstermelik sol muha
lefet partisi" olma misyonu ile 
piyasaya sürüldü. Cunta'ya göre, 
oluşacak "parlamento"da birin
ci sırayı MDP, ikincisi ANAP, 
üçüncüsünü de HP almalıydı. 

Ya da HP, seçim barajını aşa
mazsa, parlamentoya girmezse 
de olurdu. 

Seçim öncesinde Cunta, böy
lesi bir tablodan yana olduğunu 
açık açık belirtiyor ve hatta 
bu yönde çok da çaba sarfe
diyordu. Öyle ki, kamuoyunda 
ANAP'nı kazanacağı kanısının 
yaygınlaşmasının karşısında, te
dirginleşen Cunta'nın adına Ke
nan Evren, "Devlet Başkanı" 
sıfatıyla, ANAP'ı iktidara getir
memeleri için, radyo ve TV'den 
seçmeniere çağrı bile yaptı. 
Geniş seçmen kitleleri, defa

larca ortaya çıkan kanıtlanyla 
Cunta'mn özleminin bu yönde 
olduğunu açık seçik kavradılar. 

Öte yandan ANAP da seç
menierin büyük bir çoğunlu
ğunun Cunta'ya karşı öfkeyle 
dolu olduklan bilinciyle, bu du
rumu ikiyüzlüce kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmayı bildi. 
Her fırsatta, "danışıklı" olarak 
kurulmuş bir parti olmadığm, 
diğerlerinin ise "danışıklı" par
tiler olduklannı yaydı. Böyle o
lunca, Cunta'nın üç yılhk baskı, 
terör ve sömürü politikası daha 
çok, ı 2 Eylül felsefesinin sür
dürücüsü olacağını söyleyen 
MDP'nin şalısında somutlaştı. 

Uzun bir süre Cunta'nın eko
nomik politikasının planlayıcı
lığını ve sürdürücülüğünü yapan 
Turgut Özal'ın başkanlığındaki 
ANAP, Cunta'nın diğer partile
rinden farklı olmadığım gizleye
bildi. Sonuçta Cunta'nm özlemi
ni çektiği tablonun tamamiyle 
tersi bir durum sandıktan çıktı. 
ANAP birinci, HP ikinci, MDP 
ise sonuncu geldi. Seçmenierin 
tutumunun sandıklardan çıkar
dığı sonuç Cunta'nın özlemle
riyle ters orantılı oldu. Cunta' 
nm,iktidar olmasını en çok is
tediği partiye, seçmenler en az 
oyu verdiler. 

·seçmenler, Cunta'ya karşı 
tepkilerini onun şahsında so
mutladıklan MDP'ye oy verme
yerek gösterdiler. Buna karşın, 
Cunta'ya karşı oluşan muhale
fetin oy potansiyeli, gericiliği, 
ırkçı-şövenizmi ve halk düşmanı 
bütün politikasıyla, MDP'den 
hiç de geri kalmayan, hatta 
bu lıalk düşmanı politikayı uy
gulamakta daha cüretkar ve be
ceri sahibi olan ANAP'a kaydı. 
Bu da herşeyden önce seçim
Ierin ve yaşanılan ortamın anti
demokratik, baskıcı karekterin
den geliyor. üç parti dışında, 
seçimlere giren parti olmadı. 
Seçimler, Türkiye işçi sınıfının 
ve emekçi halk yığınlaruun, 
Kürdistan lıalkının uhısal ve top
lumsal çıkarlarını dile getiren 
bütün parti ve örgütlerin yasak 
olduğu, Türkiye ve Kürdistan 
halkının ekonomik ve kültürel 
haklarını savunan sendikalar, 
mesleki ve demokratik kitle ör
gütleri dahil her türlü örgütlen
me haklarının ellerinden alındı
ğı bir ortamda yapıldı. 

Devrimci demokratik güçler, 
Cunta'nın "demokrasiye dönüş" 
demagojisine ve sahte seçim ko
medyasına karşı, ağır illegal ko
şullarda savaşmak zorunda kal
dılar. 12 Eylül darbesinden bu 
yana süregelen gerileme ve dur· 
gunhık döneminin yarattığı tah
ribat, zaaf ve olanaksızlıklar, 
Türkiye ve Kürdistan devrimci 
demokratik güçlerinin halk yı
ğınları arasında etkin propagan
da ve ajitasyon çalışmalarına 

girebilmelerini, Cunta'nın ve 
gerici burjuva çevrelerinin dema· 
gojilerini etkisizleştirmelerini 
son derece zorlaştırdı. Bütün 
bunların sonucu olarak, MDP 'ye 
ve onun şahsında Cunta'ya kar· 
şi biriken muhalefet potansiye· 
li, yine, en gerici tekelci grup· 
!ann ve emperyalizmin çıkarla· 
rının has savunucusu, askeri fa· 
şist diktatörlüğün ekonomi po· 
litikasının mimarı Turgut Özal' 
ın partisi ANAP'ı iktidara getir· 
di. 

MDP'nin yenilgiye uğratılması 
Cunta'ya vurulan ağır bir şamar· 
dır, Ama öte yandan ANAP'ın 
çoğunluğu alarak iktidara gel· 
mesi, 12 Eylül darbesinden bu 
yana süren askeri diktatörlüğün 
bu sefer göstermelik kukla par
lamentoyu kıhf edinerek bun
dan böyle de sürmesi anlarnma 
geliyor. Ne sahte seçimlerin ol
ması ne de seçim sonucunda 
ANAP'ın iktidara gelmesi, faşiz
mi işbaşından uzaklaştırmadı. 
Demokrasiye dönüş yolunu aş
madı. Buna karşı sahte seçim
Ierin yapılması ardından ortaya 
çıkan tablo, askeri faşist Cnn
ta'nın ve onun arkasındaki tekel
lerin bunalımlarını da çözmedi. 
Aksine ANAP'ın hükümete gel
mesiyle şimdi bunalım daha da 
derinleşecek, faşizme karşı gide
rek artan muhalefet, daha da bo
yutlanacaktır. Hatta, ANAP'ın 
iktidara gelmesi önümüzdeki 
dönemde bizzat Cunta'nm arka
sındaki tekeller arasında da an
laşmazlıkları arttıracaktır. Bu a
rada halklanmızı da daha ağır 
ekonomik sömürü bekliyor. Ha
yat pahahlığı ve işsizlik ar
tacak, orta katmanların çöküşü 
hızianacaktır. 
Cuntanın yaptırdığı 6 Kasım 

parlamento seçimlerinin sonuç
Iannın bir özelliği de oy kullan
ma oranının %90 'ı aşan yüksek 
bir düzeyde gerçekleşmesi ve ge
çersiz oy kullananların oranının 
%5 gibi düşük bir düzeyde kal
masıdır. Oy kullanma oranının 
yüksek olmasının başlıca neden
Ierinden biri, dikta koşulla
nnın, lıalkı baskı ve tehditle 
sandık başına yöneltınesi ve bu 
arada oy kullanmanın yasal bir 
zorunhıhık haline getirilmesidir. 
Seçim yasası·, oy kullanmayan
Ian cezalandırmayı öngören hü
kümleri içeriyor. Bu durumu bi
len seçmenler, cezalandırılmak-

~şeng: sayfa 3 
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tansa gidip oy kullanmayı tercih 
etmek zorunda kalmışlardu. Öte 
yandan seçimler karşısında aktif 
tutum alan devrimci demokratik 
güçler de dahil, cuntanın seçim· 
lerini anti-demokratik olarak de· 
ğerlendiren bazı burjuva demok· 
ratik ya da muhalif çevreler, 
seçmenierin sandık başına gidip 
oy kullanmaları yönünde tutum 
belirlediler. Seçimleri boykot et· 
me yönünde ciddi ve etkin bir 
güç yoktu. Gerçi bazı sol çev· 
reler boykottan yana tutum al· 
dılar ama onların seslerini kendi 
çevrelerinden başkası duynıadı. 
Bu arada Cunta'nın açıkça des· 
tekiediği MDP'nin kazanamama· 
sı için sandık başianna giden· 
)erin sayısı da hayli fazladD' 
denebilir. 

Geçersiz oy kullananiann ora· 
nının düşüklüğüne gelince ..• Ge· 
çersiz oy kullanma çağnsı ya· 
panlar sadece devrimci demokra· 
tik güçlerin bir bölümü ile sı· 
mrh kaldı. Sol güçlerin önemli 
bir bölümü seçimler karşısında 
tutumsuz kaldı. Özellikle "dev
rim lafazanlığı" yapmaya devam 
eden maceracı goşist çevreler, 
gözlerini ve kulaklarını seçim o· 
layı karşısında büsbütün kapa· 
tarak, alanı her bakımdan cunta· 
ya ve diğer burjuva çevrelere 
terkettiler. Seçimlerin demokra· 
tik olmadığını öne süren kimi 
burjuva çevreler de, seçimlere 

katılan her üç partiye karşı da 
hoşnutsuzluklannı dile getirme
lerine rağmen, geçersiz oy ku Ila· 
nılması yönünde açık tavır al· 
maktan sürekli kaçındılar. Bütün 
bu etmenler biraya gelince, cun· 
tanın ve gerici burjuva çevre
lerinin demagojileri, yalan ve 
sahtekarlıklan, "geçersiz oy" 
çağrısında bulunan devrimci 
demokratik güçlerin sesini has
tırabildL 

Buna rağmen, %5 oranında 
gerçekleşen geçersiz oy potan
siyelinin önemli bir bölümü, 
halkın en ileri ve bilinçli kesi
minin oylan olması bakımından 
dikkate alınması gereken bir po
tansiyeldir. 

"Seçimler"den çıkarılması ge
reken esas , sonuç ise şudur : 
Bütün anti-demokratik ve zorba· 
lığına rağmen "seçimler"de Tür· 
kiye ve Kürdistan halkları, cun· 
tayı istemediklerini açık seçik 
göstermişlerdir. Ama, halkın çı· 
karlannın gerçek savunucuları; 
devrimci demokratik güçler, za· 
yıf, dağınık ve insiyatifsiz ve 
halk örgütlü etkin bir mücadele· 
den yoksun olduğu için burju· 
vazi; faşist diktatörlüğün arka· 
sındaki tekeller ve emperyalizm, 
cuntaya karşı kin ve öfkeden o· 
luşan muhalefet potansiyelini 
kendi iktidarlannın ömrünü u· 
zatmak, baskı ve sömürülerini 
daha da artumak için kullan· 

mayı başarabilmişlerdir. Daha 
da önemlisi cuntaya karşı olu
şan muhalefette bile burjuva g 
güçler devrimci demokratik güç
lerden dalıa etkin insiyatif gös
termişlerdir. Onlann muhalefet
lerinin etkinliği, muhalefeti de
mokrasi yolunda ve hele hele 
devrim yolunda derinleştirme 
niteliklerinden gelmiyor. Tam 
tersine burjuvazinin muhalefet 
etkinliği devrim mücadelesini 
dumura uğratma ve demokrasi 
kavgasını yozlaştırma yönünde 
derinleştiriyor. Bu, halklarımız 
ve onlann örgütlü devrimci güç
leri açısından faşist diktatörlük· 
ten sonra gelen gerçek bir teh
like olarak gelişiyor. Devrimci 
demokratik güçler, "seçimler" 
kavgasında -ki bu kavga faşiz
me karşı mücadelenin küçük 
bir parçasıydı- bile minderin 
dışında "döğüştüler". Devrimci 
demokratik güçlerin minder dışı 
kalmalarınn nedenlerinden biri
si, faşist diktatörlüğün üç yılı 
aşkın süredir devam edegelen 
baskı, terör ve aşm sömürü po· 
litikası ,ise diğer nedeni de 
bizzat bu güçlerin toparlanmak· 
ta ve kavgaya hazulıkta göster· 
dikleri isteksizlik, hantalhktır. 
Unutmamak zorundayız; böyle 
giderse, daha çok minder dışı 
kalmaya mahkum oluruz. 

••• 
Parti Tarihimizde Bir Dönüm Noktası: 

Partimiz, bu yılın Şubat-Mart 
aylarında, yedi yıllık bir aradan 
sonra 2.Kongre'sini yaptı. 2. 
Kongre'ınizin sonuçlan, hem 
partimiz, hem de Kürdistan U· 
lusal Demokratik Halk Devrimi 
mücadelesi açısından bir dönüm 
noktasını ifade eder. 
Kuruluşundan bu yana, tüm 

parti örgütleri, ilk defa genel 
ve özel sorunları değerlendirme, 
genel bağlayıcı sonuçlara varma 
olanağına kavuştular. Merkez 
Komite'nıizin Kongre'ye sundu· 
ğu Politik Rapor, yeniden dü· 
zenlenen parti Program ve Tü· 
züğü ile alınan kararlar, Kürdis· 
tan işçi sınıfı ve emekçi halkı· 
mızın mücadelesine ışık tutacak· 
tır. 

P~şeng: sayfa 4 

2.KONGRE 
2.Kongre'nıizin hazırlıklarının 

tamamlanıp başanyla sonuçlan· 
masında Merkez Komite'sinin 
9·11 Ocak 1982 tarihli karar· 
lannın rolü büyüktür. Çünkü, 
1980 Şubat'ında alınan Kongre 
kararı bir türlü yaşama geçiri
lemiyordu. Buna, askeri faşist 
darbe sonrası partimizde boy ve
ren uzlaşmacı ve teslimiyetçi 
anlayış da eklenince, Kongre ka: 
rarı tamamen bir tarafa itilmişti. 
Teslimiyetçi sağ oportünist anla· 
yışa karşı mücadele sürecinde 
oluşan Merkez Komitesi çoğun
luğunun tüm iyi niyetli girişim 
ve çabaları sonuçsuz kabnca, 
1980 Şubat'ında alman Kongre 
karannın yaşama geçirilmesini 
ve Kongre öncesi, parti içi genel 

tartışmanın açılmasını da içeren 
bir dizi karar alındı. Yaşam bu 
kararlan bir bir doğruluyor. 

Militan parti üyeleri, denile
bilir ki, Kongre'nin başarıyla 
sonuçlanmasına en önemli kat· 
kıda bulundular. Sömürgeci fa· 
şist diktatörlüğün partimize yö
nelik tüm salduılanna, ağır il· 
legalite koşullarına ve sağ opor· 
tüniznıin partimizi burjuva ha· 
taklığında eritme girişimlerine 
karşı en aktif mücadeleyi verdi· 
ler. Marksizm-Leninizm'in ey
lem klavuzluğunu ve nesnel ko· 
şullara uygun yaratıcılığını hiçe 
sayan eğilimiere ödün vermedi
ler. Lenin ci parti ilkelerine ta· 
han tabana zıt önerilere ve 
partimizi, "demokratiklik" adı· 
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na hizipler yuvası haline gt>tir
mek isteyen oportünizmin artık
Ianna karşı, Marksizm-Leninizm 
silahım bir an olsun elden bı
rakmadılar. Partimizi, tüm bu 
tehlikeli girişim ve çabalardan 
koruma sürecinde, fırsattan isti
fade ederek "köşeyi dönen "!e
rin, yılgınlık geçirenlerin, parti
yi en zor lu ko şu llarda terkedip 
karamsar tablolar çizenierin o
yununa gelmediler. Kaynağını 
Marksizm-Leninizm ve ülke dev
rimine olan sarsılmaz inançtan, 
partiye yaşamsal bağlılıktan a
lan bu militan devrimcilik, işçi 
sınıfı ve emekçi halkımızın, 
partimizin onurudur. 2.Kongre' 
m izde çıkan sonuçlar bunun gü
vencesidir. 

Birçok dost ve kardeş örgüt 
Kongre'ınizle sıcak dayanışmada 
bulundu. Bunlardan, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşçuları, Ala Rız
gari, Tekoşin, Suriye Kürtleri 
Halkın Birliği Partisi ve Filis
tin Ei-Fetih Örgütü Kongre'mi
ze bizzat temsilci göndererek, 
konu şmalanyla bizlere onur ver
diler. Teknik olanaksızlıklar ve 
ağır illegal koşullar dolayısıyla 
bizzat Kongre'ye davet edemedi
ğimiz dost ve kardeş örgütler
den, Türkiye Komünist Partisi, 
Türkiye Komünist Partisi (Bir
lik), Emeğin Birliği, THKP-C 
(Acilciler), Rızgari, Irak Komü
nist Partisi, Irak Kürdistanı De
mokratik Halk Partisi, Irak Kür
distanı Sosyalist Partisi, Kürdis• 
tan Yurtsever Birliği-Irak, Suri
ye Komünist Partisi (Taban Ör
gütleri), Suriye Kürtleri Demok
rat Partisi (EI-Parti), Filistin De
mokratik Kurtuluş Cephesi ise 
dilek ve mesajlaoyla Kongre' 
mizle olan dayanışmalarını dile 
getirdiler. Kongre'miz, partimizi 
en ağır koşullarda yanlız bı
rakmayan bu dost ve kardeş 
örgütlere, Türkiye ve Kürdistan 
nezdinde teşekkürlerini dile 
getirdi. 

MK adına Kongre'ye sunulan 
Politik Rapor, uzun ve çok yön
lü tartışmalar sonucu, yapılan 
değişikliklerle birlikte oybirliği 
ile onaylandı. Kongre sonrasında 
basılıp en geniş şekilde dağıtımı 
yapılan Politik Rapor, Kürdistan 
işçi sınıfı ve emekçi halkının 
bağımsızlık ve özgürlük mücade
lesinde, stratejik ve taktik hedef
leri açık ve yalın bir biçimde or
taya koyan tarihi bir belgedir. 

Politik Rapor üzerinde yapılan 
tartışmalarda, dünya devrimci 
sürecindeki gelişmeler üzerinde 
duruldu. Sosyalizm ile kapita
lizm arasındaki mücadele; banş, 
silahsızlanma ve yumuşama ça
balarının geldiği düzey e le alın
dı. Dünya barış hareketine ve ö
zellikle onun öncüsü Sovyetler 
Birliği'nin yapıcı ve ileriye yöne
lik önerilerine büyük değer ve
rildi. Or,ta-Doğu 'da emperyaliz
min ve lsrail Siyonizmi'nin tüm 
saldın ve komplolanna dikkat 
çekilerek, başta Filistin halkı 
olmak üzere bölge halklannın u
lusal ve toplumsal kurtulu ş mü
cadeleleriyle, partimizin sıcak 
dayanışmasının süreceği tekrar
landı. 

Türkiye'de iktidardaki faşiz
min üç yıllık uygıılamalan ve fa
şizmi kuruıniaştırma sürecinin 
gerçek gelişimi ortaya konuldu. 
Askeri Faşist Darbe önct>si ve 
sonrasında, Türkiye ve Kürdistan 
işçi sınıfı hareketi ile devrimci 
demokratik güçlerdeki zaaf ve 
yanlış anlayışlar değerlendiril
di. öğretici bazı dersler çıka
nldı. Partimizin anti-faşist müca
dde anlayışı ve genel geçerli 
anti-faşist taktikler bir bir ele a
lındı. Anti-faşist cephenin örül
mesi için yol ve yöntem öneri
lerinde bulunuldu. Türkiye ve 
Kürdistan 'da anti-faşist güçlerin 
ortak mücadelesinin örülmesine 
katkıda bulunacağı amacıyla,an
ti-faşist cephenin program tasla
ğı önerisi yapıldı. 

Ülkemizin sosyo-politik du
rumu; e'konomik, toplumsal 
ve siyasal gelişmeleri yeniden 
gözden geçirildi. Bu gelişmele
rin ve nesnel durumun karek
terini belirlediği Kürdistan Ulu
sal Demokratik Halk Devrimi' 
nin örgütlenebilmesi için somut 
öneriler yapıldı. Ulusal Demok
ratik Halk Cephesi'nin program 
taslağı önerisiyle bu konuda 
sürdürülen tartışmalara hız ka
zandırıldı. Türkiye Kürdistanı 
ulusal demokratik güçleri ara
sında 5'Ii olarak sürdürülen ve 
cepheyi hedefleyen Güçbirliği 
çalışmalannın biran önce sonuç
Ianıp yaşama geçirilmesi için 
partimizin üzerine düşeni eksik
siz yerine getireceği vurgulandı. 
Uzun süredir tartışılan Kürdis
tan'da siyasal birlik sorununa 
yeni açılınılar getirildi. Türkiye 
Kürdistanı iş çi sınıfı hareketi-

nin, bilimsel sosyalist temelde 
siyasi birliğinin sağlanması için, 
bu kapsamda yer alan hareket, 
grup ve kişilere çağn yapıldı. 
Bu çağnmızın etkisi, Kongre' 
den hemen sonra kendisini gös
terdi. Son zamanlarda Türkiyt> 
Kürdistanı'nda, siyasi birlik eği
liminin güçlenmesi ve bu doğ
rultuda yakınlaşma ortamının o
luşması partimizin değer verdi
ği gelişmelerdir. ülkemizin par
çalanmışlığından kaynaklanan 
sorunların, günümüzün nesnel ve 
öznel koşullan ışığında nasıl çö
zümlenebileceği üzerinde durul
du. Bugünkü koşullarda en ge
çerli örgütlenmenin, çerçevesi 
Politik Rapor'da çizilmiş ,biçi
miyle "ULUSAL OTORITE" 
olduğu sonucuna varıldı. Bunun 
için de tüm Kürdistan'lı devrim
ci demokratik ve yurtsever güç
leri kapsayacak bir Ulusal Kon
ferans çağnsı yapıldı. 

2.Kongre'mizde tartışılan so
runlardan birisi de devrimci de
mokratik hareketin genel duru
mu ve partimizdeki bunalımın 
sınıf kayna klarıydı. Kürdistan 
devrimci demokratik ve yurtse
ver hareketinin yakın geçmişi 
ve partimizin 1975'te kurulu
şundan sonra adına yaraşır bir 
parti haline gelmesi için geçir
diği aşamaJar tüm gerçekliğiyle 
incelendi. Ideolojik-politik hat
tın kitlelere götürülmesindeki 
eksik ve yanlışlıklar tespit edil
di. Yanlış örgütlenme ve çalışma 
biçimi mahkum edildi. Eksik ve 
yanlışlıklanmızın sınıf kaynakla
n, bir küçük burjuvalar ülkesi 
olan Kürdistan'ın nesnel gerçek
liğiyle birlikte ortaya konuldu. 
Bir daha bu eksik ve yanlışlık
ların tekrarlanmaması için ge
rekli önlemler üzerinde tartışıl
dı, uyarılar yapıldı. Bunun ya
nında partimizin Kürdistan işçi 
sınıfı ve emekçi halkınn kurtu
luşu uğruna verdiği saygın mü
cadele övüldü. Partimizin, Dev
rimci Demokratlar adıyla yap
tığı çalışmalar değerlendirildi. 
Devrimci Demokratlar adıyla da 
olsa sendikalarda, mesleki kitle 
örgütlerinde ve seçimlerde kaza
nılan başardara büyük değer ve
rildi.Kürdistan gençliğini örgüt
lemek için kurulah Merkezi 
Gençlik Örgütü'nün uluslararası 
ve ülke planında kazandığı say
gınlık ve elde ettiği başanlar ö
vüldü. Kürdistan gençliğinin ye-
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ni koşullara göre yeniden ör: 
gütlenebilmesi · için, Mc;rk~ı 
Gençlik Örgütü'nün deneyımıne 
de dayanarak bugün nelerin y~
pılabileceği tartışıldı ve bu dog
rultuda yeni bazı adımlar atıldı. 
Geçmişte, ideolojik·politi~ ~e
tersizlik ve örgütsel deneyımsız· 
Iiğe rağmen, partimizin Kürdis
tan 'da en ileri parti ve işçi sı
nıfının gerçek mücadele örgütü 
olduğu bir kez daha vurgulan· 
dı. 

Kongre'de parti Program ve 
Tüzüğü de günün koşullarına uy
gun ve parti yaşamında elde e
dilen deneyimler ışığında yeni
den düzenlendi. 

Kongre'de, değişik alanlarda 
işçi sınıfı ve emekçi halkımıza 
yol gösterecek kararlar alındı. 
1982 Nisan'ında bizzat gidip 
Türk sömürgecilerine teslim olan 
eski Genel Sekreter'in Kürdistan 
halkının ve i şçi sınıfının da va· 
sına ilıanet ettiği ilan edildi. Es
ki GS 'nin partimizi tamamen 
tasfiyeye yönelik ifadeleri ve İ· 
çine girdiği ideolojik-politik çö
küntü onun Kürdistan işçi sını· 
fı ve emekçi halkına ilıaneti· 
nin kanıtıdır. Bu ihanet örne
ği, 9-11 Ocak 1982 tarihli 
MK Kararları'nın ne kadar isa
betli ve yerinde olduğunu gös
teriyor. Çünkü MK, 9-11 Ocak 
1982 Kararları'nda, eski GS'nin 
ihanetçi eğilimini tespit etmiş 
ve bu yüzden GS 'lik görevinden 
alarak parti üyeliğini bile don· 
durmuştu. Bu kararın alınnıasın· 
dan üç ay geçmeden ilıanetin 
gerçekleşmesi, 9-11 Ocak 1982 
Kararları'nı alan MK'nin uzak 
görüşlülüğünü ve partimizin ne 
denli bir uçurumdan kurtardığı· 
nı gösteriyor. 

Kongre Kararları arasında, par· 
ti dışnıa düşmüş, fakat müca· 
dele inanç ve kararlılıklarını yi· 
tirmemiş eski ·parti üyelerine bir 
çağn da yer almaktadır. Çünkü 
oportünizmle mücadele sürecinde 
sorunlarımızın gerçek nedenleri· 
ni bilmeden parti dışnıa düşmüş 
veya sonradan farkına varan es· 
ki üyelerimizin olduğuna parti· 
miz yürekten inanıyor. Bunlar, 
parti tüzüğünde belirtilen gerek· 
leri yerine getirdikleri takdirde 
yeniden parti saflarına katılabi· 
leceklerdir. 

Kongre'de alınan önemli ka· 
rarlardan birisi de parti isminin 
değiştirilmesiydi. Geçmişte, il· 
P~şeng: sayfa 6 

legalitenin yanlış kavranması ve 
küçük burjuva korkaklığı nede
niyle kitlelere maledemediğimiz 
"Kürdistan İşçi Partisi-PKK" is
mini Apocular kullandı. Uluslar· 
arası ve ülke planında bu ismi 
kendilerine malettiler. Ayru isim 
üzerinde fazla direnilmesinin ge
reksizliğinden hareketle,Kongre' 
miz, "PKK" ismine "Peşeng" 
sözcüğü ekley.erek partimizin)s· 
minin KüRDISTAN ÖNCÜ IŞ
Çİ PARTİSİ (PPKK) olmasını· 
kararlaştırdı. Kongre'deki bu de· 
ğişikliği fırsat bilen oportüniz
min artıkları, yılgı nh k geçirmiş, 
mücadeleden kaçmış ve hatta 
çoğunun istifa dilekçeleri eli
mizde bulunan yılan kıvraklığ!n· 
daki oportünistler "Kürdistan Iş-

çı Partisi" ismini kullanmaya 
başladılar. Biribirlerini i hanetle, 
polislikle suçlayanlar yanyana 
gelip parti tasfiyecifiği ve yıkı· 
cılığına hız verdiler. Parti tüzel 
kişiliğine yönelik likidatörce tu
tumlara girdiler. Oportünistlerin 
bu likidatörce tutumları, parti· 
mize yönelik tüm saldın ve suç• 
lamaları, kendi gerçek yüzlerini 
birkez daha açığa vurmaktan 
başka hiçbir işe yaramadı. Par· 
timizi, Marksçı-Leninci yolun
dan döndürmeye hiç kimsenin 
gücü yetmedi, yetmeyecektir. 
PPKK, 2.Kongre sonuçlarıyla 
bunu bir kez daha kanıtlamış· 
tır. 

Genel hatlarıyla aktarmaya 
devamı s.15'de 

TKP Başkanı i. Bilen ÖldU 

Uzun yıllar Türkiye işçi sınıfı hareketinin ön saflarında mücadele eden, yöneticilik yaptığı dönemde TKP'nin gelişmesine büyük katkılarda bulunan TKP Başkaru İ.Bilen, geçtiğimiz ayın 24'ünde yaşama gözlerini yumdu. 
İ.Bilen, yetmişli yıllarda TKP'nin yeniden dirilmesini sağ· layan birkaç kişinin en önde gelenlerindendi. Uzun mücadele yaşamı. Türkiye işçi sınıfı hareketi ve TKP için zengin deneyim· lerle doludur. TKP saflanndaki mücadelesi 1920'1ere yani TKP' nin kuruluş yıllarına kadar uzanır. 
TKP Başkaru İ.~ ilen 'in ölümü dolayısıyla Partimiz Genel Sekreteri Serhad DİCLE, yoldaşın TKP Merkez Komitesi'ne gönderdiği başsağlığı mesajını yayınlıyoruz : 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne 

Değerli arkadaşlar, • 
Partiniz Başkanı sayın Isınail Bilen'in hayata gözlerini yummuş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Partimiz, I.Bilen 'in Türkiye işçi sınıfı hareketinin içindeki; O'nun ön saflarındaki uzun mücadele yıllarına Türkiye Komünist Partisi'nin yeni yeni atılımlarla gelişip güçlenmesine; Türkiye ve Kürdistan halkları; onların örgütlü güçleri arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine mücadelesiyle yaptığı katkılara büyük değer biçiyor ve İsmail Bilen 'in yitirilmiş olmasını büyük bir kayıp olarak değerlendiriyor. 

· Merkez Komitemiz ve Partimizin tüm üyeleri adına, Partiniz Başkam İ.Bilen'i yitirmiş olmanızdan dolayı Merkez Komitenize ve Partinizin tüm üyelerine başsağlığı diler, üzüntülerinizi paylaş· 
tığımızı bildiririm. 

Devrimci selamlarımız ve en içten dayarnşma dileklerimizle. 

24 Kasım 1983 
PPKK 

Kürdistan Öncü İşçi Partisi 
Merkez Komitesi adına 

Genel Sekreter 
Serhad DiCLE 
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BURJUVA MUHALEFET VE 
• • • • 

DEVRIMCI POLITIKA 

Faşizmin iktidara gelmesinden 
bu yana, özellikle siyasal par
tilerin kurulması ve göstermelik 
seçim oyununun tezgahlanması 
sürecinde burjuva_ siyasal güçler 
arasmda gözle görülür hareket
lenme yaşandı. Bu hareketlen
menin önümüzdeki dönemde 
daha da artması kaçınılmaz. 

Türkiye ve Kürdistan'daki si
yasi hareketler arasmda tar
tışmalara neden olan bu hare
ketlenme sürecini, sorunun daha 
iyi anlaşılması açısından kısa 
da olsa buraya aktarmakta yarar 
var. Birçok parti ve örgütte 
yanlış eğilimlerin oluşmasına, 

önceden varolan yanlış eğilim

lerin ise pekişınesine yolaçan 
gelişmeler genel hatlanyla şöyle 
özetlenebilir: 

C un ta 'nın "demokrasiye dö
nüş" oyunun bir parçası olan 
siyasal partiler yasasının çıkma
sıyla burjuva siyasal alanda bir 
hareketlilik gözlendi. Kısa bir 
sürede, Cunta'nın üç kukla par
tisi; MDP, ANAP ve HP'nin 
AP ve bir kısım CHP çevrele
rince kurulan BTP ve SODEP' 
in de içinde buhınduğu onbe
şin üzerinde parti kuruldu. BTP, 
Cunta'nın tüm girişimlerine rağ
men bir emekli Orgeneral'in 
başkanlığında kurulmuştu. Bazı 
büyük sermaye kesimlerinin de 
içinde buhınduğu, BTP ve MDP' 
yi birleştirme girişimleri sonuç
suz kalınca, Cunta, bu partiye 
karşı açık tavır aldı. Hatta 
yöneticilerini hainlikle suçladı. 
En son, aldığı 79 nolu kararla 
BTP'yi kapattı. Aynı kararla, 
S Demirel, i .S .Çağlayangil, D. 
Baykal ve kapatılan BTP'nin 
iki kurucusunun da içinde bu
lunduğu 16 eski politikacı, Ça
nakkale'de "zorunlu gözetim" 
altına aldılar. Bunun sonucu, 
N.Ilıcak, M.Toker gibi burjuva
zinin sayılı kalemşörlerinden, 

Avrupa hiristiyan demokratlara, 
muhafazakarlara kadar uzanan 
bir yelpazede bazı çıkışlar görül
dü. N .Ilıcak ve M.Toker'in yazı
lan nedeniyle Tercüman ve Mil
liyet gazeteleri belli bir süre 
kapatıldı. Avrupa Konseyi'nde 

ve Avrupa Parlamento'sunda 6 
Kasım seçimlerinin demokratik 
olmadığını içeren kararlar, hİris
tiyan demokrat ve muhafazakar
lann büyük oranda katılımıyla 
alındı. AP yaniılan da bu sü
re içinde boş durmadı. Tüm 
uyarılara rağmen DYP'nin açıl
dığını (kuruldu demediler) du
yurdular. Çanakkale'de bulunan 
16 kişi adına dışanya bir 
mektup sızdmldı. Aynca aynı 

paralelde, iki BTP kurucusu
ı;ıun Cunta'ya yazdığı mektup, 
f.S.Çağlangil 'in F .Almanya Dış 
Işleri Bakanlığı'na gönderdiği 

mektup ile S.Demirel'in ikinci 
mektubu yerli (Demokrat Tür
kiye ve Türkiye Postası) ve ya
bancı basında yayınlandı. 

Bu mektuplarda, Kenan Ev
ren, Ziya Ül-Hak'a; Demirel 
ve Ecevit, Walesa'ya, "Evre
nizm"de Portekiz ve İspanya'nın 
geçmiş faşist rejimlerine ben
zetiliyor. "Evrenizm"in faşiz

min 1983 modelini gerçekleş
tirdiği, 79 nolu kararla, faşist 
generallerin "Anayasa'yı tebdil, 
tağyir ve ilga" ettiği vurgula
nıyor. Ayrıca seçimlerin bir 
aldatmaca olduğu belirtilerek 
seçimlerle "en güvenilen mili
tarist, kiralık, satılık veya kor
kak bürokrat, asker, eski siya
setçi, gazeteci, yeni meclise a
day gösterilip milletvekili yapı
lacak" deniliyar. 

Bu dönemde SODEP'e yönelik 
girişimler de arttı. "Sosyal de
mokrasi" adına piyasaya süıii

len "sorumlu muhalefet" HP, 
eski CHP tabanından destek gör
medi. SODEP'e eski CHP taba
nından duyulan ilgi gün geç
tikçe arttı. Bunun üzerine Cun
ta, vetolarla SODEP'in 6 Kasım 
seçimlerine girmesını önledi. 
DYP de vetolarla seçim dışı 

bırakıldı ve seçim alanı üç kuk
la partiye kaldı. 
Cunta'nın kukla partilerinin 

katıldığı 6 Kasım sahte seçim
leriyle faşizmin kururnlaşması 

yeni bir aşamaya girdi. Sözüm
ona "demokrasiye dönüş" ger
çekleşti ve yaşam "sivilleşti". 

Bu seçim koroedyası sadece, 

"demokrasiye dönüş" demagoji
siyle, kitlelerin demokrasi özle
mini sömüren ve bunu kendi 
kanlı diktatörlüğüne sivil bir kı
lıf örtrnek için kullanan Cunta' 
nın gerçek yüzünü bir kez daha 
göstermekle kalmadı. Bunun ya
nında, burjuva muhalefetin iki
yüzlülüğü ve tutarsızlığı da biz
zat kendi pratikleriyle yaşandı. 
Çünkü "üç parti de aynıdır ve 
bir elmanın ayrı ayrı dilimleri
dir" diyerek vermeyeceğiz 
dedikleri oylarını, en sonunda 
kukla partilere verdiler. 

Bu gelişmeleri sağlıklı değer
lendiremeyen bazı parti ve ör
gütler yanlı$ sonuçlara vardılar. 
"Sol" adına sağ vurmaya, işi 

tekelci sermayenin bir kesiminin 
partisi olan AP 'ye ittifak çağn
sı yapmaya götürenler ve "sol" 
culuklarında bağnazca ayak 
djretenler oldu. Bu yazıda arna-

l cımız tek tek parti ve örgüt
lerin tutumlan üzerinde durmak 
değil; burjuva muhalefetin 
düzey ve sınınnın ne olduğunu, 
kimlerden oluştuğunu, Cunta'ya 
karşıtlık derece lerini, genel anla
mıyla burjuva muhalefete karşı 
izlenmesi gereken politikanın ne 
olması gerektiğini ele alarak 
yanlış eğilimiere dikkat çek
mektir. 

Bugiin burjuva muhalefet içe
risinde, siyasal ·düzeyde Cunta' 
ya karşı "açık" tutum alan AP 
ve CHP çevreleridir. Orta burju
vazinin, faşizme karşı mücade
lede yer alabilecek dinci kesim
lerinin partisi olan MSP, burju
va muhalefet sayılmasına rağ

men, Cunta'ya karşı bir çok so
runda "açık" tavır alamıyor. 

Bunda MSP'ye yönelik daha sert 
sınırlama ve önlemlerin büyük 
payı olduğu bilinmektedir. An
cak, bunun esas nedenlerinden 
biri de orta burjuvazinin karar
sızhğı, tutarsızhğı ve ürkekliği
dir. Anayasa oylamasındaki tu
tumlarını seçimlere karşı sürdü
remediler. AP ve CHP'lilerin mu
halefeti ise, aynı anda patlak 
vermesine, partileşme ve seçim 
hazırlıkianna karşı biribirine ya
kın tavır almalarına rağmen, 
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tavırlarmda far ldı yanlar- var. 
DYP, tekelci sermayenin bir ke
siminin partisidir. SODEP ise 
tekel dışı buıjuvazinin liberal 
ve reformİst kesimlerinin tem
silciliğini üstlenmeye çalışıyor. 
Bu yapılarıyla bile DYP ve 
SODEP'i aynı kefeye koyup, 
ya ikisiyle işbirliği, ya da hiç
biriyle ikilemini tartışmaların 
odağı baline getirmek yanhş so
nuçlara götürür. 

Çünkü, Demirel ve benzerleri
nin Cunta ile çelişkisi, tekel
ci sermayenin kendi arasındaki 
çelişkilerinden ka ynaklanmak
tadu-. Tekelci sermayenin köklü 
sınıf çıkarları çerçevesinde sür
dürülen AP çevrelerinin muha
lefeti, varolan programın uygula
ma ve sürdürülme biçimine iliş
kindir. Tekelci devlet kapitaliz
minin nasıl ve kimler tarafından 
korunup sürdürüleceği üzerine
dir. Tekelci sermayenin bazı ke
simleri, yaratılan "cennet "ten 
daha fazla yararlanmak ve "fır
sat eşitliği" temelinde yönetimi 
bölüşme k istiyorlar. 12 Eylül 
1980 öncesi Demirel ve ben
zerlerinin yıllarca gerçekleştir
meye çahştıkları, fakat bir türlü 
başaramadıklan değişiklikleri, 
bir bir yapan -hem de fazlasıy
la- Cunta'ya karşı, demokrasiyi 
savunma diye bir dertleri ola
maz. Böyle bir iddia ile çıksa
lar bile bu, düpedüz yalancı
lık ve sahtekarlık olur. Kısıtlı 
buıjuva demokrasisinin son kı
nntılannı da yoketmek için uy
gıılamaya soktuğu ekonomik, 
toplumsal ve siyasal önlemlerle 
faşizmin zeminini düşeyen AP' 
nin demokrasi güçlerinin mütte
fiki olabileceğine İnanmak, en a
zuıdan C un ta 'nuı ''demokrasiye 
dönüş" yalanınainanmak kadar 
·saçmadır. AP'nin tüm bu yap
tıkları, hatalarından kaynaklan
mıyor. Bizzat onun temsil etti
ği kesimlerin sınıf çıkarı bunu 
gerektiriyor. Bu yüzden, faşiz
min gelmesine önayak olmuş 
fakat daha sonraları yaptığı ha
taların farkına varnuş buıjuva 
partilerinin örnekleri AP için 
hiç geçerli değil. Bu örnekler 
olsa olsa tekel dışı burjuva par
tileri için geçerlidir. Çünkü ge
nelde olduğu gibi Türkiye'de de 
tekelci sermayenin tutumu -de
receleri farklı olmak üzere- geri
cidir, anti-demokratiktir, halk ve 
demokrasi düşmanıdır. 
Peşeng: sayfa 8 

Türkiye sosyal demokrasisinin 
bir eğilimini temsil etme iddia
sında olan SODEP'te ağırlık
h olarak buıjuvazinin liberal ve 
reformİst düşünceleri egemendir. 
Merkezi yönlendirmeden yok
sun sosyal demokrasinin siyasi 
alanda kimler tarafından ve han
gi seçenekle temsil edileceği a
çığa çıkmanuş. Bunu önümüz
deki süreç daha iyi gösterecek
tir. SODEP, sosyal demokrat
lığa soyunmasına rağmen, bu 
yönde attığı adımlar güven verici 
değil. SODEP, şimdiye kadar, 
C un ta 'ya karşı kararsız ve tutar
sız bir muhalefet yürüttü. Faşist 
Cunta'nın tüm yasaklamalarma 
boyun eğdi. Cunta'ya muhale
feti faşist Anayasa'mn çerçeve
sini aşmadı. 6 Kasım sahte se
çimlerinde ''geçersiz oy kulla
nacağız" demelerine rağmen 
pratikte bunu gerçekleştireme
diler. Oy potansiyellerini kukla 
partilere kaptırdılar. Tüm bun
lar, SO DEP çizgisinin anti-faşist 
mücadelede yeterince güven ver
mediği ve önemli tutarsızhkları 
kendi bünyesinde taşıdığını gös
teriyor. Ancak SODEP'in bu ya
pısı, güven vermeyen bir mütte
fik olarak anti-faşist mücadelede 
yer almasını dıştalamıyor. Za 
ten, anti-faşist burjuva güçleri
nin müttefikliği tutarsızhk, kay
paklık ve kararsıziılda birlikte
dir. En nihayetinde onlar da 
buıjuva diktatörlüğünün savunu
cusu ve sürdürücüsüdürler. Re
formları da, özgürlükleri de, dev
let anlayışları da kapitalist sis
temi aşmaz. 

Fakat, sömürgeci faşist dikta
törlük döneminde gelişip güçle
nen tekelci devlet kapitalizmiy
le tekel dışı burjuvazinin libe
ral ve reformİst kesimleri ara
sında sınıf tabaniarına dayanan 
çelişkiler vardır. Çünkü, faşist 
diktatörlük koşullarında bir hay
Ii gelişim gösteren tekelci devlet 
kapitalizmi, doğası gereği, tekel
dışı burjuvaziyi, iflasa sürüklü
yor, işletmelerini ortadan kaldı
rıyor. Üç yıllık faşist dikta 
koşullarında ·iflas eden, el değiş
tiren şirketlerin sayısına ve sa
hiplerinin niteliğine baktığınuz
da -sermayenin yoğunlaşması 
ve merkezileşmesi sonucu yutu
lan holdingler hariç- tekel-dışı 
buıjuvazi ile orta ve küçük ta
bakaların hazin sonu daha iyi 
anlaşılmış olur. İşte anti-faşist 

liberal ve reformİst güçleri, fa
şizme karşı mücadelede istik
rarsız olsa da tutan nesnel te
mel budur. 

Öte yandan, sosyal demokrat 
hareket daha da dağınık ve 
merkezi yönlendirmeden yok
sundur. Sosyal demokrat hare
kette çok yönlü kargaşalık sürü
yor. Sosyal demokrasinin siya
si alanda nasıl temsil edilece
ği ve hareketin birliğinin hangi 
seçenelde sağlanacağı konusun
da görüş birliğine varılamıyor. 
Bazen cıhz da olsa ses çıkaran 
eğilimlerden tümünün geçmişten 
ders çıkarmadıklan ve aym ta
vırlarım tekrarladıkları görülü
yor. Anti-faşist mücadelenin ba
şarısuıın, Türkiye ve Kürdistan 
devrimci demokratik güçlerle 
ortak mücadeleden geçtiğini bir 
türlü kabullenemiyorlar. Onlar 
hep tekelci buıjuvaziyle işbir
liği ve uzlaşma peşindedir. Sos
yal demokratlar, faşist terörün 
azgınlaştığı ve faşizmin ayak 
seslerinin duyulduğu süreçteki 

· faşizmin ekmeğine yağ süren 
tutumlanndan vazgeçmiyorlar. 
Halbuki bu tutumlan kendi sı
nıfsal tabanlarının gerçek sı
nıf çıkarlanyla çelişiyor. Çün
kü, faşist diktatörlük veya bu 
tehlikenin olduğu koşullarda, 
sosyal demokratların yeri, te
kelci buıjuvaziyle işbirliği ve uz
laşmak değil; anti-faşist saflar
dU", devrimci demokratik güç
lerin yanıda. 

Burjuva muhalefetin bu du
rumu, hangi kesimleri olursa 
olsun anti-faşist mücadelede tu
tunacak bir dal ve desteklene
cek bir seçenek olmadıklarını 
gösteriyor. Çünkü, sosyal de
mokratlar da dahil olmak üzere, 
tüm burjuva muhalefet güçle
rinin Cunta'ya karşı muhale
fetleri, en ileri düzeyde bile 
olsa anti-faşist demokrasinin 
güvencesi olamaz. Cunta yerine 
AP hükümeti gelse bile halk
larımız lehine temel değişik
likleri yapamaz. Sosyal demok
ratlar da, devrimci demokratik 
güçlerin bulunmadığı hükümet
ler aracılığıyla halklarımiZ lehine 
temel değişikleri isteseler de ya
pamazlar; buna güçleri yetmez. 
Tekelci sermayeden gelecek sal
dırıları ancak işçi sınıfının öncü
lüğündeki güçbirlikleri veya cep
heler karşılayabilir. Bu yüzden 
anti-faşist mücadelenin sarsılmaz 
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güvencesi Türkiye ve Kürdistan 
devrimci demokratik güçleridir. 

Bugün burjuva muhalefet için
de yeralan eğilimlerin gerçek sı
nıf çıkarlanndan kaynaklanan, 
ve anti-faşist savaşımda mütte
fik olup olmayacaklarını da be
lirleyen bu temel farklılıklan 
görmeden doğru sonuçlara var
mak mümkün değildir. "Nasd 
olsa burjuvazi burjuvazidir'' di
yerek burjuvazi arasındaki çeliş
kileri küçümsemek, çelişkiler 
yumağını en sağhkh şekilde bir
birinden ayrıştırmamak anti
faşist savaşıma zarar verir. Bu 
çe lişkilerden hangilerinin düş
manı zayıflatmada, hangilerinin 
müttefiklerimizi artırmada kulla
nılabileceğinin doğru tespiti ba
şarımızm ön koşuludur. 
Buıjuva muhalefetin düzeyi ve 

sının, ancak bu şekilde, yani 
muhalefet eden güçlerin gerçek 
sınıf çıkarlarından hareketle 
doğru tespit edilebilir, sağ ve 
"sol" anlayışa düşenierin ya
nılgılarmın temel halkası yaka
lanabilir. Burjuva ikiyüzlülüğün
den, demagojiden ve siyasal 
yöneticilerin, bazen, temsil et
tikleri sınıfların temel çıkaria
nna ters düşen tutumlarmdan 
kaynaklanan yanılgılarm önü a
lınabilir. Bugün, anti-faşist mü
cadelede yer almayı, sadece 
Cunta'ya muhalefet etme kıs
tasma bağlamak sağ anlayıştır. 
Bunun sonucu, AP ile işbirli
gını doğurur. AP ile işbirliği
ni savunanlar, AP'nin dayandı
ğı kesimlerin gerçek sınıf çıkar
larından değil, siyasi yönetici
lerin büründüğü "demokrasi" 
savunucusu rolünden hareket 
ediyor. Bu da onlan ittifaklar 
politikasında sağa kaydırıyor. 
"Sol" sekterler ise, herşeyi 
danışıklı döğüş ve burjuvazinin 
oyunu olarak değerlendiriyorlar. 
Nikaragua'da, Şili'de, Pakistan' 
da buıjuvazinin büyük bir kesi
minin de içinde yeraldığı müca
delelere elleri kızarmcaya kadar 
alkış çalan, övgüler dizen ve on
lann özlemiyle yanıp tutuşan 
bu baylarımız, sorun Türkiye'ye 
geldi mi en keskin "devrimci" 
olurlar. Hatta anti- faşist burju
va güçlerin de cephede yerala
bileceklerini savunanları, ihanet
le, teslimiyetle, reformistlikle 
suçlarlar. Bu bile "sol" se k ter
Ierin kafa karışıklıklarını sergi
lerneye yeter. 

Burjuva muhalefete karşı, yan
lış sonuçlara ve geneliemelere 
varanlarm iddia ettikleri gerek
çeler üzerinde kısa da olsa du 
duralım. Çünkü, buıjuva muha
lefete karşı kafa kanşıklığından 
öteye gitmeyenierin anlayışları 
ne kadar iyi bilinirse, mahkum 
olması da bir o kadar kolayla
şır. 

Partilerin kuruluşu ve seçim 
ortamma ıı;irilmesiyle, hareketli
lik kazanan burjuva muhalefet 
Cunta-sivil- güçler çelişkisinden 
kaynaklanmıyor; sorun beş kapı 
kulu generali ile Demirel ve E
cevit arasında görülmemelidir. 
Çünkü burjuva muhalefet ile 
Cunta arasındaki çelişki yuka
nda da ortaya koyduğumuz gi
bi Cunta-sivil çelişkisinin öte
sinde, bazı nesnel temellere da
yanmaktadır. Her iki tarafta da 
askeri-sivil güçler vardır. Her ne 
kadar Türk Ordu'sunun yöneti
minde faşizmin toplumsal taşı
yıcıları olan tekeller ağırlıkta 
olsa da, faşist Cunta 'yı askeri 
blok, burjuva muhalefeti sivil 
blok olarak görmek büyük yand
gıdır. Askeri faşist diktatörlük, 
nitekim kendi sivil güçleri, bü
rokrat ve teknokratlarla parla
menter görünümlü faşizmi yer
leştirmek istiyor. 

Burjuva muhalefet herşeye 
rağmen bir yedek tedbir olarak 
da düşünülemez. Faşist diktatör
lüğün alaşağı edilmesi sürecinde, 
can simidi olarak piyasaya sürüi
rnek için burjuva muhalefet ya
pılmıyor. Devrimci demokratik 
ve anti-faşist güçlerin tümü ol
mazsa bile, büyük bir kısmının 
hatta 4-5'nin bir seçim bildi
risinde anlaşamadıklan, oluş
muş cephe ve güçbirliği plat
formlarının bile, sahte seçimle
re karşı kendi aralarmda ortak 
tavırda birleşemediği günümüz 
koşullannda, burjuva muhalefeti, 
devrimci seçeneği boşa çıkar
mak için ortaya çıktığını iddia 
etmek gerçekçi bir tavır değil
dir, safdilliktir. Halbuki gelecek
te çıkabilecek devrimci seçene
ğin yenilgiye uğratdmasında da 
rol alacak olan bugünkü burju
va muhalefeti esas nedeni; bur
juvazinin kendi arasındaki çeliş
kileridir, sürtüşmelerdir, açmaz
lardır. 

Bu muhalefet, kitlelerin dik
katini"demokrasiye dönüş" de
magojisine çekmek için planlan-

mış, programlanmış danışıklı 
döğüş de değildir. Danışıklı dö
ğüş, Cunta'run, daha doğru bir 
ifadeyle arkasındaki tekellerin 
kukla partileri olan MDP, AN AP 
ve HP arasındadır. 

Burjuva muhalefetin, "general
lerin kendi rejimlerini, yönetim 
tarzlarını oturtmak için düzeni 
tehlikeye soktuklan "nı görerek 
"düzeni korumuk için, onun sü
rekliliğini sağlamak için (gene
raller ve onların rejimiyle sert 
bir çatışmayı dalıi göze alarak) 
Cunta'ya tavır almak zorunda 
olduklarını" (Demokrat Türki
ye, Eylül 1983, "Bir Hesaplaş
maya Doğru" başlıklı yazıdan) 
iddia etmek ve Cunta 'ya buıju
va düzeninin tahripçisi, AP ve 
CHP çevrelerine ise buıjuva dü
zeninin koruyuculan misyonunu 
yüklemek Cunta'ya "haksızlık" 
etmek olur. -%"iğidi öldür, ama 
hakkını yeme demişler. Çünkü 
Cunta'cı generaller, Hitler gibi 
ininde intilıar etme, Musollini 
gibi ayaklarından asılma, Somo
za gibi paramparça olarak ölme 
pahasına bile olsa burjuva düze
ninin korunması ve sürekliliği
nin sağlanması görevini üstlen
mişlerdir. üç yıldır bu "kut
sal" görevleri için ardar gibi 
sokup, horozlar gibi ötüyorlar. 
Tüm çabalarının "son" Türk 
devletinin korunması ve sürek
liliğinin sağlanması için olduğu
nu kendilerine teslim etmek la
zım. Cunta da, burjuva muha
lefet de, burjuva düzenin koru
yueniuğu ve sürekliliği için ça
lışmaktadır. Hatta oranlama ya
pılırsa Cunta, daha fazla, bur
juva düzeninin sürekliliği için 
çalışıyor. Zaten darbe sonrasın
da, tüm devrimci demokratik 
güçlerin tartışmasız üzerinde bir
leştikleri nokta, askeri faşist 
darbenin, burjuva düzeninin sü
rekliliğini sağlamak için yapıl
dığı değil miydi? 

Yine Demokrat Türkiye'nin 
aynı yazısında AP ve CHP'nin 
muhalefetinn temel etkeni ve 
AP ile CHP çevrelerinin tutum
larmda ısrarlı olmalarmı sağla
yan kaynağı, ordu ve devlete 
karşı Türkiye toplumunun tarilı
ten gelen kendini ispat çabası
na ve toplumun ordu ve devlet 
ile hesaplaşma arzusona bağlı
yor. Esasen AP ve CHP çevre
lerinin muhalefeti -toplumun 
güncel taleplerine burjuva iki-
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yüzlülüğü ile yanaşsalar da- top
lumun tarihsel ispat çabası ve 
hesaplaşma arzusundan kaynak
lanmıyor. Burjuvazi bunu böyle 
değerlendirebilir. Fakat kendine 
bırakalım komünist, en azından 
devrimci diyen aklı başında bir 
kimse T.C.'nin kuruluşundan bu 
yana Türkiye ve Kürdistan halk
larına kendini ispat için olanak 
yarattığını söyleyemez. Zaten 
yaratmasını beklemek de yan
lıştır .Bazı dönemlerde sınırlı 
bazı haklar dışında, böylesi bir 
ispata hiçbir zaman ortam ol
mamıştır. Toplum devamlı ola
rak burjuva seçeneklerden biri
sini tercih etmek zorunda bıra
kılmıştır. Hesaplaşma ve tarih
sel ispat için gerekli ortamı ne 
AP ne de CHP yaratamaz. Bu
nu bizzat halklarımız kendi sa
vaşımlarıyla yaratacaklardır. Ça
balarımızın daha da yakınlaştı
racağı bu günler geldiğinde Tür
kiye ve Kürdistan halklannın ta
rihi ispat ve hesaplaşma arzu
sunun ne olup olmadığım herkes 
görecektir. 

AP ve CHP'nin muhalefetiyle 
faşist diktatörlüğün sınıfsal taba
mnda da bir daralma sözkonusu 
değildir. Cunta'mn sınıfsal taba
nı dün de en gerici, en şöven, en 
Amerikancı tekellerdi; bugün de 
aynılarıdır. Sadece Cunta'yı des
tekleyen, omuz veren güçlerde 
ve onun kitle tabarnnda bir da
ralma sözkonusudur. 

Sonuç olarak bizler, burjuva 
muhalefetin smmnı, faşizme 
karşı olan burjuva kesimlerinin 
kimlerden oluştuğunu iyi tespit 
etmeliyiz. Burjuva muhalefete 
bel bağlamadan, Cunta ile yön
tem aynlığma düşen AP çevre
lerine müttefik elini uzatmadan 
-AP'nin tabanını kazanmaya ça
lışmayı elden bırakmadan- ama 
tekelci sermaye arasındaki çeliş
kilerden, açmazlardan yararlan
mayı bilerek, anti-faşist buıjuva 
güçlerin tutarsızhklarından ve 
kararsızlıklarından dolayı doğru 
taktiklerimizden kuşkuy~ düş
meden anti-faşist cephenin örül
mesi için çahşmalıyız. Buna 
varmanın yolu ve yöntemleri 
çoktur. Yeter ki sorunun önemi 
kavransın ve herkes üzerine dü
şeni yapsın. 
Cunta'nın tüm baskı, zulüm ve 

sömürü ortamından bıkmış ve a
rayış içinde olanlara, güçlü bir
liklerin ve seçeneklerin oluş-
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mamasından dolayı güvensizliğe 
düşenlere gitmeli, doğru ve ge
çerli anti-faşist taktiklerimizi 
götürmeliyiz. Faşizm ile onu 
destekleyen kitleler arasındaki 
çelişkileri derin le ş tioneli ve an
ti-faşist savaşıma kanalize etme
liyiz. Türkiye ve Kürdistan'lı 
komünistler, devrimciler, de
mokrat ve anti-faşist güçler, 
kendi aralarında oluşturacakları 
güçbirliği ve cephe platformla
rını sağlam temellere oturtarak, 
yurtdışında verilecek mücadele
nin önemi küçümsenmeden, mü
cadelenin temel yeri olan Tür-

kiye ve Kürdistan'a taşırınayı 
hedeflemelidirler. Şurasını unut
mamalıyız ki, anti-faşist saflar
da varolan dağınıkhk ve burju
va muhalefetin olumsuz etkile
ri ancak devrimci demokratik 
güçlerin kendi aralarında oluş
turacaklan güçlü seçenekte or
tadan kaldınlabilir. Bunun da 
yolu, ilkesiz ve somut gerçek
liğe uymayan kof birlikler değil, 
verilen mücadelenin ve yönelin
miş hedefin niteliğine uygun il
keli, programlı ve ayaklan yere 
basan güçbirlikleri ve cephedir. 

** 
Tarımda 

Avantajlar 

Yeni 

Sağ/anıyor 

Tekellere 

Adına Milli Güvenlik Konseyi 
denilen Cunta, Ekim ayı sonla
rında çıkardığı 60 sayılı kanun 
hükmündeki kararnameyle Zira
at Bankası Yasasım değiştirdi. 
Banka, Maliye Bakanlığı'na bağ
landı. 

Ziraat Bankası Y asaSI'' nın bi
rinci maddesi Banka'nın ana a
macını belirtmektedir. Eski ya
saya göre Banka'nın ana amacı 
"tarımsal amaçlı kooperatiflerle, 
bunların üst kuruluşları, kamu 
iktisadi teşebbüsleri, yerel yöne
tim kurulları ve küçük tasarruf 
sahiplerinin birlikte ya da ayrı 
ayn kurdukları her çeşit ortak
lıkların, özellikle ve öncelikle 
küçük ve orta tarım işletmele
rinin tarımsal ·ıiretimine, pazar
lanmasına" yöne liktir. Hazırla
nan yeni tasarıya göre ise "Ban
ka, herşeyden önce karlılık ve 
verimlilik ilkesine göre çalışır" 
ve ''tarıma dayalı sanayiye önce
lik" verecektir. 

Bir diğer kararname de tarım 
ve tarıma dayalı üretim alanla
nndaki küçük ve orta işlet
melere büyük zararlar verecek o· 
lan "Tarım Kredi ve Satış Ko
operatifleri ile üst kuruluşlan 
hakkında kanun hükmünde ka
ranıame"dir. 

Gerek Ziraat Bankası Yasası' 
nın değiştirilmesi ve gerekse 
"Tarım Kredi ve Satış Koope
ratifleri ile üst kuruluşlan hak
kında kanun hükmünde karar
name"nin zorbalar tarafından i
lan edihııesiyle küçük ve orta 
çaptaki işletmelere zarar ver-

mektedir. Kiıçük ve orta işlet
melerin kredi olanakları kısıt
lanıyor. Bunlar üretim ve pazar
lamada yeni zorluklarla karşı 
karşıya getiriliyorlar. Öyle ki 
kısa bir süre içerisinde, büyük 
balıklarla döğüşte yenihııeleri 
kaçınılmaz hale gelen çok sayı
da küçü~ ve orta işletme iflas 
edecek. Iflaslardaki artış, açlı
ğı, işsizliği, lumpenleşmeyi ar . 
tıracak. Köyden kente göç hız 
kazanacak. 

Bir yandan küçük ve orta 
işletmeciler, kredi alımı, üretim 
girdilerinin eldesi ve pazarlama
da büyük zorluklarla karşı karşı
ya bırakılırken, öte yandan 
"tarımsal ya da tarıma dayalı" 
üretim alanlarmda emperyalist 
yabancı sermaye ve onunla iş
birliği halinde olan tekeller i
çin yeni yeni avantaJlar sağ• 
lanıyor. Büyük toprak sahiple
rinin işletmeleri, yerli ve yaban
cı tekellerin işbirliği ile kuru
lan anonim şirketler, devletten 
aldıkları destek ve güvenceler sa
yesinde büyük çapta kar ede
cekler. Yoksul daha da yoksul
laşacak, zengin dalıa zengin •. .! 
Sonuçta sermaye hızla merkezi
Iı!şecek. Belli başlı tekeller tanm 
ve tarıma dayalı ürünlerin önem
li bir kısmının', üretim ve pazar
lamasını kendi denetimlerine a
lacaklar. 

Bu gelişmelerle bir kez dalıa 
ortaya çıkıyor ki, değil bütün 
milletin, kırsal alanların bile 

efendisi köylü değil, büyük top
rak kapitalistleri ve tekellerdir. 
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Başarısızlığa Uğrayan Cenevre Görüşmeleri ve 

Avrupa halklannın iradeleri a
yaklar altına alınarak ABD'nin 
atom füzeleri Batı Avrupa'ya 
yerleştiriliyor. En son· Batı AI
man Parlamentosu'nun az bir 
farkla, atom füzelerinin Batı Al
manya'ya yerleştirilmesini kabul 
etmesinin hemen ardından Sov
yetler Birliği, dört yıldır sür• 
dürülmekte olan Cenevre 
görüşmelerinden çekildi. Sov
yetler Birliği görüşmelerden çe
kilirken açıkladığı gerekçesinde, 
ABD'nin atom başlıklı tüzeleri
nin Batı Avrupa'ya yerleştiril
mesine başlamasından sonra, 
artık görüşmeleri sürdürmenin 
anlamsıziaştığını belirtti. Ayrıca 
daha dört yıl önce görüşmelere 
başlarken, ABD füzeleri Batı 
Avrupa'ya yerleştirilirse · tutu
munun bu olacağını belirttiğİ

nide vurguladı. 
Cenevre görüşmelerinin 

başarısızlığa uğramasının tek so-· 
rumlusunun, bir yandan oyala
ma taktiklerine başvuran öte 
yandan da atom başlıklı füze
Jerini Avrupa'ya yerleştirmekten 
vazgeçmeyen ABD olduğu açık· 
tır. ABD, yalnızca Sovyetler 
Birliği'nin yapıcı ve gerçekçi 
önerilerine kulak asınamakla 

kalmıyor, Avrupa'nın ve dünya
nın öteki halklarının iradelerini 
de hiçe sayıyor. 
Yalnız Sovyetler ltliği değil 

Avrupa halkları, banş sever tüm 
insanlar, ABD tüzelerinin Batı 

Avrupa'ya yerleştirilmesinin ge
tirdiği kayıplan ve yarattığı bü
yük tehlikeyi yakından görüyor
lar. Dünyada haklı olarak hiçbir 
sorun bu kadar insanı hareket 
ettirmedi. Atom füzelerine karşı 
toplumun çok değişik sınıf ve 
katmanianndan -kiliselerden ko
münistlere kadar uzanan· deği
şik ideolojilere sahip geniş kitle
ler bir araya geldi ve emperya-

iKi TUTUM 

Jizmin dünya banşına yönelik 
politikasına karşı birlikte müca
dele ettiler. 

Elbette, bugüne kadar örneği 
görülmemiş nitelik ve nicelikte 
bir barış hareketinin oluşması
nın somut nedenleri var. O da, 
başta ABD olmak üzere, emper
yalizmin savaş yanlısı; yumoşa
ma ve silahsızlanmayı baltama 
politikasıdır; sözümona -Avrupa' 
da sınırlı- bir nükleer savaş plan
larıdır. Bunun somut ifadesi de, 
ABD 'nin atom başlıklı füzeleri
ni Batı Avrupa ülkelerine yer
leş tirihnesidir. 

ABD emperyalizminin atom 
füzeleri yalnız Avrupa'da değil 
tüm dünyada askeri güç denge
sini· nitel ve nicel olarak emper
yalizmin lehine değiştirecektir. 

Öyle olacak ki çok kısa zaman
da (5-6 dakika) füzeler Sovyet
ler Birliği 'nin topraklanna ulaş
tığında kendisini uyanyazaman 
bile kalmayacaktır. Avrupa'da 
nükleer silahlar emperyalizmin 
lehine öyle yoğunlaşıyor ki her 
ne kadar smırlı veya Avrupa ile 
smırlı bir nükleer savaş doktri
ni saçma olsa da ABD'nin "Av
rupa ile sınırlı" (1 ) :bir nükleer 
savaşa başvurma olasıhğmı ol
dukça arttırıyor. Füzelerin yer
leştirileceği ülke hükümetinin 
bu silahlarm. kullamhnası üzerin
de hiçbir yeRdsi olmaması, kul
lanma emrini bizzat ve salt 
ABD Devlet Başkanı'nın vermesi 
de tehlikeyi daha da yakmlaş
tınyor. 

İtalya'nın Sicilya adasma yer· 
leştirilecek füzelerle ABD em
peryalizmi Orta-Doğu ve Kuzey 
Afrika'daki ulusal kurtuluş hare
ketlerini ve anti-emperyalist hü
kümetleri daha fazla baskı altına 
alma olanağma kavuşturuluyor. 

Giderek NATO'nun füzeleri 
BatıAvrupa'ya yerleştirme kara-

RodiBERÇEM 

rı dünyamızı bir nükleer sava· 
şın eşiğine götiirüyor. 

Tüm dünyada yükselen protes· 
tolardan sonra, bundan dört yıl 
önce ABD emperyalizmi Sovyet· 
ler Birliği ile Cenevre 
görüşmelerine katılmak zorunda 
kaldı. Ama Cenevre goruş
melerine ciddi hiçbir öneri gö
türmediği gibi görüşmeleri çık· 
maza sokmak için her yola 

, başvurdu. Sovyetler Birliği üze
rine ne kadar baskı ·yapılırsa o 
kadar fazla taviz alacaklannı 
propaganda ederek, görüşmeleri 
daha başmdan beri ciddiye al
madı. Sürekli askeri üstünlük 
sağlamaya çalıştı. ABD'nin tu
tumu bir anlaşmaya varma yö
nünde değil, sürekli baltalama 
yönünde oldu. 

ABD CENEVRE 'DE SlFlR 
ÇöZüMSüZLüGü öNERDi 
Bilindiği gibi, Cenevre 

görüşmelerine ABD "sıfır çö
züm" ve "ara çözüm" diye ad
landırdığı iki çözümsüzlük öneri
sini· götiirdü. Bunlar Sovyetler 
Birliği 'nin tek yanh silahsızlan· 
masmdan başka bir anlam i
fade etmeyen, biri diğerinden 
daha da beter öneriler oldu. 

"Sıfır çözüm" ile ABD sıfır 

çözümsüzlüğü öneriyordu. Bu 
çözümsüzlük önerısıne göre; 
Sovyetler Birliği, Avrupa bölge· 
sindeki tiim füzelerini söküp tah
rip edecek ve bunun karşısın· 

da da ABD, füzelerini Avrupa' 
ya yerleştirmekten vazgeçecek
ti. Bir taraftan Sovyetler Bir· 
Jiği için bu önerilirken, diğer 
taraftan Sovyetler Birliği de da
hil olmak üzere sosyalist ülke· 
Jere yönelik Fransız ve İngi
lizlerin atom füzeleri hesaplan
mıyoı'du. Oysa, Fransız ve İngi
lizlerin atom füzeleri Federal 
Alınanya'ya veya ABD'ye yönel· 
miyor; ama Sovyetler Birliği ve 
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diğer sosyalist ülkeleri tehdit e
diyor. Ki defalarca gerek NATO 
gerekse de bu saldırgan askeri 
pakta üye devlet hükümetleri 
resmi açıklamalannda Fransa 
ve İngiltere 'nin füzelerinin "hür 
dünyanın güvenliğini" güçlendir
diğini açıkladılar. NATO'nun 
nükleer silahlannın l/4'ü bu iki 
devletin silahlandır. İngilizlerin 
silahlan olağanüstü durumda 
NATO komutanlığının hizme
tindedir. 

ABD'nin "sıfır çözüm" öneri
sinin, gerçek "sıfır çözüm" ile 
yakından uzaktan bir ilgisi yok
tur. Bunlar kabul edildiğinde, 
batının nükleer silah taşıyıcıla
n Sovyetler Birliği' ninkinin iki 
katı ve patlayıcı başiıkiann da 
üç katı daha fazla olması de
mektir. 

ABD'nin "ara çözüm" önerisi 
de yine Sovyetler Birliği'nin 
tek taraflı silahsızlanması, buna 
karşın ABD'nin silahlanması a
macını güdüyordu. R.Reagan ve 
onun yönetiminin bu önerisi 
Fransızlann ve İngilizlerin orta 
menzilli silahlannı, ABD'nin Av
rupa'daki nükleer silah taşıyıcı 
uçaklarına ve filolanna yerleş

tirilen sllahlannı içermeyen1 bu
nun yanısıra Sovyetler Birliği' 
nin Asya bölgesindeki füzeleri
nin de tahrip edilmesini ve 
belli sayıda füzelerin Batı Av
rupa'ya yerleştirilmesini öngö
ren kabul edilmez önerilerdi. 
SOVYETLER BİRLİGİ'NİN 
TUTUMU : EŞİTLİK VE 
EŞİT GÜVENLİK 

Sovyetler Birliği, Cenevre 
gölÜşmelerinde başından 

beri esnek davrandı; görüşmeler
de eşitlik ve eşit güvenlik pren
siplerinden hareket etti. Dünya 
banşını koruma ve yeni bir 
nükleer silahianma yanşını önle
mek için Sovyetler Birliği hiçbir 
çabadan çekinmedi. Gerçek "sı
fır çözüm" önerdi. Göıüşmeler 
boyunca gerekli güven ortamının 
oluşması için cesaretli adımlar 
attı, tek yanlı olarak; ilk önce 
silahianmasını Avrupa bölgesin
de dondurdu, sonra bu bölgede
P~şeng: sayfa 12 

ki silahlannın önemli bir kısmını 
geri çekti. Sovyetler Birliği, nük
leer taşıyıcı silahlan da hesap
layarak Fransız ve İngiliz füze
lerinin sayısı kadar füzenin dı
şında diğer tüm füzelerini söküp 

,tahrip etmeyi önerdi. Fransa ve 
İngiltere, füzelerini azalttıklan 
düzeyde Sovyetler Birliği'nin de 
füzelerini azaltacağıru bildirdi. 
İş te gerçek ve radikal "sıfır 
çözüm" budur. ABD'nin, Avru
pa'da ve fılolar üzerinde nük
leer silah taşıyan uçakları da 

dünyamızı nükleer savaşın eşiği
ne getiriyor. Aynı şekilde, bu 
şartlar altmda bugünkü düzeye 
getirilen yu mu ş ama ve değişik 
sistemlere sahip ülkeler arasmda 
karşılıklı yarara dayanan ekono
mik ve kültürel ilişkiler de ol
dukça tehdit edilecektir. Yumu
şama politikasının bir ürünü olan 
ekonomik ve kültürel ilişkiler i
le nükleer silahianma yarışının 
bu şartlarda paralel yüıütülmesi 
imkansızlaşıyor. 

var. Bu silahlar da aynen füze- 4.FÜZELERİ R.REAGAN'IN 
ler gibi insanlan öldüıüyor, reel BAŞINA ÇALACAGIZ• 
sosyalizmi tehdit ediyor. Tah
rip edici nükleer başlıklı silah
Iann uçakla mı, yoksa füzeyle 
mi hedeİme vardınlması arasın
da hiçbir fark olmadığını sağlık
lı düşünebilen herkes bilir. 

Sovyetler Birliği gayet esnek 
davrandı. Ama esnekliğin de bir 
sının vardır ve bu reel sosyalizm
in güvenliği tarafından belirlenir. 
Reel sosyalizm, kendi güvenliği
ni sağlayacak entellektüel ve 
maddi güce sahiptir. Geçmişte 
bunu dosta da düşmana da is
patladı. 

ABD emperyalizminin ilk sal
dm ve stratejik atom füzele
rine karşı Sovyetler Birliği ön
lem almak zorundadır. Sovyet
ler Birliği, tek taraflı olarak i
lan ettiği silahsızlanmasını dur
duracak, ABD'nin atom füzele
rine karşı yeni taktiksel füze
leri Demokratik Alman Cumhu
riyeti'ne ve Çekoslovakya'ya 
yerleştirecektir. Ayrıca füzeleri
ni ABD'nin topraklanna ulaştı
ran yeni önlemler de alacaktır. 

Elbette Sovyetler Birliği açık
ladığı önlemleri severek almıyor. 
Bunlar, ABD'nin saldırgan ve ba
rış düşmanı planianna karşı reel 
sosyalizmin güvenliğinin sağlan
ması için alınacaktır. İnsanlık 
için istenilmeyen bu durumun, 
tek sorumlusu ABD emperyaliz · 
mi ve onun hem palarıdır. 
Görüldüğü gibi, emperyalizmin 

savaş yanlısı çevrelerinin propa
ganda ettikleri gibi, ABD nin a
tom füzeleri dünya banşı için 
güvenlik getirmiyor. Tersine, 

Bütün bunlar Avrupa halkla
rını yılgınlığa götürmüyor. Av
rupa banş savaşçılan: "Füzeler, 
Avrupa'ya getirildiği gibi, tekrar 
R.Reagan yönetimine geri gön
derilecektir. R.Reagan'm, Avru
pa halklarına vermek istediği 
bu kalırolası yıl başı hediyesi
ni(!) başına çalacağız" diyorlar. 
Banş hareketinin yöneticilerinin 
de açıkladığı gibi, füzelerin yer
leştirilmesinden sonra da müca· 
deleye devam edilecektir. Gün 
geçmiyor ki onbinlerce insan 
barış hareketinin saflarına katıl
masın. Yapılan araştırmalarda, 

Avrupa halklannın büyük 
çoğunluğunun ABD'nin atom 
füzelerine karşı olduğu ortaya 
çıkıyor. Hergün yeni bir banş 
savaşçısı "ABD'nin füzelerine 
hayır" diyor. Komünistler, banş 
hareketinin ön saflarmda yerle
rini alıyor ve bu kahrolası fü
zelere karşı işçi sınıfının ve ba
rış hareketinin eylem birliğini 
adım adım örüyorlar. Son dö
nemlerde işçi sendikalannın bir 
bütün olarak atom raketlerine 
karşı çıkması, füzeleri herşeye 
rağmen yerleştirmeye kalkışan 
füze sözcülerinin iç ine korku sal
dı. F .Almanya'run "Reinische 
Post" g:ızetesi 27.7.1983 tari
hinde Federal Başbakanlık'ta 
yapılan toplantıda "her halukar
da hempalann (işçilerin,RB.) 
caddelere dökülüp sadece işyer
leri için greve giden çe lik sa
nayii işçileri ile değil, bir de 
barış hareketiyle de dayanışma-
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ya gitmesi önlenmelidir." denil· 
diğini yazıyor. 

Emperyalist burjuvazinin bu
nu önlemesi olanaksızdır. İşçi 
sınıfı ve onun sendikaları, artık 
silahianmanın ellerinden işlerini 
aldığını kavrıyor ve bundan ha· 
reketle de ABD'nin füzelerine 
yöneliyorlar. Hatta, bazı sendi· 
kalar füzelere karşı genel greve 
gidilmesi gerektiğini söylüyor lar. 
Barış hareketi ile işçi sınıfının 

sosyal hakları uğruna verdiği 

mücadele birleştirilmeye çalı· 
şılmalıdır. Bu görev başarıldığı 
oranda füzeler geri gönderilecek· 
tir. 

Sovyetler Birliği, ABD emper
yalizmi ve onun hempaları gibi 
savaş istemiyor. Ancak, genel ve 
tam silahsızlanma yoluyladünya 
barışı güçlendirilebilir. Başta 

Sovyetler Birliği olmak üzere 
reel sosyalizm bu amaç için 
çalışıyor. Reel sosyalizm Cenev
re görüşmeleri masasma 
koyduğu olumlu ve esnek öne· 
rileriyle bu gerçeği birkez daha 
tüm banşsever güçlere gösterdi. 
Sosyalizm, ABD gibi askeri üs
tünlük peşinde koşmuyor, onun 
askeri doktrininin ana içeriğini 
reel sosyalizmin savunması ve 
~üvence altına alma oluşturuyor. 
Işte füze sözcülerinin görmek is
temediği bu realiteyi barışsever 
insanlar görüyor. 

Başarısızlığa uğrayan Cenevre 
görüşmelerinde iki tumu

rnun olduğu açık. Sovyet tara· 
fınm bütün çabaları eşitlik ve 
eşit güvenlik prensibine uygun 
oldu. Onlar görüşmelerin başa· 
rıyla sonuçlanması için çalıştı· 

lar, esnek davrandılar. ABD'nin 
aldığı tutum birkez daha gös
terdi ki dünya barışına yöne
len tehlikeler en büyük ölçüde, 
dünya emperyalizminin merkezi 
Amerika'dan geliyor Bunun ter· 
sini iddia eden kim olursa ol· 
sun, bilerek veya bilmeyerek 
barış mücadelesine zarar veriyor. 
Cenevre görüşmelerinin ba· 
şarısızlıkla sonuçlanmasının so· 
rumlusu ABD emperyalizmi ve 
onun hemJ?alarıdır. 

1t** 

'SEÇiM OLAYI' VE 
DEVRIMCI MUHALEFET 

Türk tekelci burjuvazinin en bi, burjuvazinin siyasal temsil
gerici, en şöven ve emperya· cilerinin önemli bir kesimini de 
lizmin en saldırgan çevreleriy- dıştalayıcı nitelikteydi. Sınırları 
le sarmaş dolaş olan kesimi, içine aldığı kimi burjuva siya
işbaşındaki askeri faşist Cunta sal çevrelerinin -ki bunlar büyük 
aracılığıyla "seçimler"i yaptırdı. burjuva siyasal çevrelerdir- faa
Ne kadar özgür bir ortamdan liyederini bile güdümlü olarak 
yoksun, anti-demokratik ve gü- serbest bıraktı. Bu, askeri fa· 
dürnlü olursa olsun "seçim olay· şist diktatörlüğün geçmişten 
yı", 12 Eylül darbesinden bu ya- beri açık teröre dayanan egemen 
na sürdürüle getirilen toplumun siyasal mekanizmasının "yeni" 
siyasal biçimlenişi sürecinin ba- durumda da toplumun siyasal 
zı gelişmelerini noktalayıp yeni biçimlenişi üzerinde zor yoluy
bazı gelişmelerine yolaçtığı için la rakipsiz tutulması anlamın· 
bir yamyla da bir genel muha- daydı. 
sebe özelliği taşıyor. Bu muha- Fakat genel kural olarak bili
sebe, hem burjuvazinin bütünü yoruz ki; toplumun çok yön
hem de askeri faşist Cunta 'nın lü karmaşıklığı, heterojenliği; 
arkasında duran bir grup tekel sınıfsal çıkar çelişkilerinin mü
için geçerli olduğu gibi Türki· cadele alanında zorunlu olarak 
ye ve Kürdistan'ın emekçi halk· doğurduğu farklı yönelme vs.gi· 
ları; onların devrimci demokra- bi olgular "rakipsiz"liği ve "zo
tik güçleri için de geçerlidir. ra dayanan siyasi güdümcülüğü" 
Cunta'nın arkasındaki tekeller, diktatörlük açısından en avan
seçimlere faşist diktatörlüğün tajlı koşullarda bile şu ya da 
ömrünü uzatmak. halklarımızın, bu ölçüde sınırlıyor. Diktatör
içten içe yaygınlaşan muhale- lüğün, bu karmaşıklığıve çok 
fetini bir süre daha etkisizleş- yönlülüğü içerisinde toplumun 
tirmek, içte ve dışta içine dü- politik nabzını istediği gibi kont· 
şülen tecrit edilmişliği berta· rol altmda tutmasını şu ya da 
raf etmek için başvurdu ve mu- bu ölçüde olanaksızlıiştırıyor. 
hasebesini bu esaslara yönelik İşte bizim burada üzerinde dur
olarak yaptı, yapıyor. Sözkonu- mak istediğimiz; generaller Cun
su noktaların tam tersi yö- tası yönetimindeki Türkiye'de 
nünde bir yaklaşımla "seçim o- "seçim olayı" döneminiıısundu· 
layı"m ölçüp biçrnek ve bir ğu en avantajlı koşullarda faşist 
sonuca ulaşmak emekçi halk diktatörlüğün, toplumun politik 
kitleleri ve onların örgütlü güç- nabzını kontrol etme ve iste· 
leri için geçerlidir. diği doğrultuda yönlendirme ça-

"Seçim olayı"nın Türkiye ve balarını sınırlayan; olanaksızlaş· 
Kürdistan 'ın devrimci-demokra- tıran etmenler arasında subjek· 
tik güçleri açısından bir genel tif bir faktör olarak bilinen 
değerlendirmeye olanak veren devrimci-demokratik hareketin 
belirtileri nedir? Hemen altını rolü sorunudur. 
çizerek vurgulamak gerekir ki Bu dönemdeki gelişmelerin or
" seçim olayı"nm değerlendir- taya çıkardığı göstergelerden bi
meye esas olan belirtileri, 6 Ka- ri, birinci derecede Türkiye dev
sım günü sandık başına gitme ve rimei-demokratik güçlerinin on
sandıktan çıkan sonuçlarla sınır- dan sonra da Kürdistan devrim· 
lı değil. "Oiay"ın süreci, en a- ci ve ulusal demokratik hare
zmdan siyasi partiler, seçim ve ketinin gerçek bir insiyatiften 
milletvekili yasalarının çıkarılıp yoksun olduğuna ilişkindi. Her 
siyasi faaliyet yasağının "kal· iki ülkenin devrimci-demokratik 
dırıldığı" dönemle başiatılmak güçlerinin "seçim komedyası"nı 
zorunda. boşa çıkarma mücadeleleri yurt· 

Söylemeye hiç gerek yok ki dışı ile sınırlı kaldı. mke içinde, 
siyasi faaliyet yasağının "kal- Cunta'nm, tekellerin açık terö
dırılması" devrimci-demokratik re dayanan diktatörlüğünü uzun 
siyasal hareketlerin yasal siyasi ömürlü kılma yolundaki planla· 
çalışma hakkını kapsamadığı gi- rına karşı yığınlan duyarlı kıl· 
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ma, onları Cunta'nın planianna 
karşı mücadele saflarına çekme, 
yok denecek kadar az oldu. Bu 
yöndeki yazılı ve sözlü propa· 
ganda çalışmaları bir-iki hare· 
ketin dar kapsamlı kıpırdama· 
larını aşınadı. Propaganda çalış· 
malarının böylesine dar kapsam· 
da kalmasının belli başlı nedeni 
şudur: 

Cunta, "seçimleri" yaptırma· 
ya ilişkin hazırlıklara girdiği dö· 
nemde de, 12 Eylül darbesiyle 
beraber ağır yaralar alarak geri· 
leyen devrimci-demokratik mu· 
halefet, yaralarını sanp top ar· 
)anma sürecine girınemişti. 
Kuşkusuz henüz toparlanmamış 
olma, istisnanız her hareket İ· 
çin geçerli değildir. Elbetteki 
aldığı yaraları sarma fırsatını el· 
de edip önümüzdeki dönemin 
kızışacak mücadelesine hazırlan· 
maya başlayan örgütler de var. 
Ama bunlar öylesine sınırlı ki 
devriınci-demokratik muhalefe· 
tin dağınıkhğı, gerileme ve çö· 
zülınesi sürecine damgalarını vu· 
racak etkinlikte değiller. Çoğu 
sol örgütün kendi iç sorunlan· 
na yönelen çabaları, onların 
Cunta 'ya karşı, yığınlara gitme 
görevlerine ağır bastı ve kendi· 
lerini neredeyse insiyatifsiz bı· 
raktı. 
Parçalanmışlık, dağınıkhk, ay· 

nşma ve çözülme dönemini at· 
latamamış olan devrimci-demok· 
ratik muhalefetin içinde, "se· 
çim olayı" karşısında kayıtsız 
kalan "sol"sekter anlayış, ken· 
disini iki alanda su yüzüne vur· 
du. Bunlardan biri karşı-devri
min başanya ulaşmasının ya· 
rattığı sözkonusu gerçekleri ka· 
bul etmek istemeyen, kendi ger· 
çeğini gizlerneye çalışan, zayıf
lığını, insiyatiften yoksunluğu· 
nun ortaya çıkmaması için bir 
takım önemli güncel olaylar kar· 
şısında aktif tutum almaktan ka
çınan bir anlayış olarak belir· 
di. Böylesi anlayışın sahipleri, 
hala kamuoyunu ve özellikle de 
kendi kitlelerini 12 Eylül dar· 
besi öncesinin tozlu-dumanlı ha· 
vasında kopardıkları yaygaralar· 
la avutmaya, dikkatleri bugün· 
den çevirip o günlere çekmeye 
çalışıyorlar. Gerçi sözkonusu 
anlayışa sanlanlar, bunu kesin 
devrimcilik adına yapıyorlar a
ma, siyasi faaliyet yasağının 
"kalkması" öncesinde, C un ta' 
mn "demokrasiye dönüş" dema· 
Peşeng: sayfa 14 

goJısının henüz ne anlama gel
diğini kavramayanların çoğun· 
lukta olduğu dönemde, iştah· 
landıkları şeyler, onların sağ 
bir bataklıkta kurban olmaya 
her zaman . hazır olduklannı 
gösterdi. Açıkça itiraf etmese· 
ler de, Cunta "demokrasiye dö
nüş takvmi"ni daha ilk açık· 
ladığı zaman, bunlar 12 Mart 
sonrası gibi bir döneme dönÜ·· 
)eceği ham hayaliyle legal parti 
kurma planlan yapmaya başla· 
dılar. Ama ne zaman ki gör· 
düler, "dönülen" şeyin demok· 
rasİyle uzaktan yakından ilgi· 
si yok, bu sefer "bizi seçimler 
falan değil, devrim ilgilendiri
yor'' gibi kof demagojilerle bu 
sefer büsbütün köşelerine çekil· 
diler. 

"Sol" sekter anlayışın diğer 
bir yanı da, dünden bu yana 
meydana gelen değişmeleri bu
nun taktiklerde ortaya çıkar· 
dığı değişikliği redederek; fa
şizmin planlarını boşa çıkarma· 
yı, diktatörlük koşullarında kit
lelerin acil sorunl.ırı uğruna mü· 
cadeleyi küçümseyerek boyuna 
devrim çığırtkanlığı yapma biçi
minde kendini gösteriyor. Han· 
gi biçimiyle ortaya çıkarsa çık· 
sın nihayette, bunlar mücadele· 
yi pasifize etmekten, devrimci 
mücadeleyi kitlelerden uzaklaş· 
tırmaktan başka bir işe yara· 
mıyor. Toplumun gerçekleri, yı
ğınların can alıcı istenıleri bir 
yanda dururken, bunlar kendi 
hayal köşklerinde "gazel" oku· 
mava devam ediyorlar. 

Diğer yandan "seçim olayı" 
karşısında kayıtsız kalmayan ke· 
simlerin tutumları da farklı yön
de oldu. Bunlardan özellikle 
Kürdistan ulusal demokratik ha· 
reketi içinde yeralan kimi çev
reler, neredeyse sadece adet ye
rini bulsun diye bir tutum al· 
ma gereğini aldılar. Gerçekte 
ne kendilerini ne de beraber 
çalıştıkları mücadele arkadaşla· 
nnı, Cunta'ya karşı bu alanda· 
ki mücadelenin gereğine inandır· 
madıkları için ciddi bir propa· 
ganda ve ajitasyon çalışmasına 
hiçbir zaman baş vurmadılar. 
Kayıtsız kalınama yolunu se

çen kimi devrimci-demokratik 
güçler ise "seçimleri boykot" 
alternatifi ile ortaya çıktılar. 
Aslında içinde buhınduğumuz 
koşullarda onların "seçimleri 
boykot" tutumları, yığınları 

Cunta'va karşı aktif mücadele 
safına çeken, yol ayınınma gö· 
tören bir taktik olarak işleme· 
di. Daha çok Cunta'yı kendi 
planlarıyla başbaşa bırakınayı 
getiren pasif tutumlara yaradı. 

öte yandan, Cunta'mn zorla 
dayattığı partilerine "hayır" de· 
rnek için kitleleri geçersiz oy 
kullanmaya çağıran güçlerin tu· 
tumları ve çabaları, devrimci· 
demokratik muhalefet içinde 
en ileri adım oldu. Y ığınlara 
en çok ulaşan çağrı bu çağ· 
rıydı. Bu anlamıyla da, diğer 
tüm tavırlardan daha çok onay 
gördü. Fakat hiç olmazsa ge· 
çersiz oy kullanılması gereği
ne inanan güçler arasında sağ· 
lıkh bir işbirliği sağlanamadığı 
için, Cunta 'mn "seçim komed· 
yası "yla oynamak istediği oyun· 
Ian boşa çıkaramadı. 
Aslında "seçimlerde" Türkiye 

ve Kürdistan halklarının büyük 
bir çoğunluğunun Cunta'yı is· 
temediği çok açık olarak orta· 
ya çıktı. Ama aynı çoğunlu· 
ğun oylannın, geçersiz ya da 
boykot çağrısında bulunan dev· 
rimci-demokratik güçlerin gös· 
terdikleri hedeflere yönelmeme
sinin büyük nedenlerinden biri 
dikta koşulları ve "seçimin" 
anti-demokratikliği ise diğer ne· 
deni de devrimci-demokratik 
güçlerin yığınlara ulaşınakta, 
onları örgütlü anti-faşist müca· 
deleye seferber etmekten yok· 
sunluklarıdır. Şöyle ya da böy
le, bu güçlerin tutumları, içinde 
bulundukları parçalanmışlık, da· 
ğınıkhk ve çözülme süreci, fa· 
şist diktatörlüğün ömrünü uzat· 
mak, daha fazla sömürü ve has· 
kı getirmek için başvurduğu 
düşmanca planlar karşısında e
mekçi halk yığınlarının büsbü· 
tün örgütsüz kalmasını, tekelci 
burjuvazinin baskı ve demago· 
ji mekanizmasının etkinlik ala· 
mnda hocalamasını getirmiştir. 

İşte devriınci-demokratik mu
halefetin "seçim olayı"ndan a· 
nahatlanyla çıkarması gereken 
sonuçlar bunlardır. Bu sonuçlar 
gözönünde bulundurulınadan; 
sağlıklı ve gerçekçi değerlendi
rilmesi yapılmadan geleceğe iliş· 
kin doğru perspektifler getiri· 
lemez. Can alıcı nokta da bu
rasıdır. 
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baştarafı s. 1 'de 

••• Cıkarken • 
tırabilmesi, güçlü bir kitle 
desteği elde edebilmesi, kit
leleri sağlıklı bir rayda örgüt· 
leyerek devrim yolunda se
ferber edebilmesi için yayın 
alanında güçlü olması zorun· 
lu dur. 

,.Merkez Yayın Organımız 
PEŞENG, 1977 yılmda yayı
na başladı. Ancak, bugüne 
kadar yerine getirmekle so· 
rumlu olduğu misyonu tam 
anlamıyla yerine getiremedi. 
Daha çok teorik bir yayın 
organının yüklenmesi gere
ken bir işievle yayın yaptı. 

Düzenli bir yayın yaşamına 
kavuşturulamadı. Bugüne ka
darki yayın süresi içerisinde 
bazı özel sa,yı ve ekler dı

şında ancak oniki sayı yayın

lanabildL Partimiz, ideolojik 
öncülük görevini tam anla
mıyla yerine getirebilecek bir 
yayın organı eksikliğini yıl

larca çekti. 
Partimizin, herşeyden önce 

ve acilen kollektif ajitatör, 
propagandist ve örgütleyici 
bir role salıip, partinin ideo
lojik öncülüğü misyonunu 
tam anlamıyla yerine getire
bilecek, düzenli ve periyodik 
aralıklarla çıkacak aylık bir 
gazeteye ihtiyacı vardır. Mer
kez Yayın Organımız 

PEŞENG, bu ihtiyaca cevap 
verebilmek amacıyla, 2. 
Kongre'de alınan karara uy
gun düşen bir sistem ile ya
ymını !lirdürecektir. 
Okuyucularımızdan gelen 

eleştiri ve öneriler, muhabir
ler tarafından zamanında 

gönderilen haberler ve yayın 
alanında elde ed~ceğiırıiz ye
ni deneyimler PEŞENG'i da
ha da güçlendirecektir. 

Saygılarımızla 

• 

baştarafı s. 6 'da 

2. KONGRE ... 

calıştığımız partimizin tarihi 
2. Kongresi'nin sonuçlan bun
lardır. Bu sonuçlan en özlü bir 
biçimde yansıtan, Politik Rapor, 
Program ve Tüzük ile Kongre 
Kararlan'dır. Politik Rapor ya· 
yınlandı ve olanaklı en geniş 

şekilde dağıtıldı. Program, 
Kongre Kararları, dost ve kardeş 
örgütlerden Kongremiz 'e gelen 
dayanışma dilek ve mesajlan i· 
le Kongre'ye katılan konuk par
ti ve örgüt temsilcilerinin konu ş· 
malan en kısa zamanda yayın· 
lanacaktır. Gecikmeli de olsa 
şimdiye kadar yayınlayamadığı
mız bu belgelerin yayınlanıp da· 
ğıtılmasıyla Kongremiz 'in so· 
nuçlan tümüyle kamuoyuna 
yansıtılmış olacak. 

Bütün bunlar, 2. Kongremiz'in 
Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi 
halkı için önemli bir kazanım 
olduğunu gösteriyor. Bolşevik 

Parti tarihi bize, başanlardan ba· 
şı dönen, çalışmasındaki eksik· 
likleri ve yanlışlıklan göremez 
hale gelen bir partinin işçi sı· 

nıfının önderi olarak rolünü ye· 
rine getiremeyeceğini öğretiyor. 
Bu deneyim bize, eksik 'Ve yan· 
lışlıklardan dersler çıkanldığı ve 
kadrolar bu anlayışla eğitdiği 

ölçüde, partinin yenilmez olaca· 
ğını gösteriyor. 2. Kongre'de· 
partimiz doğrularını, eksiklikle
rini, yanbşlıklannı ne abartarak 
ne de eksiiterek ortaya koydu. 
Bununla yıkılmazlığını ve güçlü
lüğünü bir kez daha kanrtladı. 
Tabü ki bu, herşeyin bittiği an· 
larnma gelmiyor, Sadece attığı
mız yaşamsal adımiann önemini 
belirtiyoruz. Görevlerimizin bit· 
mediğini ve daha zor görevlerle 
karşı karşıya olduğumuzun bi
lincindeyiz. Ama şuna inanıyo 
ruz ki, zorluklara göğüs gerip 
engelleri tek tek aşacak ve üs
tümüze düşeni layıkıyla yerine 
getireceğiz. Bu güç ve kararlı· 

lığımızı, Kürdistan işçi sınıfı ve 
emekçi halkından, en ağır ko
şullarda bile parti birliğimizi 

göz bebekleri gibi koruyan yiğit 
ve fedakar militanlarımızdan alı· 
yoruz. 

•• 
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peryalistler, Şahlık İ ranı 'nın ye
rini, Kenan t, vren ve taytası 

gibi halk düşmanlan sayesinde 
d oldurdular. 

Barışın pekişmesi; yumuşa· 

manın derinleşmesi silahlanma
nın dondurulması, azaltılması ve 
giderek tümden yokedilmesi; 
uluslararası sorunların barışçıl 

yoldan çözümü; dostluk ve 
işbirliği bağlarnun pekişınesi; 

nükleer enerjinin barışçıl amaç· 
lar la kullanılması; silahiara yatı· 
nlar paraların hastalıklara, ceha· 
!ete karşı harcanması ve in· 
sanın yaşam standardının yük
seltilmesi iç in savaş ım veren 
banş savaşçılannı ağır cezalara 
çarptırmakla, faşist diktatörlük, 
kendi iğrenç yüzünü dünya 
halklarına birkez daha göstermiş 
oldu. Halklar, Cunta 'yı şimdi 

daha iyi tanıdılar. 

baş tarafı s.2'de 

GöREV BAŞlNA! 
yöredeki görev, layıkıyla, yerin· 
de ve zamanında başanlmadığı 
zaman, bu, parti mücadele ve et
kinliğinin bütününe olumsuz 
yönde yansır.Somut ömegını 

Merkez Komitesi yayın orga· 
nından verelim: Bütün parti ör
güt ve üyeleri, yayın organıyla 
sürekli ve düzenli bir ilişki için
de olmadan, O'na yazı ve haber 
ulaştırmadan yayın organımız, 

ideolojik öncülük ve politik yön
Iendiricilik görevini gerektiği 

gibi yerine getiremez.En kuytu 
köşede dahi olsa hiç bir yolda· 
şın, "ben yazı ya da haber gön
dernıezsem de olur ,nasıl olsa di· 
ğer yoldaşlar bunu vaınvorlar" 
deme hakkını kendisinde bulma· 
mabdır.Böylesi bir anlayışla her 
bakımdan savaşmak hayati Ö· 

nem taşıyor. 
Kürdistan toplumunun en bi

linçli, en fedakar, en inançlı ve 
en cesur unsurları olarak bütün 
partili yoldaşlann bu bilinçle 
mücadeleye sanlmalan; en zor 
ve elverişsiz koşullarda bile be
lirttiğimiz ni te liklerinin verdiği 

sonsuz enerji yle yaratıcılıklarını 
göstermeleri zorunludur. Böylesi 
bir zorunluluğu gözden ırak tut
mamak, bugün her zamandan 
daha önemlidir . 

Öyleyse görev başına! 
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TEHDiT VE CEZA ILE 
BARIŞ SUSTURULAMAZ 

nizm tehlikesi" ve "Sovyet teh· 
didi" masalına inandırmaya çalı· 
şıyor. Sağa-sola tehditler savu· 
ruyor, saidıniarda bulunuyor. 
Bölgede gerginliği diri tutuyor. 
Banş tan, uluslararası ilişkilerin 
düzelmesinden, insanlığın yaşa· 

İstanbul Sıkıyönetim Komu· 
tanlığı'nın 2 nolu Askeri Mah· 
kemesi'nde bir buçuk yıla yakın 
bir süredir devam etmekte olan 
Barış Derneği davasının en son 
oturumu 14 Kasım 1983'te ol· 
du. Bu oturumda, barış düş· 
manı faşist diktatörlüğün mah· 
keme heyeti kararını açıkladı: 
23 barış savaşçısı ağır cezala· 
ra çarptınldı. Aralarında Barış 
Derneği Genel Başkanı emekli 
büyük elçi Mahmut Dikerdem' 
in de bulunduğu 18 kişiye se· 
kizer yıl ağır hapis ve ikişer 
yıl sekizer ay da genel gözeO 
tim altında bulundurma cezası 
beşine de beşer yıl ağır hapi; 
ve birer yıl dörder ay genel 
gözetim altında bulundurma ce· 
zası verildi. 

Generaller çetesi, Banş Der· 
neği'ni kapatma ve yöneticile· 
rini ağır cezalara çarptırmakla 
adeta Reagan gibi emperyalist 
banş düşmaniarına kendisinin 
de_ ne denli banş düşmanı ol· 
dugunu kanıtlamak istemiştir. 
Barış Derneği yöneticilerinin 

tek "suçu "u farklı sosyal sis· 
temlere sahip devletlerin barış 
içinde bir arada yaşamalarını; 
uluslararası ilişkilerde şiddete 
başvurulmamasını; banşın ko· 
runması, yumuşamanın derinleş· 
tirilmesi ve silahianmanın don· 
durulması, azaltılması ve en so· 
nunda da genel ve tam silah· 
sızianmanın sağlanması- tüm as· 
keri blokların dağıtıım.:Sı ve İn· 
sanlık için en değerli şey o· 
lan yaşama hakkının garantiye 
aluıma,-;ı için mücadele etmele· 
riydi. Insancıl düşünceli, sağ du· 
yu sahibi insanlar bu onurlu 
mücadeleyi destekliyor. Savaş 
kışkırtıcılan, komplocular bu 
tür çabalan gösterenleri parça· 
lamak isterler. Bizim "şahinler" 
in de yaptığı budur. Ne bir ek· 
sik ne bir fazla .. ! 
Banş Derneği davasında "sa· 

nık" olarak yargılananlar, uğru
na mücadele ettikleri davaya le· 
ke sürmediler. Davalarını ve der· 
neklerini tüm çabalanyla savun· 
du lar. Pişmanlık duymadıkları· 
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nı, barışı savunmanın yüce bir ma hakkına yönelmiş nükleer 
görev olduğunu vurguladılar. savaş tehlikesini yoketmekten 
Yalan ve iftiralarla dolu olan yana güçlere saldınyor; onlan 
'dd' · düşman ilan etmeye devam e· ı ıanamı;_nın asılsız iddialarını, diyor. 
sahtekarlıgını ortaya çıkarıp, 
çürüttüler. Mahkeme salonunda· Cunta, bölgemiz ve dünyada, 
ki tutumları sürdürdükleri barış gerginliğin diri tutulmasında ve 
mücadelesinin bir parçası oldu . silahianma yarışının körüklen· 
Sanıklardan Erol Taygun; mesinden yanadır. O, koyu bir 

"bugün her milletten, her din· barış düşmanı; dolayısıyla da 
den, her ırktan insanlar, barış barış uğruna çaba sarfeden Ba· 
için mücadele etmektedirler. rış Derneği yöneticilerini ve 
Belli bir azınlık ise, bazı İn· Dünya Barış Konseyi'nin de düş· 
saniann cehaletinden yararlana· manıdır. 
rak bu mücadeleye karşı çık· Faşist diktatörlük altındaki 
maktadır" diyerek saldırganlığa Türkiye gün geçtikçe daha çok 
bir kez daha dikkat çekiyordu. ABD'nin ekonomik, politik ve 
Mahmut Dikerdem ise, Banş askeri denetimine giriyor. Tür· 
Derneği'ndeki çalışmasından kiye ve Türkiye Kürdistanı top· 
duyduğu gururu şöyle dile ge· raklan, dünya emperyalizminin 
tiriyordu: "içtenlikle inanıyo· çıkarlarına hizmet için artan 
rum ki, beni yetiştiren ve her ölçüde ABD ve NATO'nun 
şeyimi ona borçlu olduğum emrine veriliyor, "Çevik Kuvve· 
halkıma yaşamım boyunca tler"e peşkeş çekiliyor. Çoğu 
mütevazı bir hizmette buluna· Türkiye Kürdistanı'nda olan çok 
bilmişsem, bunu otuzyedi yıllık sayıda hava:ıianı genişletilmekte, 
mesleki görevimden çok, üç bu· modernleştirilmekte. Türk Or· 
çuk yıllık Banş Derneği baş· , du'su ve NATO ortak tatbi· 
kanhğında yerine getirebildim." 1 katlarında hızlı bir artış var. 

Dikerdem'in savunması ünlü SSCB topraklarına yönelik ca· 
bilim adamı Albert Einstein'in susluk üsleri yetmiyormuş gibi 
şu sözleri ile son buluyordu: geçtiğimiz günlerde AWACS U· 
"~en yalnız barışsever değil, ~aklan K?n-ı:a'ya yerleştirilerek, 
bır barış savaşçısıyım. insanlar Konya llerı Harekat Merkezi" 
savaşa savaş açmadıklan sürece a~ıldı . Bugüne kadar Irak Kür· 
hiçbir şey savaşları ortadan kal· dıstanı'na iki kez geniş çaplı 
dı?mayacaktır. Barış gibi inan· saldırıd_a !'ulunuldu. Kıbrıs'taki 
dıgımız bir dava uğruna öluıek kukla ıktıdar vasıtasıyla Kuzey 
savaş gibi inanmadığımız bi; ~ıb?s 'ın "bağımsızhğı" ilan e· 
şey uğruna acı çekmekten daha dıl~ı. lrk.ç~, şöven, militarist, 
i-ı:i de~il midir? Savaş yolunda antı-kornunıst ve ABD'yi öviicü 
hıç ~ıren~eksizin göze aldığı· propagandalar . ya~.gı~aştml· 
mız ozverileri barış uğruna da makta~r. ABD ile Turkiye ara· 
göze almak zorundayız." sında ımzala~mış b~lunan an· 

Barış Derneği davası savaşçı· laşmalan yerıne getırmede ol· 
Ian kendi haklı davalarını sa· dukça cüretkar olan faşist gene
vunmakla kalmadılar; aynı za· r~!ler diktas~, dünyadaki barış 
manda, tüm insanlan bu davayı duşmanı faalıy~tlerıyl~ ~n sıra· 
savunmaya, "savaşa savaş açma· ~~~- yerlan bırkaç ıktıdardan 
ya" çağırdılar. bın~ır. .. . 

Faşist dik ta, ırkçı-şöven ve he· Bugun, ~~kiye, ABI? ve . 
gemonyaa amaçlar peşinde ko· NATO ıçın,: ~osy~~st ~~stem'e 
şuyor. Anti-komünizm ve onun ve Orta-Dogu dakı ılencı hare· 
özgül bir biçimi olan anti.Sov- ket~ere karşı askeri yığmak mer· 
yetizm temeli üzerinde yoğun ~ezı,_ "sı_çı:ıma tahtası" ve önem
propagandalar yapıyor; yalan ve lı bır ıstihbarat üs'üdür. Em
demagojileriyle kitleleri ''komü· devamı s. 15'de 
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