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"6 Kasım seçimleri"nde halk
lanmız Cunta'ya ''Hayu" dedik
leri halde, yeniden faşist dikta
törlüğün yürütme erkinin parça
sı olan bir hükümet iş başına 
geldi. Bülent Ulusu Hükümeti' 
nin giderek, yerine Özal Hükü
meti'nin gelmesi ile iktidann ni
teliğinde bir değişme olmadı_ 
Hele hele, bununla "demokrasi
ye geçilıniş" olduğunu faşist · 
generaller de dahil , hiçkimse 
iddia etme cesaretini kendinde 
bulamıyor_ Gerçi işin başında, 
generaller ·"demokrasi takvimi" 
ni ilan ·ettiklerindç "seçimleri'! 
demokrasiye geçişin son adımı 
olarak piyasaya sürdüler; Ve as
lında onların gönlünde yatanlara· 
bakarsanız bugünkü son biçimle
nişiyle sürmekte olan faşist re
jimin herkes tarafından bir de-

mokrasi rejimi olarak benım
senmesini çok isterler. Zaten on
lann demokrasi olarak içlerine 
sindirebilecekleri rejim, bundan 
ötesi olamaz. 

Fakat bilindiği gibi, "takvim" 
in işletilmesi ile olaylar hiç de 
onların planladığı gibi gelişmedi. 
Atılan adımiann "demokrasiye 
dönüşle" uzaktan yakından ala
kası olmadığı yönünde iç ve dış 
kamuoyunda yoğun tepkiler gel
di. Özellikle siyasi faaliyet yasa
ğının "kaldınlması" ·ve seçimle
re ilişkin yapılaniann ne büyük 
sahtekarlıklar olduğunun hemen 
herkes tarafından anlaşılması ve 
tepkilerin artması karşısında, ge
neraller geri adım atarak ağız 
değiştirmeye başladılar. Artık 
"seçimlerden sonra demokrasiye 

Devamı sayfa· 2'de 

• 
uGiderayakııOidu -Bitti/er 

Geçen yılın Ekim ayı ortala
rında tatile giren kukla "Da
mşma Meclisi"nin tüm yetkile
rini de üzerine alan Cunta, o 
dönemde, faşizmin kurumlaş
masına yönelik önemli adımlar 
attı. Bir çok "Kanun Hükmün
de Kararname" ile faşist reji
min geleceğini "güvence "ye aldı. 

6 Kasım sahte seçimlerinde, 
halklanmız tarafından yenilgiye 
uğratılan Cunta, gerek kendisi 
ve gerekse de Ulusu Hükümeti 
aracılığıyla yeni yeni uygulama
lara girişti. 6 Kasım sahte se
çimlerinden sonra alel acele ve 
"oldu-bitti"lerle girişilen uygu
lamalar kısaca şöyle özetlene
bilir: 
*Kendisine Milli Güvenlik Kon
seyi adını veren Cunta, 10 Ka
sım 1983 tarihli ve 34 sayılı 
kararında; sıkıyönetimin 19 Ka

dört ay uzatılınasım kararlaştır
dı. 
*Avrupa'ya, Pershing ve Cruise 
füzelerinin yerleştirilmeye baş
landığı ve "demokrasiye dönüş" 
demagojisinin yaygınlaştınldığı 
bir dönemde; Türkiye Banş D'er
neği yöneticilerinden 18'i 8 yıl, 
5 'i de 5 yıl ağır hapis ve çeşit
li sürgün cezalanna çarptınldı. 
*Kuzey Kıbns'ı Türkiye'ye il
hak planının bir parçası olarak, 
kukla Denktaş yönetimi eliyle 
Kuzey Kıbns'ta "bağımsızlık" 
ilan edildi. 
*MGK döneminde çıkmış yasa
lar hakkında hiçbir şekilde ip
tal davası açılamayacak. 
•Faşizmin kurumlaşmasını da
ha da sağlamlaştıran yeni üst 
düzey atamalan yapıldı. 
*Askeri faşist darbe sonrasında, 
kamu kuruluşlarında görevlendi-
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Baş tarafı s. 1 'de ve muhalefete dönüşmeye baş-
dönüleceği" lafım bir yana bıra
karak "seçimlerin yapılmasıyla 
demokrasiye geçiş döneminin 
başlayacağını" gevelemeye baş· 
ladılar. 

Oç yıldır faşizme övgüler diz
rnekten yorulmayan ve darbed 
generalleri şirin göstermek için 
binbir dereden su getiren bur
juva basını da 6 Kasım 'dan son· 
ra elbirliğiyle generallerin ver
dikleri sözlerinde durduklannı 
ve demokrasiye geçiş döneminin 
bıişladığmı yayıp duruyorlar. 

Oysa, "seçim" adı verilen bir 
gösterinin ardından göstermelik 
kukla bir parlamentonun oluş
turulmasıyla askeri üniformalı 
generallerden meydana gelen 
Milli Güvenlik Konseyi adlı Cun
ta'nın, bu sefer üniformayı çı· 
karmış bir kısım generallerle 
ordunun yeni üst yöneticilerin
den oluşan Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi'ne dönüşmesi ile ve U
lusu Hükümeti yerine Özal Hii
kümeti'nin işbaşına geçmesiyle 
ne demokrasiye geçildi, ne de 
geçiş dönemi başladı. Hatta ger· 
çek anlamıyla bir sivilleşme bi
le olamadı. Faşist diktatörlüğün 
tepesine oturtutan Cumhurbaş· 
kanhğı Konseyi, darbed gene
rallerle ordunun bugünkü üst 
yöneticilerinden oluşuyor. Sıkı· 
yönetim her tarafta terör estir· 
meye devam ediyor. Kasım se
çimlerinden sonra, faşist dikta· 
törlük, ipin ucunu gevşetmedi
ğini göstermek ve gözdağı ver
mek için birinci planda Kür
distan'da olmak üzere askeri 
operasyonları yeniden yoğunlaş
tırdı. Olağanüstü yetkilerle 
donatılan askeri mahkemeler, 
ceza kesmeye, idam fermanları 
vermeye devam ediyorlar. Zin
danlarda baskı ve işkence, do-

zundan hiçbir sev vitirmedi. 
Yönetim en gerici, en şöven 
ve ABD emperyalizmiyle en çok 
sarmaş dolaş olmuş tekellerin 
açık teröre dayanan yönetimi 
olmakta devam ediyor. 

Bütün bunlar, iktidarm niteli
ğinde bir değişikliğin olmadığı
m; faşist dikta rejiminin hüküm 
sürdürıneye devam ettiğini açık
ça gösteriyor. Eğer 6 Kasım'dan 
sonra, bir geçişten bahsedilebi-

P~şeng: sayfa 2 

Iirse, bu, askeri faşist diktatör- ladı. Bu durumlar, askeri faşist 
lükten sivil faşist diktatörlüğe diktatörlüğün ömrünün uzun 
tedricen geçmek için başlatılan olması önünde ciddi engeller ve 
bir geçiş dönemidir. zaaftar olarak belirdi. Diktatör-

Öte yandan, 6 Kasım'da olu- lük, bir nevi yılan gibi kabuğunu 
şan durumla, nitel anlamda de- yenilemek, taze kan almak ge
ğil ama nice I anlamda da hiçbir reksinimi ile karşı karşıya kaldı. 
değişikliğin olmadığı söylene· işte istemediği halde, bu gibi 
mez. Seçimle başlayan dönemi, zorunluhıklar, Cunta'yı, seçime 
rejimin bu gününe ve geleceğine gitme mecburiyetinde bıraktı. 
ilişkin meydana getirdiği değiş- "Seçimler", halkın gözünde 
meleri iki açıdan ele almak ge- Cunta'nın kişiliğiyle en çok bii
rekiyor. Birincisi bizzat "seçim tünleşen partinin (MDP'nin) ye
olayı"nın kendisinin rejimin ya· nilgisiyle sonuçlanınca, Türkiye 
rarına ve zaranna suyüzüne çı· ve Kürdistan halklarrom Cunta' 
kan belirtileri açısından; ikinci· yı istemedikleri açıkça ortaya 
si, Turgut Özal Hükümeti'ni iş· çıktı. Öte yandan hem anti-de
başına getirmesiyle rejimin gele- mokratik zorbalık kurallarıyla 
ceğini ne yönde etkileyeceğinin biçimlendiği, hem de tophımun 
göstergeleri açısından. en geniş kesinılerinin düşünce-

Askeri faşist diktatörlük, du- lerini açıklama, örgütlenme ve 
rup dururken ve isteyerek se- seçimlere katılma olanaklarm
çimleri yapmadı. generaller daha dan yoksun oldukJan açık terö
darbeye başvurdukları gün, içte re dayanan baskıcı koşullarda 
halkın ve tophımun faşist dikta· yaptınldığı için, "seçimler" hal
törlükten zarar görecek diğer km özgür iradesinin ürünü bir 
kesimlerinin tepkilerini sindir· yönetimi işbaşma getiremedi. 
mek, onların desteğini arkasına Yine en gerici ,en şöven ve ABD 
almak ve dış demokratik kamu- emperyalizmiyle en çok bağlı 
oyundan tecrit olmamak için, olan tekellerin açık teröre da ya· 
en kısa sürede demokrasiye dö- nan egemenliklerini sürdürecek 
nüleceğini belirtmek zorunda olan bir parti (ANAP) işbaşma 
kaldı. Açık teröre dayanan fa- geldi. Gerçi, ANAP'te Turgut 
şist devlet mekanizmasını otur· Özal başkanlığında birleşen kad
tup yaygınlaştırmak için attığı rolarm "seçim" sonrası hükitıne
her adımdan sonra da içte ve tini devralmaları, generallerin bi
dışta oluşan tepki ve hoşnut- rinci planda öngördükleri ve ar
suzluk.Jarı dindirrnek için "de- zu ettikleri bir gelişme değil
mokrasiye dönüş" demagojisini di ama, genel nitelikleri itiba
tekrarlayıp durdu. Darbenin ilk nyla diktatörlük yanlısı bir hü
döneınlerinde bu yöndeki sözlü kümetin görev üstteneceği daha 
demagoji ve vaatler, önemli bir seçim öncesinden belliydi. Çün
kesim tarafından ikna edici ka· kü ister, "emir komuta zinciri" 
bul edilirken belli bir süre son- ne bağlanan kukla konumlarıyla 
ra artık sözlü ve yazılı beyan· isterse de bizzat ideolojik ve si
ların, faşizmi kuruıniaştırma yo- yasal yapılanyla olsun "seçime" 
lunda atılan somut adımlar ya· katılan her üç parti de böylesi 
nınefa herhangi bir etkisi kalma- fonksiyonlarla donatılınışlardı 
dı. Öyle oldu ki Cunta artık ve onların dışmda, kimseye, se
dönüleceğini öne sürdüğü"de- çimiere girme olanağı verilme
mokrasi" yönünde bazı somut yerek, generaller açısından en 
adımlar da atınak zorunda kaldı. "kötü ihtimalle" bile yukanda
Bunun yanında, doğrudan doğ· ki sonuç peşinen garantilendi. 
ruya emir komuta zinciri çer- Bu anlamda, askeri faşist dik· 
çevesinde, ordu aracılığıyla ikti· tatörtük kulladığı başarıyı elde 
dan sürdürmenin koşullan her etti. Şimdi belki doğrudan doğ
gün biraz daha zorlaşmaya, yü- ruya beş kişilik generaller Cun
rütıne erki ve onun aracılığıy- ta'sı değil ama, faşist bürokra
la faşist bürokratik çark yıp- tik mekanizma kavuştuğu taze 
ranmaya, toplumun geniş kesim· kanla bir süre daha rahat soluk 
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alıp verme olanaklanna sahip. 
Diktatörlüğün yürütme erkinin 
bir parçası olan hükümette, üç 
yılı aşkın uygulamalarla yıpra
nan ve çekici hiçbir özellikleri 
kalınayan kadrolann yerine yeni 
kadrolar yerliştirildi. Salt hükü
met değişikliği ve henüz top· 
lurnun geniş kesimlerince nite
likleri bilinmeyen kadrolara gö
rev verilmesi bile, hoşnutsuzluk
lardan doğan homurtulann belli 
bir süre dinmesine ya da ihti
yatlı· suskunluğun yeniden ge
çici de olsa başgöstermesine ye
tİyor. Kaldı ki faşist diktatör
lük açısından kazanım bununla 
sınırlı değil. Y üriitrne erki, yeni 
kadrolarla takviye edildi. "Milli 
Güvenlik Konseyi"nin "Cum
hurbaşkanlığı Konseyi"ne dö
nüşmesiyle ordu üst yönetimi
nin yeni bazı unsurlan doğru
dan doğruya yürütme erkinin i
çine ahndı. Diktatörlük, kendi
sine pekçok alanda daha geniş 
manevra yapabilme olanakları 
veren göstermelik kukla bir par
lamentoyla güçlendirildL 

Diktatörlüğün, yukarıda · say• 
maya çalıştığımız kazanıınlıirı, 
genellikle ikincil siyasal ·yanlara 
ilişkindir ve geçici bir özelli
ğe sahiptirler. Bu geçici ikincil 
değerdeki kazanımlara karşm, 
"seçimler"den sonra faşist dev· 
Jet mekanizmasuıda yer eden 
yeni kurumlaşmalar, toplumun 
legal siyasal ·örgütlenmesine yö
nelik yeni yapılar; uzun vadede, 
faşist diktatörlüğe karşı mücade
lede anti-faşist muhalefetin ya
rarlanabileceği olanakları bağ· 
rında taşıyor. Kuşkusuz · bu o
lanaklar, kendiliğinden anti-fa
şist muhalefetin mücadele yolu
na serilmiş hazır olanaklar değil. 
Ama muhalefetin, kendilerinden 
yararlanabilme becerisiyle doğru 
orantılı olarak elverişli özel
likler gösteren "rejim zaafları" 
ya da "boşlukları"dır bunlar. 

Bununla berabcır, "seçimler" 
ve sonrasında oluşan durum, 
rejimin temel çıkmazlamıa, bu
nalımlarına herhangi bir çözüm 
getirmedi. Bir avuç büyük tekel 
grubunun çıkarları uğruna, açık 
terör üzerine oturtutan diktatör
lüğün, hayasız ve pervasız sömü
rü ve baskı politikası sürüyor. 
Emperyalizmin en gerici saldır
gan çevrelerinin, IMF'nin ve 
bir avuç Türk tekelinin halk-

larımıza zorla dayattıkları eko
nomi-politikası devam ediyor. 
Geçtiğimiz üç yıl boyunca Tür
kiye ve Kürdistan halklanna, 
toplumun diğer bazı kesimleri
ne çektirilen büyük acı ve pe
rişanlıklar pahasına, ekonomiyi 
bunalımdan kurtarma, menıleke
ti düzlüğe çıkarma iddialarıyla· 
uygulanan ekonomi-politikası, 
bunalımları çözmeye yetmedi. 
Toplumun en geniş kesimlerinin 
taian edilmesi; iş gücü sömürü
sünün katmerleştirilmesi, kır ve 
kent emekçilerinin yoksullaştı
rılması, işsizliğin artırılriııisı, bü
yük girişimiere dek varan bin
lerce iş yeri ve şirketin iflası kar
şılığı yaratılan "ekonomik ra
hatlama"nın ömrü iki yılı bile 
aşamadı. Daha kısa bir süre 
önce geçmişte bıraktığımıZ yıl 
boyunca, enflasyon yeniden tır
manışa geçti. Döviz sıkıntısı, 
üretim düşüşü, piyasada durgun
luk belirtileri yeniden baş gös
terdi. İç pazar daralması karşı
sında Türk sermayesinin dışa a
çılması yönündeki bütün çır
pınışlar, fiyaskoyla sonuçlandı. 
Şimdi, Türkiye ekonomisi, 1980 
yıllarındaki bunalım Ve durgun
luğa benzer bir çöküşe doğru 
yeni birinişe geçmiş bulunuyor. 
Önümüzdeki yıllarin ekonomi ve 
dolayısıyla· da toplumsal yaşam 
açısından çok zor ve acıh yıl
lar olacağı kuşku götürmez. 

Bütün bu gerçekiere rağmen, 
emperyalizmin en gerici saldır

gan çevreleri ve Türk tekelci 
buıjuvazisinin bir kesimi, 1980' 
den bu yana sürdüriilen ve "24 
Ocak Ekonomik Önlemler Prog
ramı" adıyla bilinen politikayı, 
önümüzdeki dönemde de sürdü
rülmesi zorunlu biricik ekon~
mi-politikası olarak görüyor. Bu 
kesimler tarafından, geçen dö
nem uygulamalarının başarısız· 

lıklannın nedeni ayrıntılardaki 
kimi hatalı ya da gecikıneli 
önlemler olarak öne sürülüyor. 

"Seçimler"den sonra Turgut 
ÖZAL Hükümeti 'nin işbaşma 
gelmesiyle, önümüzdeki dönem
de İMF dayatması bti ekonomi
politikasını daha cüretkar ve per
vasızca uygulanacak demektir. 
Zaten Turgut Özal başkanlığın
dakt ANAP'ı MDP'den ayıran 
y~ O'nun "24 Ocak Ekonomik 
Önlemler Progranıı"nı uygulama 
alanına sokmada daha köktenci 

operasyonları, daha seri bir hal
de ve operasyonlann toplumun 
çeşitli kesimlerinde açacağı ge
diklere karşın yan önlemlere 
başvurmadan öngörmesidir. 
Kanınıız o ki, daha "seçim" 

öncesinde, Başbakan Yardımcı
lığındaki Turgut Özal'ı görevini 
bırakmaya zorlayan ve siyasi 
faaliyet yasağının· "kaldırılması" 
ndan sonra da MDP'nin yanında 
bir de ANAP'ı kurmaya götü
ren etmen, işbaşındaki siyasal 
iktidann ıiasıl sürdüriileceğine i
lişkin görüş aynhklannın· ortaya 
çıkması değil, Freidmancı eko
nomi politikanın Türkiye'nin öz
gül koşullarında ekonomik ve 
toplumsal ·yaşamda nasıl sürdü· 
rüleceği konusunda askeri faşist 
diktatörlüğün arkasındaki tekel· 
ler arasında beliren aynlıkl.ardır. 
Cunta'nm arkasındaki kimi iş 
çevreleri, "24 Ocak Ekonomik 
Önlemler Progı:anıı"nm, tedri
cen ve doğurabileceği olumsuz · 
etkilerine karşı bir takım yan 
önlemler alınarak uygulanmasın
dan yana olurlarken, düşüncele
ri Turgut Özal'ın ve ANAP'ın 
tutumunda üadesini bulan kimi 
çevreler de, buna karşı çıkınış
lardır. Bunlar uluslararası alanda 
da AE T ile ilişkilere ikinci plan· 
da önem veren ve ABD emper
yalizmiyle bağınılılık ve işbirli
ği politikasını· en temel yönelim 
olarak alan çevrelerdir. ABD 
emperyalizminin saldırgan 
politikasının aktif bir unsuru o
larak O'nun kanatlan altında 
Türk sermayesinin Orta-Doğu'ya 
açılmasını· 'tek çıkar yol olarak 
görenler de yine bunlardır. Ger
çi diğer iş çevreleri de böylesi 
bir politikanın ·. anahatlarına 
karşı değiller. Ama onlar daha 
çok böylesi bir politikanın uy
gulama safhasında daha ihtiyat
lılığı ve uluslararası diğer iliş
kileri kestirip atmayacak bir 
denge hesabının yapılınasına Ö· 
nem verilmesini de gözönünde 
bulundurmaktan yanadırlar. 

Turgut Özal başkanlığındaki 
AN AP kadrosunun işbaşma gel
mesiyle -uzlaşma zemini de göz· 
önünde bulundurmakla beraber 
köktenci eğilimin "ekonomik 
önlemler"e yön vermesi büyük 
bir ihtimal olarak beliriyor. Bu, 
enflasyonu durdurma, üretimi 
artırma ve dısarıva açılma adı al--
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Anti- Faşist Politik Tutuklu/ara 

Özgiirlükl 

1984 yılına girerken Türkiye 
ve Kürdistanlı iomünistlerin, 
devrimci demokratik güçlerin, 
demokrasi ve özgürlükten yana 
tüm kişi ve kuruluşların önle
rinde duıan ana güncel gö
revlerden biri de, faşizmin zin
dalarında yatan onbinlerce anti
faşistin serbest bırakılması, top
lumsal yaşamın ağır problemle
ri karşısında, bilinçsizlik, zaaf 
ve çaresizlikleri nedeniyle suç 
işlemeye itilmiş düzen kuman
lannın özgürlüklerine kavuşma
larını sağlayacak bir "genel af" 
ın çıkanlmaSI için savaşım yü
rütmektir. 

Bugün ister siyasi nedenlerle 
isterse de başka nedenlerle olsun 
hapishanelerde yatanların karşı 
karşıya bulunduklan &orun, 
onlann en sağhksız koşullarda, 
baskı · ve işkence altında yaşa
malanndan dolayı çektikleri acı 
ve ıstıraplan aşiın; toplumun en 
geniş kesimlerini çok yakından 
etkileyen; hem kitleselliği hem 

-
tında, en büyük tekelci grupla
rın ekonomik ve toplumsal ·ha
yat üzerindeki egemenliklerini 
dahada arttınlmıisı, çalışanların 
iş güçlerinden daha fazla artı
değerin uluslararası ve yerli te
kellerin kasalanna aktarılması, 
yoksulluğun, işsizliğin büsbütün 
katmerleşmesi demektir. Öte 
yandan orta katmanların pek
çok olanağı da yitirerek güç
sözleşmesi, sermaye çevresinde 
iflastan, sermayenin el değiştir
mesinden ve rekabetin valışice 
artmasından dolayı çelişkilerin 
derinleşmesi de kaçınılmaz ola
rak önümüzdeki dönemin özelli
ği olarak belirginleşecektir. Geç
mişte alman ve önümüzdeki 
dönemde alınacak "önlemler''in 
dış borçlanma, uluslararası eko
nomik ve ticari ilişkilerde varı
lan anlaşmalann, ekonomik ve 
toplumsal yaşam üzerindeki esas 
olumsuz etkileri de önümüzdeki 
dönemde boy verecek ve buna
lım derinleşecektir. 

Bütün bunlar, Türkiye ve __ Kür-

Pı!şeng: sayfa 4 

de niteliği itibarıyla toplumsal-· 
laşan bir sorundur. 

70'1i yıHann ikinci yarısından 
bu yana Türkiye'de Slmfıial sa
vaşını ve Kürdistan'da ulusal de
mokratik hakların kazanılması 
yolundaki kavga sertleşerek gel
di. Sömürgeci burjuvazi, bu kav
gayı sindirrnek için, birler ce in
sam tutuklatq. zindanlıılı!. attı., 
Özellikle 12 Eylül 1980'deki as
keri faşist daıbeden souıa, tu
tuklananlann; zindanlara atılan
Iann sayiSI HJO bini geçti. Halen 
içerde onbinlerce Türkiye ve 
Kürdistanlı devrimci yurtsever 
ve anti-faşist var. Hi tl erin topla
ma kamplarından aşağı olmayan 
hapisbanelerin barınma, beslen
me ve sağlık koşuBarı son de
rece kötüdür. Baskı ·ve işkence, 
zindan yaşannnın neredeyse 
günlük tek gıdası durumunda. 
Politik tutukiniann çoğu, top
lumun faal aydın kesimlerinden, 
işçi sınıfının ve emekçi halkın 
ileri sınıf bilinçli unsurlarından 

distan halklarının, faşist dıkta
törlüğe karşı muhalefetlerini art
tıracak, faşizme karşı mücadele
de toplumun çok daha geniş 
kesimlerini hareketegeçirebilme
nin olanakları artacaktır. Faşist 
diktatörlüğün desteği giderek 
daralacak, sınıf temelinde derin 
çatlaklıklar oluşacaktır. 

Fakat ekonomik, toplumsal ve 
siyasal ·alanda,- önümüzdeki dö
nemde oluşacak bunahm, muha
lefet ve çelişkilerden halkları
mızın çikarları doğrultusunda 
bir çıkış yolu bulabilmek, başta 
devrimci demokratik güçler ol
mak üzere faşizme karşı olan 
güçlerin mücadeleyi örgütlü bir 
platforma kanalize etme, koşul
Iardan ve bilinecek olanaklar
dan gerektiği gibi yararlanabil
me becerilerine bağlıdır. Aksi 
takdirde bunalımın fatmasının 
daha ağır bir yükle halklarınu
za ödetilmesi de kaçınılmaz o
lacaktır. 

• 

oluşuyor. Faşizmin zindanlarına 
düşmelerine ulusal ve sınıfsal sa
vaşımın, özgürlük ve demokrasi 
kavgasının doğurduğu sonuçlar 
nedendir. Halklarımızın kurtu
luş kavgası, · fedakar ve yiğit 
evlatlarının elinde zindanlarda 
da sürüyor. Hem de çekilen en 
ağır aCılar pahasına.' Dışarıda da, 
yüzbinler, milyonlar, içerdeki 
ana-babalarının eş ve çocukları
nın, yakınlarının, yoldaşlannın 
çektikleri acıları payiaşıyor, u
mutla onların özgürlüğe kavuşa
cakları günü bekliyorlar. Siyasi 
olmayan nedenlerle içeride ö
mür tüketenierin ve ayın acı
larla onların yolunu da bekle
yenierin sayısı diğerlerinden az 
değil. Bunların da hemen hemen 
tamamı kapitalizmin, faşizmin 
yaygınlaŞtırdığı işsizlik, yoksul
luk, dejenerasyon sonucu suç· 
işlemeye itilmiş ve zindanlarda 
ömür tüketme zorunluluğuyla 
yüz yüze bırakılmışlardır. 

Siyasal nedenlerle zindanlara 
atılmış Türkiye ve Kürdistanlı 
devrimcilerin, yurtseverlerin, 
tüm anti-faşistlerin salıverilmesi 
sorunu toplumun en geniş ke
simlerini çok yakından ilgilen
diriyor. "Af", yüzbinlerin, mil
yonların derin özlemi, istemi 
ve yaşamsal gereksinmc:si ola
rak kendini dayatıyor. Işsizlik, 
açlık ve yoksulluk kadar top
lumu yakından ilgilendiriyor. 
Komünistlerin, devrimci-demok
ratık güçlerin, toplumu böyle
sine yakından ilgilendiren bir 
sorunu güncel ana görevlerden 
biri olarak önlerine koymala
n ve bu yönde mücadeleyi yo
ğunlaştırmaları, bir zorunluluk
tur. 

Yeter&. bir örgütlenmeden 
yoksun bile olsa, toplumun çok 
geniş kesimlerinden duyulan 
"af" istemi, siyasal tutukiniann 
sah verilmesi talebi, burjuvaziyi 
tedirgin etınekle birlikte, onun 
kimi çevrelerini kaçarnaklı ce
vaplar biçiminde bile olsa bir
şeyler geveleme zorunda bıra
kıyor. Faşist diktatörlük yanlı
sı güçler ise bu haklı talebe 
karşı çıkıyorlar. 

"Af konusu" 6 Kasım seçim
leri arifesinde çeşitli platform· 
larda tartışılan bir konu oldu. 
Kitlelerin "af" konusundaki öz
lemlerini, duyarlıhklarını bilen 
kukla partiler, onları demagoji 
yoluyla avutınaya çalıştılar. 
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Saclist olmadığım, insanal ol- verilmesi ve "genel af" çıka
duğunu ve kadrosunu içinde nlması yönünde sistemli bir a
insanal olmayan tabiatlı şahıs jitasyon ve propaganda yürüt
görmediğini belrten MDP Baş- tiikleıi söyknemez. Halbuki ya
bm Sunalp, "eğer iktidaı:a ge- pdabilettk çok şey vardır. Poli
lirsek ve elimizdeki bilgiler im- tik olsun ya da olmasın tutuk
kan verirse şüphesiz bsmi af dü- luların yalanlanna, dostJanna ve 
şiinülebilir" demc:kteydi. MDP bir bütün olarak emekçi halka 
Genel Semteri Doğan Kaııaroğ- gidilerek "af" sorununun pro
lu'da Nokta Dergisi muhabirine pagandası yoğunlaştınlabilir. En 
verdiği bir yanıtta, "siyasi olan geniş yığmlar böylesi bir müca
mahkumlan af kapsamı dışmda deleye kazanılabilir ve faşizm bu 
düşünüyoruz" demekteydi. yönde adım atmaya zorlanabilir. 
MDP ı "kader lwıbanlan" diye Kimileri, "Cunta genel af ilan 
adlandmbğı tutuklu kesimine: etmez; boşuna uğraşmayalım" 
(bundan bat siyasi olmayan IDlllltığıyla hareket ediyorlar. 
ınahkumlardı) "af'' vadetmesine Tekelci bınjuvazinin iktidan, 
rağmen gaıel veya politik bir kimseyi aadığun için bağışla
"af''a ise kesin karşı olduğunu maz. "Af''m olup olmayacağı, 
belirtiyOI"du. olması balinde nasol bir "af" 

ANAP Başkanı Turgut ÖZal' pçekleşetıeği şimdiden biline
da, "gaıel af diişiiniikmez. Fa- mez. Bunu, faşizm ile bir bü
kat düşünce suçundan yatanla- tün olarak lıalk yığınlan ara
rm aHi düşünükbilir" demc:ktey- smdaki çeişkinin derea:si, bor
di gazetecilere. ÖZal'in da yanıtı juvazinin kendi arasmdaki çeiş
demaaoiivdi: incıe ve sık dokun- kikri, kitklerin "af" konusun
muş bir sahtekarhk örneğiydi. daki bilinç, karıırlılık ve örgüt
ÖZal hiçbir zaman "düşüncıe su- lülük derea:si, vb. gibi etkenler 
çandan" yatan devrimcileri sah- beirleyecıektir. Bu, güçler den
vermeyi düşünmeeli gesine bağh olan bir şeydir. 

Partisi adına açıklamada bulu- Tekelci buıjuvazi mecbur kalma
nan Halkçı Parti Basın Birimi dıkça "af"tan yana tavır almaz. 
Başkanı Yaşar Ayııev ise; "genç- Ama kitleler zorlayarak onu "a
lik kusurlamnn dışma taşma- fa" mecbur edebilirkr. Kaldı ki 
mış, ülkede huzurun, banş orta- mesekye sadece bu açıdan yak
mmm bozulmasına neden ol- (aşmak doğru olmaz. 
mamış, masumane sayılabiecıek Biz, acil bir talep olan "af" 
türden bir takım su,çlarm affe- uğruna savaşilDl acil-demokratik 

diip edilmeyecıeğini gekcıeğin bir görev olarak görmekteyiz. 
koş~ ~çinde değerkodirmek Biz bu görevimizi yerine getir
gerekir diyordu. meye ça)ışırken, kidderin sem-

Gerçekte ise lter üç partide patisini kazanacak, onlann des
asimda aym noktada birkşiyor- teğini alacağız. Onlann örgütsel 
Iardı. Her biri demagojisine ay- miicadekmize güveni artacak. 
n bir şekil vermderine rağmen Cunta'nm yılalış ııiireci hızlana: 
özünde mesdeye yan çizdikr. eak. Varsm Cunta "af'' ilan et
Poitik tutuklularm salıverilmesi- memekte dirensin ! Bizim de on
ne ve böylesi bir şeyi savunan- dan bekkdiğimiz zaten budur ! 
laıa şiddetle karşı çıktılar. Ama o zaman halk yığınlan ie 

Cunta partikrinin yan çizme- Cunta ar.~~~~ndaki uçurum dalıa 
lerine rağınen "af'' sorunu bu- -
gün hem Kürdistan ve Türkiye' 
de bem de uluslararasi. alanda 
tartışılmaktadır. Uluslararası a-
landa da, T"urkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'nda tutuklu bulunan 

da açılacak. Yığmlarm Cunta'ya 
karşı mücadek lıararhhklan 
pekişecıek. Yığınlar kendileriyk 
Cunta ve onun arkaandaki k
keller arasmdaki çıkar zıtlığını 
dalıa yakmdan gö~cıekler. Bu 
yöndeki ajitasyon ve propapn
da çalışmalanmız boşa P:meye
cıektir. Halkın salt "af4'SOnuıun
da oluşan tepkisi bik fatizmi 
yıkma mücadelesine dönüşebile
cek. Faşizm, bundan önemli 
zararlar görecıek. 

Pek çok sorunda olduğu gibi 
poitik tutukluların sahverilmesi 
ve genel af ilan edilmesi uğnma 
yürütükttk mücadekde, iç ve 
dış kanıuoyu bizden yana oluş
maktadır. Ancak sol güçlerin da
ğunkhğı, bundan başka, kimi 
sol gruplarm acil takpler oğru
ra savaşımm gereğini kiiçinue
mekri veya bunu bugün için 
gerçekleştirilemez bir hedef ola
rak görmem; "af" uğruna mü
cadelenin gereği, önemi ve bir 
de bu işin hangi yöntemlerle 
yapılması gerektiğinin yeterincıe 
anlaşılamamış olması nedeniyle 
bugüne kadar T"urkiye ve r.n
ye Kiirdistam devrimci-demokra
tik, anti-fatist güçleri tar.afmdan 
"af'' için ıpeki çabalar harcan
mamıştır. Iktidan "af'' ilan et
mek zorunda lm:akmaya yete
cıek yegane güç, faşizme karşı 
mücadele edenlerin birkşik-ör
gütlü giiciidür o 

PPKK; güneıei talepler uğruna 
savaşilDl -ve dolayısıyla da po&
tik tutukluların ııabverilmesi '1101: 

"genel af'' uğruna ııavaşmu- vaz
geçilmez görevi sayıyor. O, gün
eıei takpler için ııürdiiJdiiiii sa
vaşum, devrim için sürdiinliiğii 
ııavaşumn bir parçası sayıyor. 
1984 yıh, bu ana güneıei görevin 
başaniması için mücadelenin 
yiikseltildiği yıl olmahdır .- _ 

• 

• 
siyasilerin sahverilmesi ldıinde 
giderek artan bir destek oluşu
yor. Kamuoyu "af'' sorununa 
sahip çıkmaya Iıazu- nüveler ta
şıyor. 

ANTi-FAŞIST TUTUKLULAR SERBEST 

Ancak bugüne kadar devrim
ci-demokratik anti~şist güçk
riu, Türkiye ve Kürdistan 'da an
tl-faşist _siyasal tutuklulaım sah-

BIRAKlLSIN. GENEL AF ÇlKARlLSlN ! 

• 
PS$eng: sayfa 5 
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ACiL GÖREV 

FAŞiST DiKTATÖRLÜGÜ YlKMAKTlR 

Oç yılı aşkın süredir iktida
n süngü zoruyla alan general
ler çetesi , işçi sınıfı ve emekçi 
halk tabakalannın, yıllarca 
mücadele ederek burjuvaziden 
aldığı tüm sosyal, demokratik 
hak ve özgürlükleri bir bir yok
etti. Burjuva demokrasisinin 
başlıca temelini oluşturan Ana
yasa'yı ve parlamentoyu orta
dan kaldırdı ve tüm yasama ve 
yürütme yetkisini kendisine dev
retti. Bu faşist çete, kendisine 
muhalefet eden sosyalist, anti
faşist ve demokrat güçlere, on
lann mesleki ve politik örgüt
lerine azgınca saldırdı. Devrimci
demokratik halk güçlerine karşı 
kitlesel operasyanlara girişti. 
Onbinlerce anti-faşist zindanlara 
atıldı. Devrimcilere yönelik i
dam kararlan günlük yaşamın 
bir parçası haline geldi. 

Faşizmin Kürt halkına yönelik 
politikası daha da vahşicedir. 
Kürdistan köy ve kasabalanna 
karşı ardı arkası gelmeyen o
perasyonlar düzenleniyor. Halkı
mıza karşı uygulanan ırkçı-şö
ven politika, eğitimde asimi
lasyoncu politika daha da ge
ricileş tiriliyor. 
Diktatörlüğün ekonomi ve sos

yal politikası tamamen en büyük 
tekellerin çıkarianna göre belir
leniyor. Orta ve küçük işlet
meler ; hatta büyük işletmeler
den bazıları bile hızla iflas bay
rağını çekiyor. Bir yandan bü
yük tekelci burjuvazinin karla
n rekor düzeylere ulaşırken di
ğer yandan işçi sınıfı ve emekçi 
halk kitlelerinin gerçek ücretle
ri 1963 yılındaki gerçek ücret
Ierin bile altına düşmüştür. 

Faşist Cunta, halkianınıza 
karşı giriştiği suçlanna hukuksal 
bir görünüm vermek için de em
peryalizmin ve büyük tekelci 
burjuvazinin istek ve çıkarlan 
ile uyum içinde olan bir "Ana
yasa"yı referandumla silahiann 
gölgesinde kabul ettirdi. Son o
larak 6 Kasım sahte seçimleriy
le, diktatörlüğün kukla partile
rinden oluşan göstermelik bir 
parlamento kuruldu. 

Pıheng: sayfa 6 

Faşist diktatörlüğün dış poli
tikası da ABD 'nin maceracı 
planianna hizmet ediyor. Bugün 
Cunta, ABD'nin Orta-Doğu'daki 
uzun kolu durumundadır . Dike
mizin topraklan, Sovyetler Bir
liği'ne ve bölgenin anti-emper
yalist ilerici güçlerine karşı, 
emperyalizmin savaşçı amaçları
nın hizmetine sunuluyor. ABD' 
nin saldırgan ordusu "Çevik 
Kuvvetler" Erzurum'da yapılan 
"Macera-1983" tatbikatına katı
larak Anayurdumuza yerleşti
rildi. Aynı dönemde Irak Kür
distanı 'na geniş çaplı saldında 
bulunuldu. Geçtiğimiz Kasım a
yının ortalarında Kuzey Kıbrıs'ı 
Türkiye'ye ilhak etme amacının 
bir parçası olarak sözde "ba
ğımsızlık" ilan edildi. Tüm bun
lar, faşist generaller çetesinin 
bölgede barış ve yumuşamanın 
en büyük düşmanlanndan biri 
olduğunu gösteriyor. 

Emperyalizm ve tekelci sömür
geci burjuvazinin en kodamanla
n Cunta'nın politikasından 
memnundur. Bu bir avuç sömü
rücünün dışında kalan sınıf ve ta
bakalann tümü diktatörlüğün 
politikasından hoşnut değiller 
ve değişik biçimlerde kendi çı
karları için mücadele ediyorlar. 
Artık devletin arkasında tüm 
burjuvazi değil sadece en geri
ci ve en Amerikancı tekeller 
vardır. Çünkü burjuvazinin bazı 
üst kesimleri de 12 Eylül 1980 
öncesi gibi devletin olanağından 
yararlanantıyor ve uygulanan e
konomik politikanın bazı uclan 
kendisini de oldukça rahatsız 
ediyor. Son dönemde bu rahat
sızhklannı da açıkça dile ge 
tiriyorlar. 
PPKK1anti-faşist taktiklerinde 

bu nesnel durumu gözönünde 
bulunduruyor. Bu nedenle Cun
ta'ya karşı mümkün en geniş 
muhalefeti mobilize edebilecek 
esnek taktiklerin saptanması ge
reğine inanıyor. Mümkün oldu
ğu kadar generaller çetesini yan
lızlaştırmak, en geniş müttefik
leri kazanmak, en azından bazı
larını da tarafsızlaştırmak ve es: 

Mirza Reman HEDAD 

nek bir politikayla sömürgeci 
düşman arasındaki çatlaklan de
rinleştirmeye çalışmak gerekir. 

PPKK, faşizme karşı mücadele 
eden güçlerle birlikte hareket et
mekten yanadır . Güç ve çylem 
birliklerinde, esas önemli olan, 
eyleme katılan ya da destek
leyen örgütlerden ziyade, plat
formun yöneldiği hedeftir, onun 
içeriğidir . 

Anti-faşist cephe programı 
tüm anti-faşist güçlerin ortak 
çıkarlannı ifade etmelidir. Aksi 
halde işçi sınıfı ve halklanmı
Zin başianna musallat olan fa
şizm belasını defedecek anti
faşist güçlerin birliğini gerçek
leştirmek mümkün değildir. 
Açıktır ki anti-faşist cephenin 

programı , demokratik halk ikti
dan (Kürdistan'da ise ulusal de
mokratik halk devrimi) progra
mı ile özdeş değildir. Çünkü, 
demokratik halk devrimi için 
bizimle birlikte mücadele etmek 
istemeyen ama faşizmi bizimle 
birlikte yıkmaya gelen güçler 
vardır. Burjuva demokrat, libe
ral, reformİst ve islamcı çev
relerin de faşizme karşı kaza~ 
minıası gerekiyor. Bunlara kar
şı esnek taktiksel bir politika 
izlenmezse faşizmle uzlaşabilir
ler. Ve bu da anti-faşist müca
deleye zarar verecektir. Ama şu
nu da özellikle vurgulamak ge
rekir: Anti-faşist cephe programı 
demokratik halk iktidarını(Kür
distan'da ulusal demokratik halk 
devrimini) gerçekleştirme önün
de engel olmamalıdır. Aksine o
nun önündeki engelleri ortadan 
kaldırmalıdır . 
Şu bir gerçek: Faşizmin kökü

nün nihai olarak kazınması bir 
demokratik halk devrimi (Kür
distan'da ulusal demokratik halk 
devrimi) sorunudur. Ama başka 
ülkelerde faşizmin nasıl yıkıldı
ğına bakıldığında, bu devrimler 
gerçekleşmeden de faşizmin yı
kılm~sının mümkün olduğu orta
da. Ispanya ve Portekiz'de fa
şizmin yıkılınası halk devrimi ya 
da sosyalist devrimle olmadı. A
ma iki değişik yol izledi. Porte-
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kiz'de faşizm bir anti-faşist dev
rimle yıkıldı. Ama burjuvazi 
sonradan devrimin önünü kesti, 
anti-faşist devrimin toplumsal ve 
politik kazanımlannı geri alarak, 
kesintisiz sürdürülüp şosyalizme 
götürülmesini önledi. Ispanya'da 
da Franko'nun ölümünden sonra 
büyük burjuvazi tarafından re
forumlar yapılarnk burjuva de
ınokrasisine geçildi. 

Görülüyor ki sorun ne sol ne 
de sağ oportünizmin ileri sürdü
ğü gibidir1 Sol oportünistlerin 
sözümona anti-faşist cephe prog
ramı tüm anti-faşistleri kapsamı
yar ve faşizmin yıkdışının halk 
devrimiyle olacağım mudaklaş
ttnyor, bu nedenle de kazanı
labilecek güçleri dıştahyor. Sağ 
oportünizm de peşinen sosyal 
demokrat ya da diğer burjuva 
reformisı liberal çevrelerin ta
banlarının gerçek çıkarlarından 
ziyade subjektif niyetlerinden 
hareketle programlar sunuyor ve 
böylece anti-faşist mücadeleyi 
burjuvazinin kuyruğuna takıyor. 

O zaman faşist Cunta Türki
ye'de nasıl yıkılacakttr? Bu so
ruyu PPKK 2.Kongresi'ne MK 
tarafından sunulan POLİTİK 
RAPOR şöyle yanrthyor: "Tür
kiye'de faşizmin yıkıhş sürecini 
hangi biçimde olacağım ( ... ) ül
ke içindeki sınıf mücadelesi ve 
( •.• ) uluslararası koşullar belir
leyecektir. Faşirnin yıkılınası sü
reci sımf mücadelesinin ileri bo
yutlara varması, emekçi halkın 
devrimci mücadelesinin kabar
masıyla demokratik halk devri
miyle çakışabilir. ( ... ) İ şçi sınıfı, 
kendisini her zaman böylesi bir 
döneme hazırlama göreviyle 
karşı karşıyadır. ( .•. ) Faşizme 
karşı muhalefet eden güçler a· 
rasındaki smıfsal güç dengesi ve 
mevzilenme faşizmin yıkılması
nın ardından demokratik halk 
iktidarının kuruhnası koşullarını 
ortaya çıkarmayabilir. Amaayın 
sımfsal mevzilenme demokratik 
halk iktidarına varduacak maddi 
ve manevi ön koşullan hazır

layan köklü toplumsal ve siyasal 
dönüşümlere yol açabilir. 

"Kürdistan halkı açısından da 
durum buna benzerdir. Kürdis
tan'da ulusal demokratik halk 
devrimi faşizmin yıkıbş süreci 
ile çakışabileceği gibi bu yıkı

hş, beraberinde mutlaka demok· 
ratik devrime dönüşümü getir
meyebilir de. Aynca pek yakın 

ihtimal olmamasına rağmen( ... ) sı olarak görüyor. Faşizmin yı
Türkiye'de faşizmin yıkılmasın- kılınası, ardından da kesintisiz 
dan önce Kürdistan 'da ulusal de- diarak uhısal demokratik halk 
mokratit halk devrimi gerçekle- .devrimi ile Kürdistan'da halkın 
şebilir. ( ... ) Bugünkü koşullarda, 'demokratik iktidanna geçilebil
faşizme karşı mücadele Kürdis- mesi, en yakın olasıbk olarak 
tan ulusal demokratik halk dev- görünürken, diğer olasiliklan da 
rimi mücadelesine bağımlı bir gözardı etmiyoruz. Gelişmeler 

hale gehniştir. Ona bağımlı ol- diğer olasılıklardan birini ya da 
makla beraber, faşizmin yıkıl- ötekini öne geçirebilir. O tak
ması dalıa acil bir görev olarak dirde parti taktiklerimiz de do
öne çıkmıştır. Partimiz, Türki- ğal olarak, ona göre değişicek
ye'deki faşizmi yıkma mücade- tir. (Bkz, POLlTİK RAPOR, 

lesini ulusal _,demokratik halk s.84-85) 
devrimi mücadelesinin bir parça- e 

• Iran -Irak Savaşı 

Empervalizme Bağımliiığı 

Arttırıyor 

Eylül 1980'de Irak'ın İran'a 
saldırtılmasıyla başlayan İran-I
rak savaşı üç yıldır bütün a
cımasızlığı ve tahripkarlığıyla 

sürüyor. Bu savaş iki ülke e
mekçilerinin yüzyıllardır yarat
tıklan maddi ve kültürel değer
leri bir bir yokediyor. Halk
ların kam pahasına elde ettik
leri demokratik hak ve özgür
lükleri ortadan kaldırıyor. Baskı, 
sömürü ve açlık hergün artıyor. 
Bu haksız sa va ş la halklararası 
şövenizm. körükleniyor. Emper
yalizmin Iran ve Irak'taki etkin
P,ği gittikçe güçleniyor. Yaşam 
Iran ve Irak halklan için zin
dan olurken, emperyalist silah 
tekellerinin kasalaona milyarlar 
akıyor. 

Afganistan ve İran devrimle
riyle, bölgede büyük darbeler 
yiyen emperyalizmin konumunu 
güçlendirmek, Orta ve Yakın 

Doğu'da sava.ş ocağı yaratarak 
bölgede gerici bir ittifakın zemi
nini hazırlamak, dünya silah ve 
savaş tekellerine yeni pazarlar 
yaratmak vb. nedenleri olan 
Iran-Irak savaşı, iki devletin de 
ekonomisini enkaz haline getir
miş durumda. 
Irak'ın günlük savaş giderleri 

30-40 milyon dolan aşıyor. 

Savaş süresinde yıllık petrol ü
retimi 25 milyar dolardan 6 mil
yar dolara düştü. Altın rezerv
leri 38 milyardan 4 milyara in
di. Kalan kısmmın da 2-2,5 mil
yar dolan sava.ş harcamalarına 

gidiyor. Ekonominin temel alan
larmda üretim tamamen düşmüş. 
!rak hükümeti geçen ytl sadece 
Ingiltere'den 875 milyon dolar
lık ithalat yaptı. Irak resmi nıa
kamlarınm açıklamalanna göre 
son iki yılda üretimden elde 
edilen uhısal · gelir, yaklaşık 
%70 oranında düşmüş. Bu düşük 
haliyle bile uhısal ·gelirin o/o60-
70'i sava.ş giderlerine a.ynlıyor. 

Suudi Arabistan, Ürdün, Ku
veyt ve Katar gibi gerici Arap 
ülkelerinin tüm çabaları Irak 
ekonomisinin iflas eşiğine gel
mesini önleyemedi. Savaşın baş
langıcından günümüze kadar, ge
rici yönetimlerinin Irak sömürge· 
ci kanlı rejimine yaptıklan 40 
milyar dolarlık yardım yet
medi. Sömürgeci-gerici Saddam 
diktatörlüğü halkın zinet eşya
larına bile el uzattı ve yardım 
adı altmda bunları zorla gas
petti. 

Bugünkü yapısıyla Irak, çok
ulushı şirketler açısından da 
cazibefiğini yitirmiştir. İgiltere, 
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Japonya ve .Fransa şirketlerinin 
çoğu artık üretim yapamıyor. 
Gerici Saddam yönetimi uluslar· 
arası şirketlere olan borcunu, 
ancak uzun vadeli senetler le dur
dıırabiliyor. 
Savaşın doğurduğu toplumsal 

sorunlar patlama noktasına gel
miştir. Pahalılık ve temel gıda 
maddelerinin yokluğu yaşamı 
tehdit ediyor; ekonomik, top-:
lumsal ve siyasal bunalımlar ar
tıyor ve diktatörlüğün açmazla
n derinleşiyor. Savaşın başlan
gıcından bugüne kadar 50 bin 
Irak 'lı ölınüş , 50 bini n üzerin
de yaralanmış ve onbinlerce in
san esir düşmüştür. Asker tıra
risi olanlar 45 bin civarında. 
Bu rakamlar 10 milyon nüfuslu 
Irak için korkunçtur. 

İran'daki gelişmeler de, Irak' 
tan pçk farklı bir seyir izlemi
yor. Iran ekonomisinin temel 
sektörlerinde üretim yapılamı
yor. Askeri techizat, çelik, plas
tik ve tekstil sanayii gibi önem
li alanlarda üretim tamamıyla 
son· bulmuş; diğer alanlarda da 
o/o50'nin altına düşmüş. Pahalı
lık had safhaya ulaşmış (örne
ğin savaştan sonra, pirinç 3,5 
Tümen'den 45 Tümen'e; şeker 
2 Tümen'den 25 Tümen'e yük
selmiş). Bu sürede ücretlerde 
hiç artış yapılınamıştır. Yokluk , 
kuyruklar ve açlık emekçilerin 
yaşaınpıı çekilmez hale getiri
yor. Işsizlik başlı başına bir 
toplumsal · felaket olara~ varlı
ğını sürdürüyor. Bugün lran '~a 
iş bulabilmek için Pasdar (Is
lam . Devrim Muhafızlan) olmak 
gerek. Pahalılık, yokluk, açlık 
ve işsizlik İran Kürdistanı 'nda 
daha da belirgindir. Ulusal de
mokratik haklar için verilen si
lahlı savaşım nedeniyle temel tü
ketim mallannın Kürdistan'a gir
mesi kısıtlanmıştır. Gerici Aye
tullahlar bununla da yetinmiyor
lar. Sürekli operasyonlar düzen
leyerek halkımızı katiediyorlar. 
Fakat tüm bunlar ulusal demok
ratik munalefeti bastıramıyor. 

Yönetirnin başına çullanmış 
gerici Ayetullahlar, devrimin ka
zanımlarını da bir bir ortadan 
kakimyorlar. Devrimden bugüne 
kadar hiçbir toplult}sal soruna 
çözüm getirilemedi. Iç ve dış ti
caretin önemli bir bölümü daha 
da özel sektörün elinde. Büyük 
toprak ağalannın temel çıkarta
nna dokunulmuyor. Çalışan e-
Plşeng: sayfa 8 

rnekçilerio yararına hiç bir şey nuçlarla şimdiden ilgilenmekte 
yapılmadı. ve bu doğrultuda yeni _yeni 

Bunun yanında savaşın patlak hazırlıklara girişmektedir. lran
vermesiyle emperyalizmin güve- Irak savaşının gelişimine ve iki 
nilir adamlan, yeniden devlet ülkedeki denge değişimlerine 
organianna yerleşme olanağına seyırcı kalamayacığını faşist 
kavuştular. Devrimden sonra diktatörlük çoktan ilan etmiş
ordu dahil hiçbir kurum~ n yer- tir. Bunu Irak Kürdistanı'na yap
li yerine oturtulamadığı Iran 'da tığı saldınlarla, "sınır güvenliği" 
savaşın, eski subay ve SAV AK adı altında yaptığı askeri yığı
ajanlanna yeni olanaklar yara- naklarla ve bölgemizdeki geliş
tacağı beliydi. Nitekim savaştan melere karşı takındığı tavırlar
sonra, yönetim, eski subay ve la kanrtlamıştıı'. Musul ve Ker
SA V AK yetkililerini ülkeyi sa- · kük konusunda hortlatılan şöve
vunmaya çağırdı. Bugün ŞA- niznıle , olası müdahalenin gerek
yAK'ın önemli görevlileri Iran çeleri hazırlanıyor. Son zaman
İstihbarat Örgütü'nün üst kade- larda Türkiye Kürdistanı'nda üs
melerinde görev yapmaktadırlar. lendirilen "Çevik Kuvvetler" ve 

Devrimle gelen yönetim, kar- genişletilen havaalanlan da hep 
şılaşılan çıkmazlar ve gelinen bölgeye yönelik müdahalelere 
yol aynmlannda büyük burju- hazırhk.tır. Faşist diktatöriik 
vazi lehine tercilılerini yapıyor . bölgedeki gelişmelerden sadece 
Başından beri dengesiz ve hete- etk!Jenen __ bir dı~ pol_itika d~il, 
rojen olan dinsel yönetim, gün a~sıne bo~edeki ge!i~melerı et
geçtikçe sınıf temellerine otu- kıleyen bır dış politika da uy
ruyor. Son zamanlarda Humey- 1guluyor. ~mpe~yalist ülkeler de 
ni'nin vekilliğine seçilen Aye- savaşın surmesınden yanadırlar. 
tullah Mişkini tamamen ticaret Fransa'nın -~n z:unnlarda Irak'a 
burjuvazisinin borazancılığını E?.'ocet fuzelenyle donatımlı 

. yapıyor. Mişkim'nin seçiminden Super-J::tandard savaş uçaklarını 
sonra Kuran 'dan özel sektörü vermesı savaşı daha da alevlen
övücüJ ayetler çarçaf çarçaf TV. direbilecektir. Savaşın bu çok 
radyo ve gazetelerde yayın4n- ?:'önlü_ boyutu~ ı:ağmen her i!'i 
maya başlandı. Mişkini, batılı ulkenın devn_~cı . ~emokratık 
ülkelerle her türlü ticari iliş- ve yurtsever guçlerının daha· da 
kinin olağan olduğunu kamu- bir seçenek oluştura~amalan 
oyuna açıklayarak emperyaliz- en büyük açmazdır. Iki ülke 
me bağımlılığın zeminini güç- halklan açısından haksı.;; olan 
lendirdi. Devrimden sonra em- bu savaş bir türlü iç savaşa 
peryalizme vurulan darbeler ve çevrilemiyor. Bunda muhalefet 
boyutlanan anti-emperyalist güçleri arasında yıllardır süren 
muhalefet yavaş yavaş körelti- çatışmaların büyük rolü vardır. 
liyor. Şimdi gülünç durumda- Özelükle Irak Kürdistanı'nda 
ki anti-ABD'ci yönelimin ya- süren çatışmalar ve biribirini i
nında, aşırı ölçüde anti-Sovye- hanetle suçlamalar aşılmadıkça 
tizm ve anti-komünizm körük- anti-Saddarncı bir seçeneğin olu
leniyor. TUDEH'e yönelik sal- şup başan kazan~ası mümkün 
dırı ve Sovyet casuzluğu ifti- değildir. Bazen Iran ve Irak 
rası tamamen bu yöndeki çaba- Kürdistanı muhalefet güçlerine 
laı;ın ürünüdür. de yansıyan bu tür çatışmalar 

Iran-Irak savaşının düzeyi böl- halkımızın düşmanianna kan 
gemizde sadece sözkonusu iki vermekten başka hiçbir amaca 
ülke ile sınırlı değildir. Bölge- hizmet etmiyor. Artık iç çatış 
deki gerici Arap ülkeleri ve malara son-verilmelidir. 
Türkiye savaşın dağuracağı so- Bölgede empc:ryalizme bağım
n~çlarla y~~ndan i~enmı:ktç- lıhğı · arttıran iran-Irak sayaşı, 
dırl,er . <?erıcı Arap ulkel~n, 1- muhalefet güçlerine de tarıhsel 
ran ın ıslam yayılmacılıgı ve bir fırsatı· doğurmuştur. Namlu
hegemonyacılığından tedirgin lar biribirierine değil, Kürt, A
olmakta v~ ~or~uy~ kaJ?ılm~- rap ve Fars halklarının düş'!la
tad~l~. !urkiye deki _faş~t d~_k- nı olan sömürgeci Saddam dik
tato~lük ıse, e~peryalizmm bol- tatörlüğüne ve gerici Ayetnilah
ge Jandarmahğı ve geleneksel lara yöneltilmelidir. 
yayılınacı karekteri gereği, sa- e 
vaşla ve savaşın dağuracağı so-
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* Bir siyasal · rejimin sırufsal 
niteliğini ve yapılanan devlet 
biçimini belirleyebilmek için , 
herşeyden önce bu rejimin da
yandığı sınıfsal temeli iyi bilmek 
gerekir. Rejimin hangi sınıf ve 
katmanların çıkarını daha fazla 
koruduğunun doğru tespiti, sı
nıfsal · niteliği belirlemede en 
can alıcı noktadır. Bu halkayı 
yakalayamayanlar siyasal rejime 
karşı verilecek savaşımda taktik 
yanılgılara, yanlışlıklarda uzun 
süre ayak diretilirse politik sap
malara düşmekten kurtulamaz
lar. Dünya devrimci sürecinin 
gelişim tarihi bu konuda zengin 
deneyimlerle doludur. 
Yaş amın tüm alanlarmda mey

dana gelen değişiklik ve geliş· 
meleri değerlendirmede bilimsel 
sosyalizmin diyalektik tahlil 
yöntemi elden bırakılınadığı sü· 
rece, yanhşlıklara düşmek müm
kün değil . Fakat bu ölçü her 
zaman korunamıyor. Bazen, şu 
ya da bu nedenlerle yanılgı· 
lara yolaçan tespitler yapılıyor. 
Bu durumda komünistlere ve 
tutarlı devrimci demokratik güç· 
lere düşen en önemli görev; 
egemen siyasal rejime karşı 
sürdürülen iktidar savaşımında 
yanlış eğilimler doğuran, güç
lü ve yığınsal birliklerin oluş· 
masıru· zaafa uğratan tespitle· 
rin yanlışhğı ortaya çıktığında 
"düşmanlanm bunları bana karşı 
kullanır" iç güdüsüne kapılma
dan açık yürekli ve samirnice 
hatalardan, yanılgılardan dön· 
rnek ve bu doğrultuda savaşını 
yürütmekter. 

Çünkü, dünya devrimci süre
cinin öğretici deneyimlerle dolu 
geçmişi ve savaşımımıza her 
yönden ışık tutan bilimsel sos· 
yalizmin eylem kılavuzhığu, ger
çekleri görmek istemeyenleri, 
açığa çıkmış yanlışlıklarından 
vazgeçmeyenleri affetmiyor. 
Gerçekler dayatıcıdır. Komü· 
nistler, devrimci demokratik 
güçler bugün, doğru sonuçlara 
varma ve yanlışlıklardan arın· 
mak için geçmişe nazaran daha 
çok deneyim birikimine sahip
tirler. Yeterki geçmişten ders 
almsın, değişiklik ve gelişmeler 
olduğu gibi ve gerçek tabiat
Ianyla değerlendirilsin. 

Fakat ne yazık ki, Türkiye 
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ve Kürdistan'lı devrimci demok
ratik güçlerin bazılan geçmiş 
deneyimlerden yeterince ders al· 
mıyor ve bazı önemli sorunlar
da beklenen duyarlılığı göste
remiyorlar. Bu yazıdan amacı
mız, geçmişle ilgili çok yönlü 
ve geniş boyutlu tartışmalara 
girmek değildir. Görüşümüze gö
re faşist diktatörlüğü değerlen· 
dirmede varolan farklılıklar git
tikçe azalıyor. 12 Eylül askeri 
faşist darbesinin hemen sonra· 
smda aşıhnası gereken sorunlar 
gecikmeli de olsa yavaş yavaş 
aşılıyor. Tüm bunlar Partimiz' 
in de büyük önem verdiği ge
lişmeler. Ancak, bu olumlu ge
lişmeler politik dostluk teme
linde ku llanılması gereken ideo
lojik savaşını silahını elden bı· 
rakmayı gerektirmiyor. Aksine 
bu, faşist diktatörlüğe karşı sa· 
vaşımın biricik güvencesi olan 
Türkiye ve Kürdistan 'h komü
nistlerin ve devrimci demokratik 
güçlerin, eylem birliğinin daha 
sağlam temelde oluşması için 
zorunludur da. Bilimsel sosya· 
Iizmden uzaktaşma eğilimini do
ğurabilecek, anti-faşist savaşım
da güvensizliğe ve dağınıklığa 
kaynaklık edebilecek ideolojik, 
politik ve teorik hatalan eleş· 
tirrnek kamuoyu nezdinde mah· 
kum etmek en başta biz ko· 
münistlerin ve sorunun farkına 
varan devrimci demokratik güç· 
!erin görevidir. 

Bu amaçla, TKP'nin, bilimsel 
sosyalizmin faşizmle ilgili kesin
leşmiş ve daha da geçerliliğini 
koruyan tespitlerini bile tartış
ma konusu haline g.etiren -ben
zeri tartışmaların Komünist En· 
ternasyoniıl'de mahkum olduğu 
gerçeğine rağmen· görüşlerini 
ele almayı ve daha çok görüş· 
!erin teorik yanına ağırlık ver
meyi uygun gördük. Teorik ve 
ideolojik yanılgılarda daha fazla 
ayak diretildiği takdirde önendi 
yanlışlıklara girilebileceğine dik
kat çekmenin gerekliliğine ina· 
nıyoruz. 

KOMONİST ENTERNASYO
NAL'İN FAŞiZM TANIMI 
GEÇERLİLiGİNİ KORUYOR 

Türkiye' deki faşist diktatörlü· 
ğü başından beri yanlış değer
lendiren TKP, eninde sonunda 
Cunta'ya faşist demek zorunda 
kaldı. Yaklaşık üç yıl Cunta'ya 
faşist dememek için binbir de
reden su getiren TKP'nin tüm 
hata ve yanılgılarmdan dolayı 
açık yürekli ve samirnice öze· 
liştiri vermesi gerekirdi. Bunu 
yapmadığı gibi, Cunta'nın "fa
şistleşmesi"nın bir nedenini de, 
Türkiye ve Kürdistan 'lı komü
nistlerin ve devrimci demokratik 
güçlerin "faşizm tehlikesi"ne 
karşı zamanında önlem almama
lan olarak görüyor. Dahası Cun
ta 'ya başından beri faşist diyen
leri eleştiriyor. Herşeyin kendi 
tespitleriyle uyumlu hı k gösterdi· 
ğini, TKP'nin diktatörlükle ilgili 
tespitlerinin bir bir doğrulandı· 
ğıru ve bunun "uzak görüştü" 
ve "akılcı" politikalarından kay· 
naklandığmı iddia ediyor. TKP 
yöneticileri 5.Kongre'de de o· 
naylanan bu yanlış değerlendir· 
menin savunulması pahasına, i
lerde kendilerini daha büyük 
handikaplarla karşı karşıya geti
recek teorik zorlamalara başvu· 
ruyorlar. Komünist Enternasyo
nal'in faşizm tahlilinin "Tür
kiye somutunda incelenmesi" 
adı altında ileri sürülen teziere 
baktığımızda, hiç de bilimsel 
sosyalizmin faşizm öğretisini 
kılavuz almadıklarını görüyoruz. 

TKP, Evren diktatörlüğüne fa· 
şist demezden önce, faşizmin 
ayırdedici özellikleri ile ülkeden 
ülkeye değişebilen bütünleyici 
özelliklerini sürekli birbirine ka· 
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rışllrıyor, her türlü yanılgıya 
yolaçabilen göreceli özellikleri 
hep ön plana çıkarıyor. Deği
şik yayınlarında söyledikleri bir
biriyle çelişkili ve kendi içinde 
bile bütünsellikten yoksundu. 
Ancak derli toplu olması açı· 
sından, K.Seyran imzasıyla ya
yınlanan "Türkiye'deki Gerici 
Diktatörlüğün Neden 'Faşist'ola
rak Nitelendirmiyoruz?" isimli 
broşür, TKP'nin faşizmin ev· 
rensel tahlilini Türkiye'nin so
mut koşullarına nasıl uyguladi
ğını açık seçik gözler önüne 
seriyordu 

İş bununla da kalmadı. TKP, 
faşist generaller çetesinin, faşiz
mi her yönüyle kurumlaştıran 

girişim ve çabalarını "askersel 
diktatörlüğün faşist nitelik ka
zanması" olarak değerlendirdi. 

Uzun süredir, değişik iddialarla 
oluşan faşizmin evrensel tanı
mmdan uzaktaşma eğilimi, son 
yaklaşımlarla tamamen açığa 
çıktı ve Komünist Enternasyo
nal'in faşizm tanımının Türkiye' 
de geçerli olmadığı anlamına ge
len görüşler ileri sürüldü. Atılım' 
ın Eylül 1983 tarihli sayısında 
N.Gürel imzasıyla çıkan yazıda 
"somut gerçeği kahplara uydur· 
maya çalışmamak, doğmatizm
den kaçmmak" ve "faşizmi 
Türkiye'nin somut koşullarında 
incelemek" gibi genelde herke
sin üzerinde hem fikir olduğu 
bu parlak sözler kalkan yapı

larak faşizmin evrensel tanımı 
redediliyor. Yerli tekelci serma
yenin, Türkiye'ye nazaran çok 
zayif olduğu Latin Amerika ül
kelerinde bile daha da geçerli 
olan faşizmin evrensel tanımı
nın, Türkiye finans kapitalinin 
"zayıfhğı" ileri sürülerek rede
dilmesi iddia sahiplerinin kolay 
kolay altından çıkamayacakları 
önemli teorik yanlışlıktır. N.Gü
rel'in sözkonusu yazısındaki tah
ribat şöyledir: "Türkiye gibi ge
lişmiş tekelci kapitalizmin değil, 
emperyalizme bağımlı ve görece 
geri bir kapitalizmin egemen ol
duğu ülkelerde, etkinliğini daha 
yeni artıran finans kapitali en 
gerici, en Amerikancılar ve öte
kiler gibi ayırma çabaları, 'öte
kiler'i faşizmin suçlarmdan akla
mak ve üstelik bu ötekileri a
rayıpta bulamamak gibi sağ so
nuçlar getirir. Türkiye'de bugün, 
finans kapitalin tümü ayırımsız, 
Peşeng : sayfa lO 

Cevit+ -lıeke.-1 kôpl \aL'ımı ' ;t~~b'lt
rinin geliştirilmesinde, ABD em
peryalizmiyle en sıkı işbirliğin
den ve yayılmacılıktan yanadır 

ve bu amaçlara ulaşınada tek 
alternatifleri faşizmdir. Türkiye' 
de en sınıriısından bir burjuva 
demokrasisini bile faşizme yeğ
leyen bir finans kapital kesimi 
(o finans kapital ki 5-6 holding
ten ibarettir) yoktur. Bu analiz 
anti-faşist savaşımda sağ · yakla
şırnlara düşmekten korunmak i
çin önem taşıyor." (s.8) 
Faşizmin evrensel tanımından 

uzaklaşmak ancak bu kadar o
lur. Halbuki, 1933'te toplanan 
Komünist Enternasyonal Yü
rütme Kurulu 13.0turumu, söz
konusu tanımla faşizmi, diğer 
buıjuva egemenlik biçimlerin
den farklı kılan en ayırdedici 
özellikleri tespit etmişti. 1935' 
te yapılan Komünist Enternas
yol'in 7.Kongresi tarafından da 
onaylanan tanım "iktidardaki 
faşizm, finans kapitalin en geri
ci, en şöven ve en emperyalist 
kesimlerinin açık terörcü dikta
törlüğüdür" şeklindeki tanımdır. 

Bu tanımın önemi faşizmin sı
nıfsal niteliğinin, ülkelerin eko
nomik, toprumsal · ve siyasal 
koşullarına göre farklılık göste
ren bütünleyici özelliklerle değil, 
faşizmi diğer buıjuva egemenlik 
biçimlerinden farklı kılan en 
ayırdedici özelliklerle belirleme
sidir. Herhangi bir diktatörlük, 
tüm finans kapitalin diktatörlü
ğü ise biçimi nasıl olursa ol
sun· faşist olarak değerlendirile
mez. Komünist Enternasyonal'in 
faşizm tanımının evrenselliği su
dur. 

Fakat N.Gürel, böyle düşün

müyor. O sözkonusu yazısıyla 
tanıının evrenselliğini yadsımış 
oluyor. Emperyalizme bağımlı 
ve görece geri kapitalizmin ege
men olduğu Latin Amerika ül
kelerinde bile, faşizmin evrensel 
tanırnına uygun ayırırnlara gidil
diğini, bununla hiçte "ötekiler" 
in aklanmadığmı ve sağ · yak· 
laşımlara düşülmediğini unutu
yor. Sağ yaklaşımlardan korun
ma bahanesiyle benzeri görüş
leri savunanlarm genellikle "sol'-' 
cular olduğunu iyi bilinmesi ge
rekiyor. 

Bu mantığa göre, AP'yi tekel
ci sermayenin bazı kesimlerinin 
partisi ·olarak değerlendirmek 

mümkün olmuyor. Çünkü, fi
nans kapitalin tümü faşizmden 
yana ve tek seçenekleri faşizm 
ise, en sınıriısından bir buıju
va demokrasisini isteyen kesiiJl'o 
leri yoksa ve AP 'nin temsil et
tiği kesimler de faşizmin sınıf
sal . dayanakları arasmda olma
dığına · göre, o zaman doğal 

olarak AP'nin dayandığı kesim
ler f"mans kapital dışmda oluyor. 
Buna aynı sayıda yayınlanan 

A.Saim imzah yazıdaki; AP'nin 
sınırlı da olsa buıjuva parlamen
terizmine geçilmesi için muha
lefet ettiği tespiti de eklenince, 
AP'nin finans kapitalin temsili 
dışında tutulduğu daha da açık
lık kazanıyor. TKP'nin darbe 
öncesi hergün tekrarladığı "A
merikancı, holdingci Demirel 
Hükümeti" sloganı ve darbe son
rasında devamlı "Demirel Hükü
meti tehlikesi var" diyerek Cun
ta'yı Demirel'den daha az tehli
keli gören anlayışını sadece ha
tırlatmakla yetinelim. Sanmz 
N.Gürel'de hatırlamak ister. 

TKP'ye göre sanki siyasal re
jimlerin da yandığı sınıfsal zemin 
öyle kaygan ki iki de bir yer 
değiştiriyor. Birçok konuda ol
duğu gibi bu konuda da deği
şik düşünceleri birbiriyle 
uyumlu değil. Aynı sayıda ben
zer sorunlara da değinen iki ya
zı yani N.Gürel ve A.Saim'in 
yazılan·, hatta N.Gürel'in sözko
nusu · yazısı bile kendi içinde 
uyumlu değil. Teorik ve ide
olojik yanlışhklarla doludur. 

TKP Genel Sekreteri Haydar 
Kutlu ise, ·herhangi bir terörist 
diktatörlüğün faşist olup olma
dığını şuna bağlıyor: "Başlıca 
ölçü, uluslararası f"mans oligar
şisinin en gerici, en saldırgan 

unsurlarının çıkarlarını temsil e
dip etmemelerindendir" (Yol ve 
Amaç, Temmuz 1983 Sf.9) Dış 
öğenin bu ölçüde abartılması 
ve bunun sonucu olarak faşiz
mi belirlemede başlıca ölçütün 
değişikliğe uğratılması, TKP'nin 
faşizmin tanımıyla ilgili teorik 
açmazlarını daha da büyütüyor. 
H.Kutlu'nun belirttiği özellik 
faşist diktatörlüklerin bütünleyi
ci bir özelliği olmasına rağmen 
faşizmi belirlemede başlıca ölçü 
ve "olmazsa olmaz" koşul değil
dir. Faşizm konusunda genel 
geçerli sonuçlara varmak için 
hem bağımlı ülkelerin ve hem de 
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emperyalist ülkelerin siyasal ve 
tarihsel özelüklerini gözönünde 
bulundurmak gerekiyor. Yoksa 
bağımlı ülkelerin emperyalizmle 
bağlantılarına -dayanarak, faşiz· 
min sınıfsal tabanını ulUslararası 
fınans oligarşisinin en gerici, en 
saldırgan kesimleriyle sınırlainak 
büyük yanlışhktır. 
Faşizmi bütünleyici özellikle

riyle değerlendirmede dış öğe 
günümüzdeki faşist diktatöriik· 
lerin hemen hemen hepsinde 
-emperyalizme bağımlılıktan do· 
layı- mevcuttur. Fakat faşizm 
sadece bağımlı ülkelerin "kade
ri" de2il. finans kapital oldu
ğu sürece emperyalist-kapitalist 
ülkelerde de böylesi bir tehli
ke olacaktır. Musollini ve Hitler 
faşizmi, uhıslararası finans oli
garşisinin en gerici, en saldır· 
gan kesimlerinin çıkarını temsil 
etmek amaayla değil, bizzat 
İtalya ve Almanya finans kapi
talinin temel çıkarlarını -koru
mak için, , uluslararası finans o• 
ligarşİsinin bazı ke5imleriyle he
saplaşma pahasına iktidara gel
mişti. 
Faşizmi belirlemede başlıca 

ölçüt dış etmen olsaydı, sanmz 
Orta ve Yakın Doğu'da buna 
uyan terörist devlet İSI"ail olur
du. Uluslararası finans oligarşi
sinin en gerici, en saldırgan ke
simle~in çıkarlarını temsil et
mede Israil, Türkiye'nin da!ıa 
ilerisinde olmasına rağmen ıs
rail'in faşist diktatöriikle yönel
tildiği söylenemez. Çünkü, bölge 
haklannın d'üşmanı ohnası Hitler 
vari yöntemleri kullanması ye
terli değildir. İsrail'deki egemen 
sınıflar arasındaki denge ve 
bunun doğurduğu oluşumlar, 
rejime faşizm denilmesini· önlü
yor. 

H.Kutlu 'nun "başlıca ölçüt "ü
nü çüıütmek için ı•alkland örne
ğini de verelim. Bilindiği gibi 
~jantin askeri faşist Cuntası ile 
Ingiltere ve dolayısıyla ABD a· 
rasında çıkan ve kapsamlı çar· 
pışmalara yolaçan Falkland an
laşmazlığını uluslararası planda 
geçici de olsa yarattığı blok
laşma, H.Kutlu'nun iddia etti
ğinin tersine bir tablo oluştu· 
ruyor. O dönemde ABD ve In
giltere Arjantin faşist diktatör
lüğüne karşı sert tavırlara girer
ken başta Sovyetler Birliği ve 
Küba olmak üzere birçok sos• 

yalist ülke Aıjantin'e yardıma 
hazır olduklarını belirtmişlerdi. 
H.Kutlu'nun mantığına göre ha
reket edersek, Arjantin faşist 
diktatörlüğü Falkland'a çıkart
ma yapmadan önce faşistti, 
çıkartma yapıp uluslararası fi. 
nans oligarşisinin en gerici, en 
saldırgan kesimlerinin çıkarlarını 
bari~ bir şekilde yansıtan ABD 
ve Ingiltere 'yi karşma aldığın
dan faşistlikten "düşmesi" · ge
rekiyordu. Halbuki günümüz fa. 
şist ·diktatörlüklerinin bir özel
liği uluslararası finans oligarşisi
nin en gerici, en saldırgan 
kesimlerinin çıkarlarını · temsil 
etmek olsa da, kendi başına ve 
her koşulda en belirleyici özellik 
değildir. 
Diğer yandan Latin Amerika 

ülkelerinin çoğunda, uluslararasi 
finans oligarşisinin en gerici, 
en saldırgan kesimlerinin faşist 
diktatöriiklerde oynadığı rol ile 
örneğin Türkiye'de oynadığı rol 
büyük ölçüde farhdır. Latin A· 
merika ülkelerinin çoğunda em
peryalizm uluslararası emperya
list tekeDer şahsında iç etmen 
durumuna geldiği için, yani e
konominin temel alanlarında 
sözkonusu ·emperyalist · tekelle
rin ağırlığı olduğu için, faşist 
diktatörlüklerin işbaşma getiril
mesinde bu güçlerin bölge çıkar
larının ötesinde bazı önemli ne
denleri var. Yani sözkonusu güç· 
ler darbeler ile varolan ağır
Iıkiarım da korumak amacında
dır . Bu da uluslararası emper· 
yalist ·güçlerin bazı ülkelerde 
faşist diktatörlüklerin işbaşma 
getirilmesinde belirleyici rol oy
namasını olanaklı kılıyor. Fakat 
Türkiye'de olan ise bölgede i
leri karakolhık rolünün oynan
ması, süreçle uhıslararası emper· 
yalist tekellerin ekonominin te· 
mel alanlarında ağırlığının sağ• 
lanması yolunda önemli adım· 
ların atılmasıdır. Uluslararası fi. 
nans oligarşisinin en gerici, en 
saldırgan kesimleri ancak faşist 
diktatörlük dönemlerinde temel 
alanlarda etkinliklerini daha da 
artırma olanağına kawşmuşlar. 
Bu anlamıyla da Türkiye'deki 
faşist diktatörlüğün temel da ya
n akları bizzat yerli fınans kapi· 
talin en gerici, en saldırgan ke· 
simleridir. Başlıca ölçüt de bun
ların çıkarlarını açık terörist 
diktatörlükle temsil etmedir. 

Tüm bunlar gösteriyor ki, her
hangi bir diktatörlüğün niteliği
ni belirleyebilmek için sadece u
luslararası finans oligarşisinin 
çıkarlarını temsil etmek yeterli 
olmuyor. Bu özelliği de göz
önünde bulundurarak ülke için· 
deki sımfların mevzilenmesi, sı· 
nıf ve katmanlar arasındaki den
ge, tekelci sermayenin gelişkin
lik düzeyi ve ekonomik, tophım· 
sal -ve siyasal alanlardaki etkin· 
liği, işbirlikçiliğin ve bağımlı
lığın derecesi, hatta ülkenin ta
rihsel özellikleri rejimin ayak ta 
tutulmasında başlıca rolü kim· 
)erin oynadıklan ve ağır basan 
etmenin hangisi olduğunu belir
ler. Herhangi bir ülkede dik
tatörlüğün kurulmasında ilk dö
nemlerde, yerli finans kapitaliz
min cılızlığı nedeniyle uluslar· 
arası finans oligarşisinin en ge
rici, en saldırgan kesimleri ağır
lıkta olabileceği gibi; faşist dik
tatörlüğün kurunılaşması siire
cinde, yer li finans kapital k esi m· 
lerinin gelişimi için oluşan ola
naklar sonucu ağırlık ~tabii ki 
işbirliği temelinde- yerli finans 
kapitale kaydırılabilir. Ya da ilk 
dönemlerde yerli finans kapital 
lehinde olan denge giderek ulus
arası fiılans oligarşisinin sözko
nusu kesimleri lehine dönüşebi
lir. Bazen de yerli ve ubslar
arası finans oligarşisinin en ge· 
rici, en saldııgan kesimleri el
ele ve işbirliği ile rejimin temel 
dayanağı olabilirler. Bunlardan 
hangisinin geçerli olup olmaya· 
cağı ya da hangisinin rejimin 
ayakta tutulmasında başlıca rolü 
oynayabileceğini koşullar belir
ler. 

DİKTATöRLUGUN SINIFSAL 
DAY AN AKLARINDA DARAL
MA SÖZKONUSU DEGİL 

TKP'nin "Cunta'nın faşistleş· 
mesi" • tezinde dört elle sarıl· 
dığı gerekçelerin başında, sö
zümona Cunta'nın sinıfsal daya· 
nağında daralmanın o1duğu iddi
asıdır. TKP bundan hareketle 
diktatörlükte nitel bir değişikli
ğin olduğu ve bunun da faşiz
me dönüşme ile somut ifadesini 
bulduğunu savunuyor. İçte ve 
dışta derecesi eskiye nazaran 
iddia edildiği gibi artmayan bas
kı, terör ve saldırganlık gerekçe 
gösterilerek; "tüm bu gelişmeler 
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sonucunda, Cunta rejimi altmda 
egemen sınıfiann iÇinde libc:ral, 
tutucu, gerici ve faşist eği
limlerin aynşma sün:ci adım a
dım 'derinleşmiş ve giderek e
gemen sımflaiın Amerikan em
peryalizmine en sıkı· bağk, ed iş
birlikçi, tekelci, militarist, asa
lak kesimleri re- e damgıılanıı.ı 
vurmuşlardar" ·{Atııam, 'Ağustos 
1983 SUO) deniliyor. Sanki e
gemen güçler arasındaki ayaşma 
yeni olmuş ve bu aynşma sonu
cu ağır basanlar rejime damga
larını Vurarak faşistleştirmişkr
Bu görüş Türkiye tekelci buıju
va.zisinin gelişim süreci ile oldu
ğu gili, TKP'nin 12 Eylül ön
cesi ve hemen sonrasındaki gö
ıüşleriyle de çelişiyor. Tekelci 
buıjuvazi bir yana, tekel dışı 
buıjuvazinin bazı kesimlerinin 
de temsilciliğini yapan CHP'nin 
bile sağ ·ve "sol'' kanatlara aynş
tığı Türkiye gerçeğinde, egemen 
güçlerin Cunta rejimi altmda 
aynştıklaimı ileri sürmek iddia 
sahiplerinin bile fazlaca inandık
larını Sanmıyoruz. 

K.Seyran ise sözkonusu bro
şüründe, T.Ozal'ın 1982 ortala
rında tnusu HükiDıeti'nden isti
fası ile, finans kapitalin en ge
rici ve en saJdııgan olmayan ke
sinılerinin ağır bastığıııı saVaııu
yor ve şunları söylüyordu: ''Ne 
var ki Haziran-Temmuz 1982'de 
Kastdli olayı ve T.Ozal'ın isti
fasyla.ilgili olarak tekelci serma
ye içindeki gruplaşmalar su 
yvrune çıktı. Tekelci sermaye
nin en gerici çevreleri, 24 Ocak 
politikasınDl ııürdiiriilmesini- iste-· 
yere k T.Ozal'ı saV11nurken, diğer 
bir bölüm bu politikaya karşı 
çıktı; Ve sonunda T.Ozal isti
fa etmek zorunda kaldı. Bu son· 
bunalımııi bugüne kadar beli 
olan sonuçları fiiıans kapitalin 
en gerici çevrelerinin egemen 
olduğu tezini savanınayı daha 
da zoıfaştırmıştır." T.Ozal'Dl is
tifasuıdan kısa bir süre önce 
toplanan TKP MK'nin 1982 Ple
numunda ise ~öyle deniliyordu: 
"Artık yanlızca komünistler ve 
öteki devrimci güçler değil reji
min tiim potansiyel karşıtJan 
faşizme özgü yöntemlerle suır 
turulmaya çalışdiyor", "Rea
gancılık ile Friedmancılık, Cun
taahkla· 24 Ocakçıhk, hem uDs
lararası. alanda bem de ülke
mizde bir tek madalyonun iki 
P~şeng: sayfa 12 

yvrudür; tekelci sermayenin çı
karları için daha çok gericilik, 
saldırganlık." (Sf.10) 

Eyiil ı980 av- ·sıogam 
"Cunta 'ya evet demek faşizme 
evet demektir"; ı98ı Pknumu
na göre ''faşist tehlike var, Cnn
ta faşistterk uzlaşabilir"; ı 982 
Plenumuna göre "daha çok ge
ricilik ve saldırganlık"; K..Sey
ran'a göre, Cunta ı982 orta
larına kadar emperyalizmin 
bölge planianna angaje olmamış 
ve Turgut Özal'ın iStifasııyla -isti
fa ı982 Plenumundan sonraya 
rastlıyor- finans kapitalin en ge
rici olmayan kesinıleri ağır baır 
nıış; ve en son· olar.ık da Tem
muz ı983'te ''CWJ!a faşist nite
lik kazanmıştır." Işte TKP'nin 
Cunta hakkında söy:Jediği ve bir
birini tamamlayan (!) 'tespit
leri. Bu bitbirini tamamlayan 
doğru tespitler yapmak değil; 
güniik gelişmelerin ve biçinısel 
değişikliklerin peşinde yaprak 
gibi sağa-sola savrulmakt:ır. 

TKP tarafından bu kadar kar
maşıldaştınlan . sonm, bazen far
kına varmadan kendisinin de ka
bul ettiği gibi açıktır. Herhan
gi bir belirsizlik yoktur. Ne AP 
ve CHP ne de bunların dayan
dıldaiı buıjuvazinin değişik ke
simleri, hiçbir zaman Cunta 'nın 
sınıfSal · dayanakları olmadılar. 
Baştan beri Evren diktatörlüğü
nü desteklemeleri, omuz verme
leri uygulamalara seyirci kalma
ları, buıjuva diktatöriiğünün te
mel varhğDla yöncik girişim ve 
Çabalara karşı birlikte tavır al
malan, onların diktatöriiğün sı
nıfsal dayanakları olduklarının 
göstergesi değildir. Dünyada bu
nun bir çok örneği y~ 
ve daha da yaşanıyOI'. Işin do
ğası ~eği faşizm, rurkiye -w: 
Kürdistan 'h komünistleF ve dev
riDlci demokratik güçlerle geçi
ci de olsa kozunu paylaştıktan 
sonra, sıra· ' buıjuvazinin kendi 
arasındaki daha "açık" besap
Iaşmaya gelmişti. Bu besapiaş
ma yönetinıden tasfiye etmek ü
zerine değil , faşizm kurunılaş
tıkça daha da kenara itilen bur
juva kesimlerinin yönetirnden 
pay almak istemeleri ik buna 
yol vermeyenierin besaplaşınası.
dır. Çünkü, ı2 Eyliil askeri 
faşist darbesiyle sözkonusu bur
juva kesimleri, zaten yönetim dı
şı edilmişierdi ve iktidardaki ni-

teliksel değişiklik de o zaman 
olmuştu. Faşizmin sıradan bir 
hiikiimet değişikliği ol~ bu 
ger-çekle ifade edilebilir. Işte 
TKP tarafından "sınıfsal ·taban 
daralnıaa" . olaıak değerlendiri
len gelişmelerin temel nedenle
ri buıılarU. 

Tekdci sermayenin tümünün, 
hatta tekel dışı buıjuvazinin bü
yük bir kesiminin ilk başlarda 
ı2 Eylil darbesini· desteklemele
ri ve uzun bir süre diktatörlüğe 
omuz vermeleri Cunta'nın faşist 
olmadığ:mDl kanrtı · değildir. 
Çünkü faşizm, onu destekleyen, 
omuz veren, alkışiayan kesimle
rin smıfsaJ · bileşimieriyle belir
lenmiyOI'. Şayet böyle olsaydı 
iki günde bir görüş değiştirme
rnek elden değildi. 

Faşist rejimlerin, faşist olma
yan ama faşizme hizmet etme
ye gönülii olan bürokrat ve tek
no~ yönetimin önenıli 
yerlerine atayıp sözümona yöne
timi onlarla paylaştığını göster
me girişinıleride Komünist En
ternasyonal tarafından tespit e
dilmiş. Ve bu tür uygulamaların 
komünist saflarda yaratabikcxği 
yamlgılara karşı duyarlı olunma
smııi zorunluluğuna değinilmiş
tir. 

İtalya'da Musollini ı 922'de ik
tidara geldiğinde, ilk dönemler
de komünistler ve sosyal demok
radar dahil bemen hemen tüm 
buıjuva kesimleri parlamentoda 
temsil edilmişlerdi. Komünistler 
ve -yal demokratlar parlamen
todan tasfiye edildiklerinde hİ
ristiyan demokratlar ve liberal
terin çoğunluğu parlamentodaki 
yerlerini korumalarına · rağmen, 
kiınııe rejimde nitel bir değişik
liğin olduğunu ileri sürmedi. 

Hitler bile, 30 Ocak ı933'te 
iktidara gddiğinde, ilk iş ola
rak devlet yönetinıi, ekonomi 
ve ideoloji alanında iktidarı git
verıtt-ye alma ve sıtğlanılaştırmil 
yolunu seçmişti. Ilk başta AI
man Komünist Partisi (AKP) 
kapatılmanııştı. Hitler, 5 Mart 
ı933'te yapılan. seçimlerde se
çilen AKP'nin 8ı milletvekili
nin üyefiğini iptal ederek, ancak 
bu şekilde anayasa değişikliği 
için çoğudığu sağlayabilmişti. 
Daha sonra, sırasiyla· AKP- , 
sendikalar ve Sosyal Demokrat 

Devamı s. 19'da 
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.. . . -. . . KURDISTAN GENÇLIGININ YERI 

HALKININ YANIDIR 

"BUGüN TOPLUMSAL GELiŞMELERi YAKINDAN TAKiBE
DEN HERKES BILIR KI SON YILLARDA GENÇLiK ICERi
SiNDE LUMPENLESME, ALKOLIZM, FUHUŞ VB. ALISKAN
Ll KLAR, ORAN BAKIMINDAN HlZLI Bl R ARTI Ş GöSTERDI. 
BU ANORMAL ARTIŞIN NEDENLERI FAŞiZM KOŞULLA
RININ YOGUNLASTIRDIGI TOPLUMSAL SORUNLARDlR. 
EN BAŞTA DA EKONOMIK SORUNLAR GELiYOR. GENÇ
LERIN YARlYA YAKIN BöLüMü lşSIZDIR.SIGORTASIZLIK 
V AYGlN DI R.BARINMA, BESLENME, SAGLI K KOŞULLARI 
VE Iş YERLERININ ÇALIŞMA KOŞULLARI KöTüDüR: 
HAYAT GüN GEÇTIKÇE DAHA PAHALILAŞIYOR, ÇEKIL
MEZ HALE GELIYOR.KISLA KURALLARlYLA ÇEKIP ÇEV
RiLEN GERICi FAŞIST EGITIM KURUMLARI ELI KOLU 
BüSBüTüN BAGLAN AN üNIVERSITE, GENÇ Li ~E HiÇBiRŞEY VADETMIYO~~ 

Emperyalizmin ve Türk tekel
ci burjuvazisinin çıkarlannı 
korumak, karlanna kar katmak 
amacıyla işbaşına getirilen faşist 
diktatörlük; emekçi halka ve o
nun genç liğine yönelik saldırı
larını sürdürüyor. Dün yapakla
nna bugün yenileri ekleniyor. 

Faşist diktatörlüğün başında 
yeralan generaller çetesinin 12 
Eylül 1980'de yaptığı darbenin 
en sivri uelanndan biri de,genç
liğe yöneldi. Darbeden önceki 
dönemde, gençliğin demokratik 
hakianna ve geleceğine yönelik 
olarak yapılmış bulunan kısıt
lamalarla yetinilmedi. Cunta, 
hizmet ettiği kesimlerin çıkarla
n gereği daha fazlasım istedi. 
Bu nedenle de 12 Eylül 1980' 
den beri sürdürdüğü saldınlany
la emekçi halk gençliğine büyük 
zararlar verdi. Onbinlerce ileri
ci, yurtsever, anti-faşist ve ko· 
münist genç , gözaltına alındı, 
işkenceden geçirildi. Yüzlercesi 
işkence odalannda veya sokakta 
kurşunlanarak katledildi. Emek
çilerin onlarca genç eviadı idam 
cezasına çarptınldı ve daha 
binlereesi idamla yargılanıyor. 
Onbinlerce genç siyasi tutuklu, 
hapishanelerde çürütülmek için 
bekletiliyor. Baskı, işkence, kö
tü yaşam koşullanyla karşıkar
şıya bırakılan tutuklular imha 
edilmek, yokedilmek isteniyor. 
Daha şimdiden binlereesi ölüm 
tehlikesiyle karşıkarşıyadır. 
...;ençlik içerisinde işsizlik, sigor
tasızhk oram çok daha fazla 
gelişti . Gençliğin işgücü eskisin-

den çok daha ucuz bir fiatla 
satınalınmaktadır. Gençliğin ya
şam standardı eskinin çok altı
na düştü. Ekonomik, akademik, 
kültürel haklarından eskiden var
olanlan da ya rafa kaldınldı 
ya da kısıtlandı. Artan baskı, 
sömürü ve teröre karşı direni
şe geçmemeleri için, içinde 
gençlik de dahil olmak üzere 
emekçi halk yığınlarına karşı 
baskılar arttınlıyor, yeni önlem
ler ahmyor. 

Faşist Cunta işbaşma gelir 
gelmez yaptığı ilk işlerden biri 
de daha evvel açık olan tüm 
yasal demokratik gençlik örgüt
lerine kilit vurmak oldu. Amaç; 
gençliği örgütsüzleştirerek, hak
larını koruyamaz duruma düşür· 
m ekti. 
Faşizm, iktidara geldiği bü

tün ülkelerde yaptığı gibi, Tür· 
kiye ve Türkiye Kürdistam'nda 
da bir yandan emekçi gençli
ğin bilinçli, aktif, cesur, feda
kar kadrolarını vahşice yoket
meye çalışırken, öte yandan; 
en aşırı şövenizm, militarizm ve 
demagoji yoluyla gençliği yoz
laştınnaya, tekelci burjuvazi i
çin uşaklaştırmaya, kapitalist 
sisteme dayanak yapmaya çalı
şıyor. 

Sömürgeci faşist diktatörlük, 
gençliği, halktan kopurmak, ya
bancılaştırmak kendi denetime 
almak ve kirli erneDerine uygun 
olarak yönlendirebilmek ama
cıyla elinden ne geliyorsa yapı
yor. Bir yandan "yasal önlem
ler" alıyor, değişiklikler yapı-

yor ; diğer tarattandan da okul
lar, spor kulüpleri, işyerleri vb. 
gençlik kitlesinin bulunduğu 
yerlerde faşist faaliyetleri art
tınyor. Devlet denetimindeki 
propaganda araçlan, gençliğin 
"siyaset dışı kalması" (Siz, bu
nu, burjuvaziye hizmet edecek 
bir politika benimsernek veya 
öyle bir politika doğrultusunda 
hareket etmek anlayı~ için ha
ni hani çalışıyor. 

Gençlik, burjuvazinin önemle 
üzerinde durduğu bir kesimdir. 
Burjuvazi tarafuıdan, geçmişin 
deneyimleri ışığında geleceğe i
lişkin yeni programlar, taslaklar 
hazırlamyor. Yeni yeni yöntem
ler araştırılıyar, eski yöntemler 
giinün koşullarına uydurolmak 
suretiyle geliştiriliyar . 

Okullarda jumalci faaliyet, 
provakatörce . eylemler yoğun
laştınlıyor. Derici, yurtsever, 
komünist öğrenciler üzerindeki 
baskılar arttınlıyor. Bu tür "suç
tarla" itharn edilenler, devlet 
güvenlik kuvvetlerinin emriyle 
okullardan atılıyor. Gurupsal ve
ya tek tek tutuklamalar, teh· 
ditler, dayak atma, notunu kır
ma gibi yollarla okullarda terör 
estiriliyor; öğrenciler sürekli psi
kolojik baskı altında tutularak 
caydınlmak isteniyor. Nerdeyse 
her okulda bir de işkence bö
lümü kuracak ve istedikleri 
zaman istedikleri ogrencıyı 
burada işkenceye tabi tutacakla
lar! 
Çıkanlan YÖK yasasıyla üni

versitelerin özerkliği tümden 
ortadan kaldınhrdı. Üniversitele
rin yönetimi Cunta 'nın uşakla
oyla dolduduruldu. Çağdaş, ba
ğımsız bilimsel araştırma ve öz
gürce okuyab!lmenin kınntılan 
bile kalmadı. Derici öğretim gö
revlileri ya görevlerinden uzak
laştınbyor, ya sürgün ediliyor, 
ya da istifa etmek zorunda 
bırakılıyorlar . Okul yönetimle
rinde bulunan ilerici öğretim 
üyeleri görevlerinden uzaklaştı
nbyor; onlann yerine gerici, 
faşist öğretim görevlileri işba-
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şma getiriiyor; kilit noktalar 
bnnJann denetimine geçiriliyor. 
Uğn:nci gençlik, ırkçı, şöftll, 

asiınilasyonc:u, nıilitıuist, faşist 
ideolojiye uygun bir şekilde 
eğitilcrek tek örneğe göre dii
zenlenıniş, bağunaz düşinme 
yeteneğinden yok100 uşak ruh
lu bürokratlaıa çemlmek isteni
yor. 
Boıjuvazi. Kiinlistan'daki o

kullara özel önem va:iyor. Bu o
kullanla balbm. ııewen, onun çı
karları için çalqan. asimilasyon-ı 
cu-faşist eğitim sisteiiiİne karşı 
çıkan kafalana yetişmeııiııi en
gdlemek yolunda yoğ1m çaba
lar yiiriitiiyor. 

Küçük yqta ana, baba ve di
ğer yakndanndan kopuılarak 
yatıh bölge okuiJaıına gdirilip 
okntulan çocuk ve gençlerin sa
YIA iilkemizde hiç de az değiL 
BnnJann halkianna yabancılaş
malan w uiınile edilebılmeleri 
için hareanan çabalana haddi 
heııabıyok.. 

Spor faafiyetlerini kendi dene
ôıni altmda yoğunlaştırarak 
gençliğin dikkatini topbıın so
rnnJanndııll uzaklaştırmak tak
. tiği.siimiiıgeci Türk tekelci bur
juvazisi w onun ülkemiz Kür
distan'daki -y.aı dayanaldan
om öteden beri izJedilderi bir 
takliktir. Faşizmin ilkemize çö
reldenmeııiyle bu taktiğe olduk
ça llkmJı;ıya ııanloıdı. Azgınla
şan açık terör, baskı ve sömiirii 
kopilan gençfiğe yöndik diiş
IOlBic:a taktilderin başan ola
naklannı arttırdı-

Bugüiı top .. ımal · gdi!fmeleri 
yakından takip eden herkes bi
lir ki son yıllanla gençlik i
çerisinde lompmlqme, alko
tizm, fuhuş vb. gibi allşkanbk
lar or.ın balwnından hızh bir 
artq gösterciL Bu anormal ar
tı§m nedenleri faşizm koşulla
nnm yoğunlaştırdiğı topbıınsal 
sonmlardır. En başta da ekono
mik sorunlar gefiyor. Gençle
rin yanya yakın böiimü işsiz
dir- Sigol'taıUhk yayguıdır. Ba
noma, beslenme, ııağbk koşulla
n, işyerlerinin çalışma koşulla
n kötüdiir". Hayat gün geçtik
çe daha pahahlaşıyor, çekilmez 

-bale gefiyor. Kışla kurallanyla 
çekip çevirDen gerici faşist e
ğitim kununlan, e& koln bü
bütin bağlanan iiniversitc;. genç
liğe hiç bir şey vadetmiyor. Mo-

Pişe.~g: sayfa 14 

·raı çökiintüsii ve sinirsel gergin
likte hızh bir artış gözlemleni
yor. 

Ama tekelci burjuvazi kendi 
halinden oldukça memnnn görü
nüyor. Faşizm sayesinde büyük 
sermaye sahipleri bayram edi
yor. Bir Kenan Paşa'lan var 
ki bir dediklerini iki etmiyor. 
İştı: bu Paşa'nın emri üzerine, 
Milli Eğitim Bakaııbğı ve Genç
lik ve Spor Bakanlığı tarafm
dan geçen yıl ortak bir tasan
bazı.rlanch. Tasarı, ''Tiir"kiye 
Gençlik Hizmetleri TeşkiJab" 
achyla faşist bir devlet gençlik 
Oı-giitiinin korulmasam öngörü
yor. Kumlması gerektiği belir
tilen Merkezi Gençlik Orgütü, 
devletin resmi denetim ve yöne
timinde; üst kademelerden ma
balli birimlere kadarki tüm 
yönetim oıganlan, faşist devlet 
bürokrasisinin ve işverenlerin e-,. 
linde olacak. Diktatörlük, bu şe
kilde gençliği daba fazla etkisi 
altmda bulnndurabilec:eği diişin
cesindedir. 
Gençliğin en ufak yasal örgül

leome baklanm dahi gaspeden 
faşist diktatörlüğün, ona faşist 
gençlik fu&iitü mode&ni dayat
ma uğıaşı içerisine ginaesi onun 
demokratik bak ve ö~lüldere 
ne derecıe düşman olduğumı gös
teriyor. 
Gençliğin en ileri kesimleri, 

faşizmin, bir yandan gençfiğin 
ekonomik, politik, kiiltiirel ve 
akademik baklannı gaııpederken; 
diğer yandan da gençliği kendi
sine bağlayabilmek için ne dö
mmler çevirdiğini görüyor. 

Ama, aa da olsa gerçektir 
ki devrimci lııırekelin önemi 
darbeler yediği, çok sayıda kad
rusunun imha edildiği; baskı, 
terör ve sömüıün bad ııafbaya 

vanlığı; ydgmhk. devrimci bare
ket saflanndaki apolitikleşme ve 
dağınıklığın önünin daba da a
hnamadığı bir döneındeyiz. 
Gençfiğin en ileri kesimlerinin, 
devrimci gençfik hareketinin du
rumu ülkemiz Kiinlislan'da hiç 
de iç açıcı değildir. OrgiitsiK
Iük, dağınıldık, apolitikleşme ve 
yozlaşma eğilimi gençfiği olum
suz yönde etkilemeye devam 
ediyor. 

Küıdiııtan emekçi gençlik kil
lderini sö~cilerin. kapİtatiz
min kölelqtirici etkilerine karşı 
kornma doitnıltıısunda sağlıklı 

bir politika izlemek partimiz 
~dan oldukça önemidir. 
Cinkü; PPKK Kiiıdistan pç
&ğini ülkemizin gelecıeği olarak 
gönnettedir_ Bu nedenledir ki 
o. gençliğin devrinı mücadele
sindeki yerine yi&sek değer . 
biçmektedir. PPKK, gençfiği 
işçi llllllfmın yedek giicii ola
rak görmekte ve O'nun Kür
distan lıallwan ıılnsal demokıa
tİk balk devrinıi mücadelesinde 
daba etkin yer alınasını sağ
lamak için inatla çalışmayı vaz
geçilnıez görevi kabul etmektı:
dir_ 
Geçmiş deneyimlerinıiz bize 

göstermiştir ki gençlik, bilimsel 
ııosyalistlerden aktif destek ai
IOliZIIa;- onlaıdan öğreumezse, 
onlar taıafindan yönleııdirilip 
desteklenmez ve fu-gütlenm12se 
sapmaya ginaesi kaçınılmaz o
lur_ Gençlik dinamiktir. Ener
jik ve girişkendir. Duyguııaldır, 
meraklıdır ve kavrama yeteneği 
güçlüdiir. Ama yeterli tec:rWe
den, olguııluktan, bilgiden yok
sun oı- onun en büyük za
afıdır. Düşmanlar bu zaaftan 
habenlıııdatar. Sık sık bu yön
den dıımeyi indirmeye çalışır

lar. Gençlik okuya-okuya, sa
vaşa-sıvaşa öğrenmdidir. 
Gençliğin enerjisinden yarar

laıunak zorundayız. Bu bizim 
zaferimizin başhc:a güvencıesidir. 
Eier işc;i llllllfı, onun sonsuz 
eneıjiııinclen yaıarlanmazsa diiş
manlanmız bundan islifade ede
cıektir. BUllll biçbir zaman lıatı
noıızdan çılwmıunak. taktikle
rimizi, çahşnıa araç, biçim ve 
yöntemlerimizi buna göre bazır
lamak; ajitasyon, propaganda ve 
öıgiit:lenme faaliyetlerimizde bu
mı gözönünde buuıdurmak zo
rundayız_ 

1977'de knmlan DDKD, Tiir"
kiye Kiinlütanı işçi. köylü ve 
öğrenci gençfiğini kendi konu
muna uygun olarak topariaya
bildi ve ilk defa gençliği bilim
sel -yaist tı:melde örgütleye
ı-ek emperyalizme, sömiirgecili
ğe, faşizme ve yerel gericifiğe 
karşı seferber etmeyi başarabil
di. DDKD T""urkiye Kürdistam 
taribinde komlmuş bulunan en 
etkin ve yığınsal -merkezi genç
lik öıgiitii chımDDJna gelmeyi 
başarabildi. O, yığınsal göste
rileri ve yiiriiyiişleriyle, teorik 
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ve kültürel faaliyetleri, Türkiye 
ve dünya demokratik\ güçleriy
le yaptığı işbirliği ve dayanış
masıyla Kürdistan işçi sınıfının 
ve emekçi halkımızın yolunda 
olduğunu kısa sürede kanıtladı. 
Legal olarak kurulan DDKD'nin 
faaliyetleri, Türkiye'nin üç ve 
Türkiye Kürdistanı'nın 16 ilinde 
sıkıyönetimin ilan edilmesiyle 
birlikte yasaklandı. Aynı yıl da 
yasa dışı ilan edildi. 

Bugüne kadar DDKD'nin yüz
lerce, binlerce üyesi işkenceden 
geçirildi. Kimisi gözaltına alın
dı, kimisi tutuklandı, kimisi a
ranıyor. DDKD gençliği içerde 
düşmanın teslim alına çabalan
na karşı kahramanca direniyor. 

Legal çalışma olanaklarını 
yitiren Türkiye Kürdistanı Dev-

rirnci Demokrat Gençliği, müca
delesini yeni döneme en kısa 
sürede tam anlamıyla uydurmak 
zorundadır. Bugün Devrimci De
mokrat Gençliğimizin başlıca 
görevi; içinde bulunduğumuz 
koşullan somut bir şekilde tah
Iile tabi tutmak, döneme iliş
kin çalışma araç, biçim ve yön
temlerini bularak yaratıcı bir 
şekilde hayata geçirmek ve ge
liştirmektir. Devrimci Demokrat 
Gençliğin acil görevi işçi, köylü 
ve öğrenci gençliği bağrında 
toplayacak, Kürdistan gençliği
nin öncülüğünü yapacak illegal 
merkezi bir gençlik örgütünü 
oluşturmaktır. Komünist b~r 
gençlik birliği kurulmalıdır .I
çinde bulunduğumuz azgın te
rör, baskı ve sömürü ortamında 
sömürgeci tekelci burjuvaziye, 
onun faşist diktatörlüğüne ve 
ülkernizdeki işbirlikçi yerel geri
ci güçlere karşı ancak bu şekilde 
gençlik daha iyi korunabilir ve 
en faal şekilde sınıf savaşımında 
yerini alabilir. Genç lik örgütsüz 
savaşamaz. 

Döneme uygun olarak, "Oike
miz Gençliğinin Örgütsel ve 
Hareket Birliği"ni sağlama doğ
rultusunda çalışan Devrimci De
mokrat Gençlik, bu acil ve ta
rihi görevini, partimizin aktif 
desteğini alarak yerine getirmek
le Kürdistan devrimine önemli 
bir mevzi kazandıracaktır. 

• 

KOZLUK 1TA 
• YENI OPERASYONLAR 

Geçtiğimiz Kasım ayının 
25'i olan Cumartesi günü saba
ha karşı Kozluk'un Mutki sı
nırına yakın Ase köyünde, 
Cunta'nın askeri birlikleriyle 
"Mala Resul" denilen aile a
rasında çatışma çıktı. Çatış
mada, üçü olay yerinde, ara
larında bir başçavuşunda bu
lunduğu iki asker yolda olmak 
üzere beş asker öldürüldü. 

Cumartesi sabaha doğru baş
layan çatışma, gün boyu ve ge
ceye kadar devam etti. Gece
leyin ailenin dört erkeği (bir 
baba üç oğul) yanianna ço

., cuklarını da alarak, kuşatma 
çemberini yardılar ve kaçınayı 
başardılar. 
Olayın ardından,faşist Cunta 

Kozluk, Sason ve Mutki üçge
ninden oluşan bölgeye 60 
cemse asker gönderdi; bölge 
tamarniyle kordun altına alın
dı. Kontroller sıktaş tırıldı; gi
riş çıkışlar izne bağlandı. Ope
rasyonlar Aralık ayının ilk haf
tası boyunca da devarn edi
yordu. Yedi helikopter, sürek
li olarak yöreyi havadan denet
Jedi. 

Tutuklu sayısı kesin olarak 
belli değil. Ancak, çatışmada 
kordunu yarıp kurtulınayı ba
şaran ailenin iki katlı evi, hay
vanlanyla birlikte yakıldı . Si
irt 'in bütün "milletvekilleri" 
çağnlarak, operasyonların em
rine verildiler. 

Yörede, hemen hemen her 
köyde, Cunta'nın kanun kaça
ğı saydığı insanlar var. Bun
lann sayısının yüz dolayında 
olduğu söyleniyor. Haber eli
mize ulaştığında da, operas
yonun, baskı ve terörün daha 
da genişleyip boyutlanması 
durumunda, yeni yeni olayla-

nn çıkacağı endişesi halkı te
dirgin ediyordu. özellikle Koz
luk ilçe merkezinde estirilen 
terör nedeniyle, halkın kaygı 
ve öfkesi daha da artıyor. 
Halk arasında yedi köylünün 
öldürüldüğü yönünde yaygın 
bir söylenti var. 

Öte yandan faşist diktatör
lüğün yöredeki temsilcileri, 
tescilli uşaklan aracılığıyla 
halk arasında kulaktan kulağa 
yaydıklan fısıltılarla; yakılan 
evin tekrar inşa edildiğini, 
ortaya çıkan zarann devletçe 
ödeneceğini ikiyüzliice öne sü
rüyorlardı. Olayda sorumluluk
lan görülen biri yüzbaşı, üç as
kerin tutuklandığını, operas
yonlarm en kısa sürede sona 
ereceğini, amaçlannın halkın 
mal ve can güvenliğini eşki
yanın saldınsına karşı koru
mak olduğunu da özellikle 
propaganda ederek halkın tep 
ki ve öfkesini yatıştırmaya ça
lışıyorlar. 

Kürdistan halkı üzerinde bu 
türden vahşı saldın ve baskı
lar yeni değildir. Halkımız,bu 
nun ne ilk ne de son saldırı 
olduğunu · çok iyi biliyor. 
Faşist dikta koşullarında, Kür
distan halkının ülkenin dört 
bir yanında çektiği acıların 
dayanılrnazlığı, kabaran kin ve 
öfkeyi de doğal olarak bera
berinde getiriyor. Halkımızın 
dayanılmaz acılanndan kurtul
ması, baskısız, sömürüsüz, öz
gür ve mutlu bir yaşama ka
vuşması için savaşrnamızın; a
ma her koşul altında dişimi
zi canımıza takarak savaşma
mızın yaşamsallığı bir kez da
ha bu olayla, bütün çıplak
Iığıyla gözler önüne seriliyor. 

• 
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• 1983'ü geride bırakarak 1984 
yıbna girdik. Partimiz; başı dik, 
üstün bir moralle, inanç ve i· 
natla faşist dikatatörlüğün tüm 
saidıniarına göğüs geriyor. Onun 
oyunlarını, sahtekarlıklarını de
şifre ediyor; gizlerneye çalıştı
ğı halk düşmanı faşist yüzünü 
tüm çıplaklığıyla açığa çıkar
tıyor. Bu yıl, partimiz açısın· 
dan hiç de kolay geçmedi. Di
dinerek, dişimizi tırnağımıza ta
karak, yaman bir mücadelenin 
sonunda atlattık bu yıh. 83 yı
lı parti tarihimizin en zorhı 

savaşım yıllarından biri oldu. 
Bir yandan faşist Cunta'mn az
gın ve vahşi saldırılan karşı
sında mücadeleyi diri tutmaya; 
onu teşhir, tecrit ve geriletme 
kampanyamızı sürdürmeye çalı
şirken, diğer yandan da par· 
tinin kapısına kilit vurmaya ça· 
lışarak teslimiyeri seçen kaçkın 
sağalarıınızla mücadeleyi sürdür· 
dük. Bu görevlerimizi, kadrola
rın korunmasına en fazla ihti· 
yaç duyduğumuz, en gizli ko
şullara uymamn dirimsel önem 
taşıdığı bir ortamda yerine ge· 
tirdik. 

12 Eylül1980'de iktidan gasp
eden generaller çetesi, Türkiye 
ve Kürdistan halklarına saldırı
larına yeni boyutlar kazandırdı, 
yeni sahtekarlık örnekleri sergi· 
ledi. ''Seçim" adı altında kukla 
partiler piyasaya sürüldü. Bu par
tilerden biri "seçim "i kazanarak 
iktidara geldi. 

Partimiz; faşist diktatörlüğe 
karşı mücadeleyi, paniğe ve yıl
gmlığa yer vermeden sürdürdü. 
O, faşizmin saldırı. ve uygula
malannın amacım göstermek ve 
arkasındaki güçleri açığa çıkar
mak; aydınlatma ve örgütlenme 
faaliyetlerini daha etkin bir dü
zeye yükseltmek yolunda önem
li adımlar attı. 

Kürdistan halkınca mücadelesi· 
ne en fazla gereksinim duyulan 
bir dönemde, Partimiz, kendi
sini fonksiyonsuz bırakmaya ve 
tasfiye etmeye çalışan sağ opor
tünizme karşı savaşımı devam 
ettirdi. Oportünistlerin parti 
yıkıcılığına yönelik faaliyetlerini 
açığa çıkardı. Onları teşhir ve 
tecrit etti. Tasfiyeciler, yapılan 
ideolojik mücadeleyle sersemleş· 
tirilerek çil yavrulan gibi dağı· 
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tıldılar. Bölük-pörçük bir hal
de parti dışına düşen tasfiyeci
lerin kolları, hacakları biribirine 
dolanmış. Şimdi ne yapacakla
rını bilemeyen şaşkınlara dön· 
müşlerdir. Bunlardan bazıları 

Cunta'ya faşist demernekte di
retmeye devam ediyor. Bazıları 
hala mikroskop elde Hitler'in ve 
Evren'in vucütlanndaki hücrele
rin hesahım yaparak, Cunta 'nın 
faşist olup olmadığının "araştır-

ma"sını yapıyorlar. 
Faşizmin operasyonlarının, 

tasfiyecilerin partiye yönelik 
saldırılarının yoğunlaştığı bir 
dönemde toplanan 2.Kongre
miz, Kürdistan emekçi halkımn 
önemli bir kazamını oldu. Kong
re, geçmişi eleştirel bir gözle de
ğerlendirdi, geleceğe ilişkin 
dersler çıkardı, önemli kararlar 
aldı. Alınan kararlar, uzun ve kı
sa erimli mücadelemizde yohı

muza ışık tutacaktır. Şimdi bü
tün iş,kararlan en iyi bir şekil
de hayata geçirmede. 

Pasifizme, yılgınlığa, paniğe 
yer vermemek, en büyük feda
karlık, direnç ve inatla devrim
ci çalışmayı sürdürmek Leninci 
partisel yaşamıımzın "olmazsa 
olmaz" koşuludur. Geçmişte 
parti kadrolanmız nice kahra
manlık örnekleri vermişlerdir. 
Bunu sürdürmek, hatta bu ör
nekleri bir kaç kat daha da ar
tırmak zorundayız. Ama sadece 
bu da yetmez. Dönemin dayat
tığı, partisel çahşmamızın zo
runlu gördüğü Leninci disiplin 

anlayışının gereklerini en iyi şe
kilde yerine getirelim. Bireyci
liğe karşı kollektivizmi; gelişi
güzelliğe karşı sistemli, program
h çahşınayı; dağimklığa karşı 
daha çok kenetlenerek taarruza 
geçmeyi; federal, biribirinden 
kopuk birimlerin çalışmalarına 
karşı merkezileştirilmiş ajitas
yon, propaganda ve örgütlenme
yi daha da güçlendirelim. Par
tiye sağdan veya "sol"dan gele
bilecek her türlü tehlikeye karşı 
anında tlvır alarak, göğüs ger
meye devam edeiın. Tarlayı ya
bancı otlara karşı korumak iyi 
mahsul alınanın zonınhı bir ko
şuhıdur. En zor koşullarda bi
le olsak teorik çalışmanın öne
minin bilincinde haıeket ederek 
teorik düzeyimizi yükseltıneye 
yeterli özeni gösterelim. Kitle 
bağlanınızı koruyahm, geliştire
lim ve tabiri caizse kitle ler i
çerisinde erimeye çalışalım. U
nutmayalım ki bahk susuz yaşa
yamaz. 

Önümüzdeki dönem çok haıe
ketli geçeceğe benzer. Cunta 
hizmet ettiği kesimin istemleri
ni yerine getirdikçe karşısındaki 
muhalefet gelişiyor. Çelişkiler 
dalıa da büyüyor, keskinleşiyor. 
Cunta'nın "demokrasici"liği tut
madı. Oynattığı. kuklalardan, 
yaptırdığı "seçim.. oyunu o· 
nun gerçek yüzünü gizleyemedi. 
Tam tersi; dünya kamuoyu O' 
nun gerçek yüzünü daha iyi gö
rebildi "Seçinıler" Cuntt'mn 
daha fazla teşhir ve tecrit ol
masına neden oldu. 
Halkımız insanlık dışı baskı, 

zuiim ve terör a11ında, ekono
mik sıkıntıların açhk düzeyine 
vardığı bu şartlarda umut yol
larını arıyor. Bu ortamda işçi 

sınıfımızın öncü örgütü olan par
timize büyük gereksinim duyul
maktadır. Bu yeni mücadele dö
nemimizde, oportünizmin açtığı 
yaraları ve Cunta'mn saklınları 
sırasında partimizin aşınan 
yerlerini tez elden onaralım. 
Partimize dört elle sarılarak güç
lendirelim. Partİnıizin 2.Kongre' 
sinin kararlarını en iyi şekilde 
gerçekleştirelim. Kongremizin 
sorunlanımza getirdiği çözüm 
yollarından ilerleyelim. Bunları 
gerçekleştirebildiğimiz ölçüde 
güçleneceğiz. Bu uğurda ber şey 
partimiz içiB ! 
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------------------------ ABD planlannda rol alan bir 

ABD Emperyalizminin saldırgan planlan uğruna 

Halklarimiz 

S1cak Savaşa 

Faşist diktatörlüğün, kukla U
lusu Hükümeti'ne "giderayak" 
aldırttığı son derece de ciddi 
ve halk • düşmanı kararlardan 
biri de Incirlik Hava Üssü'nü, 
Lübnan'da adım adım savaşı 
tınnandıran işgalci Amerikan 
birliklerine açmasıdır. 
Geçtiğimiz ay, görevi yeni 

gelecek Turgut Özal Hükümeti' 
ne devretmek üzere istifa etmiş 
olan Bülent musu Hükümeti; 
tescilli Amerikan uşaklığının 
son örneğini de vennek ister
cesine bir oldu bitqyle, Adana 
ili sınırlan içindeki Incirlik Ha
va Üssü'nden, Lübnan'daki ABD 
işgal birliklerini yarariandırmak 
üzere bir anlaşma imzaladı. An
laşmanın imzalanmasıyla, her ne 
kadar diktatörlüğün yetkilileri 
gizlerneye çalışıyorlarsa da bu 
üs, Lübnan yurtsever hareketine 
ve Suriye'ye karşı adım adım 
savaşı tınnandıran ABD'nin sa
vaş birliklerinin ve malzemele
rinin daha seri taşınmasına ola
nak vennek üzere bu birlikle
rin tam hizmetine sunuldu. 
Böylece Türkiye, hem resmen 
hem de fıilen Orta-Doğu buna
lımında ve bölge halkianna kar
şı silahlı saldınsında ABD em
peryalizminin yanında yerini 
almış olduğunu bir kez daha 
açık bir şekilde ortaya koymuş 
oldu. Bu, artık Türkiye'nin, 
ABD'nin ileri karakolu olarak 
fiilen Orta-Doğu'da tırmanan 
sıcak savaşın içine adım adım 
girmesi demektir. 

Hemen belirtelim; gerçekleşen 
"oldu bitti" Bülent Ulusu Hükü
meti'nin, Turgut Özal Hükümeti' 
ne karşı bir "oldu bitti"si değil. 
Tam tersi, hükümet değişiklikle
ri gibi bir kısa süre içinde do
ğan fırsattan yararlanarak Özal 
Hükümeti'nin işini kolaylaştır
mak amacıyla, halkianınıza ve 
bölgemizin ilerici anti-emperya
list güçlerine karşı bir oldu bit-

Sürükleniyor 

ti saratıldı. Bu nedenle, "oldu 
bitti" faşist diktatörlüğün, her 
şeyden önce Türkiye ve Kür
distan halkianna karşı bir "ol
du bitti"sidir. Tekelci buıjuvazi, 
açıkça farkında olduğu bu halk 
düşmanı karann ileride doğura
bileceği sonuçlan ve ağır risk
leri, daha beş yıl iktidarda kıl
masını planladığı Turgut Özal 
Hükümeti'nin omuzlanndan at
mak istiyor. Riski, şimdiden gi
deceği için kendisinden hesap 
sorulmasının koşullan ortadan 
kalkacağı düşünülen ya da he
sap sorulsa bile tekelci buıju
vazinin o günkü hükümetini 
yıpratmayacağı, sarsmayacağı 
varsayılan bir jıükümetin omuzu
na yüklemek amacını güdüyor. 

Tekelci burjuvazinin en geri
ci en şöven ve ABD emperya
yi:;mıiyle en çok sarmaş dolaş 
olmuş kesimlerinin; dolayısıyla 
da onlann adına tüm düşmanca 
haltlan işleyen faşist diktatör
lüğün hesaplannın boşa çıka
nlması olanaksız değil. Bu halk 
düşmanı hesaplan boşa çıkar
mak, her şeyden önce, Türkiye 
ve Kürdistan 'lı devrimci demok
ratik güçlere düşer. Partimiz, 
bu yolda üzerine düşeni eksik
siz yerine getirecek ve faşizmin 
çirkin yüzünü açığa vurmaya 
devam edecektir. 

Bu, sorunun bir yanı. Gele
lim Cunta'nın halklanınızı oldu 
bittiyle sıcak savaşın içine sürük
lemeye çahşan anlaşmasına, Bi
lindiği gibi 1982 yılında ısra
il'in Lübnan 'ı işgal ederek Bey
rut'u kuşatma altına almasından 
sonra, BM'ye bağlı Fransız, İn
giliz ve İtalya askeri birlikleri 
yanında ABD askeri birlikleri de 
"Banş Gücü" adı altında ülkeye 
sokuldular. Ancak çok geçme
den bu güçler, Lübnan'da Emin 
Cemayel başkanlığındaki gerici, 
işbirlikçi hükümetin otoritesini 
pekiştirrnek ve ülkeyi, saldııgan 

konuma getirmek için, Lübnan 
yurtsever hareketine, Filistin 
Kurtuluş örgütü'ne ve Lübnan' 
daki Suriye Banş Gücü asker
lerine karşı provakatif saldınla
ra giriştiler. özellikle ABD, geç
tiğimiz aylarda yeni askeri bir-
Jikler ve savaş gemilerini alana 
sokarak, adım adım bütün Orta
Doğu'ya her an yayılabilecek 
bir savaşı başlattı. Uluslararası 
bir savaşa dönüşme tehlikesi 
giderek büyüyen çatışmalar 
üzerine, ABD, NATO çerçeve
sindeki ve ikili bir takım anlaş
maları gözönünde bulundurarak 
Yunanistan ve Türkiye'den, böl
geye yapılabilecek askeri birlik 
ve malzemelerin nakliyatında, 
hava üslerini ve diğer olanakla
nnı kendisine açmalannı istedi. 
Yunanistan, Orta-Doğu bunalı
mında doğrudan doğruya ABD' 
nin yanında fıilen yer alma an
lamına gelen bu isteğe karşı 
çıkarken, yaptığı değişik köle
lik anlaşmalanyla bu göreve 
çoktan razı olan faşist Türk 
Cunta'sı, üzerine düşeni yap~ 
mak üzere derhal yeni bir an
laşma imzaladı. Bu anlaşmayla, 
ABD "gerekli olduğu sürece" 
Lübnan 'a asker ve .savaş malze
mesi nakliyatmda, Incirlik Hava 
Üssü'nü kullanabilecek. Bu arada 
basında çıkan haberler iyi de
ğerlendirildiğinde ve ABD ile 
yapılan anlaşmalar gözönünde 
bulundumlduğunda görülür ki, 
anlaşma salt Incirlik Hava Üssü 
ile sınırlı değil, bazı havaalan
Ian ve Türkiye'nin deniz liman
lan da bu hizmetlerin emrine 
sunulmuştur. 
Anlaşma, Orta-Doğu'da büyük 

tepkilere yolaçtı. Suriye ve Lib
ya gibi ülkeler, açıkça kaygı
lannı dile getiririerken ilerici, 
anti-emperyalist yurtsever güç
lerde bu tutumu kınayarak, Tür
kiye'nin ABD'nin yanında fiilen 
sıcak savaşın içinde yer alma 
çabalanndan vazgeçmesini iste
diler. Sovyetler Birliği de, Türki
ye'nin "Orta-Doğu'daki krizde 
bir tarafı desteklediği "ni belir
terek, bu anlaşmanın Türkiye ve 
bölgemiz açısından taşıdığı teh
likeyi dile getirdi. 

Cunta yetkiiileri, dış kamu
oyunun tepkilerini yatıştırmak 
ve halklanmızın dikkatlerini, do
ğan tehlikenin boyutlanndan 
başka yöne çekmek için, an
laşmanın savaş amacı gütmeyen 
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bazı "transit hizmetleri" içerdi
ğini ve bunların "kısıtlı, hafif 
ve süreli" olduğu yalanına baş
vurdu. 
. Oysa her konuda olduğu gibi 
bu konuda da Cunta 'nın açık

lamalan koskoca bir yalan ve 
de magojilerden başka bir anlam 
taşımıyor. Daha 1980'deki dar
benin ertesinde generaller, Türk 
Ordusu'nun Orta-Doğu'daki 
" muhtemel" bir savaşa hazır

liklı olması gerektiğini bildir
mişlerdi. O günden bu yana da 
Türkiye'nin, ABD'nin bölgedeki 
ileri bir karakolu olması yönün
de pek çok adımlar attılar. 
ABD'nin ve NATO'nun bölgeye 
yönelik saldırgan planlannda 
doğrudan doğruya görev üstlen
diler. Şimdi de aynı amaçla, 
topraklanmızı ABD emperyaliz
minin işgal birliklerinin hizmeti
ne açıyorlar, halklanmızı her an 
uluslararası bir savaşa dönüşe

bilecek olan Orta-Doğu bunalı
mında, bölgenin kardeş halk
lanyla karşı karşıya getirmeye 
çalışıyorlar. 

Geçen her gün, atılan her 
adım, faşist diktatörlüğün yalnız 
içte sürdürdüğü baskı, terör ve 
sömürü politikasıyla değil, izle
diği ABD yanlısı, banş ve öz
gürlük düşmanı saldırgan dış po
litikasıyla da ne kadar düşman
ca ve tehlikeli bir konumda 
olduğunu gösteriyor. içte sür
dürdüğü açık terörcü ve sömü
rücü politikayı bir yana bırak
sak yalnız dış politikası bile , 
bu diktatörlüğün bir an önce 
başımızdan defetmemizin ne de
recede hayati önem taşıdığı or
tada. Faşist diktatörlüğün izle
diği saldırgan dış politika yal
nız Türkiye ve Kürdistan 'lı ko
münistlerin; işçilerin ve diğer 
emekçilerin çıkarlanyla çeliş
miyor. Aynı zamanda faşizmin 
arkasındaki bir avuç tekelle 
ABD emperyalizminin dışında 
herkesin çıkarlarıyla çelişiyor. 
Bu politikadan, onun doğurdu
ğu tehlikelerden kurtulmanın 
tek yolu, halklanmızın üzerine 
çöreklenen faşizm belasından 
kurtulmaktır. O da Türkiye ve 
Kürdistan'lı tüm anti-faşist güç
lerin mücadele birliğiyle olur. 
Partimiz, faşist diktatörlüğü ala
şağı etme yolunda tüm anti
faşistleri mücadele birliğine, 
güçlerini birleştirmeye çağınyar 

• 
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TKSP, 30 Aralık 1983 günü 9. Kurukış yıldönümünü_ kut
ladı. Kutlama dolayısıyla PPKK Genel Sekreteri S.DICLE 
Yolda ş, TKSP Merkez Komitesi 'ne bir mesaj yolladı. Kürt
çe olarak iletilen mesajın Türkçesini aşağıda sunuyoruz. 

TORKIYE KüRDISTANI 
SOSYALIST PARTiSI 
MERKEZ KOMITESI'NE 

De~erll yoldaş iar; 

Partım adına, partinfzin 9 . 
kuruluş yıldönümünü kutla
rım. 

Yoldaşlar, 

Sizler ola~anüstu zor ko
şullarda, partinizin 9 . kuruluş 

Yildönümünü kutluyorsunuz. 
Uluslararas ı alanda, ABD em
peryalizm In In saldırgan lı~ı. 

atom silahlarının tırmandıni
ması nedeniyle nükleer bir 
savaş tehlikesi oldukça ya
kınlaşıyor. ABD emperyaliz
minin, bölgemiz Orta-Do~u· 
ya yönelik fiili saldırılan ar
tuyor. 

ülke Içinde de, halkım ız 

faşizmin a~ır dlkta koşul

Jan altında; sömürü, terör ve 

Baş tarafu sayfa 1 'de 

zorluklarla karşı karşıya ya
şıyor. ülkenin devrimci ve 
yurtsever örgütlerı daha da 
kendilerını zayıflık ve par
çalan m ış lıktan kurtaramad,ı

lar. Kürdistan halkının ulu
sal demokratik mücadelesi 
güçlü sosyalist öncülü~ünden 
yoksundur. Sosyalist güç ve 
partiler, güçlü ve gerçekten 
devrime öncülük edebilecek 
bir partının bayra~ı altında 

blrleşebllmlş de~lller. 

Inanıyoruz ki partinizin 
9 . Kuruluş yı ldönümü kut
lamaları, bu sorunların çö
zümü yolunda Ileri bir ad ım 

olacak. 
Paytinizin tüm üyelerine · sı

cak devrimci selamlarımızla. 

30 12 1983 
Serhad DICLE 

Kürdistan öncü Işçi 
Partisi 

Genel Sekreteri 

"GİDERA YAK" OLDU-BİTTİLER 

rilen sıkıyönetim personelinin 
görev süresi bir yıl daha uza
tıldı. 
*Kasım ayı ortalannda, iğneden 
ipliğe kadar yansıyan bir zam 
yapıldı. 
*Turgut Özal Hükümeti'ne "Ka
nun Hükmünde Kararname çı

karma' ' yetkisi verildi. 
*Faşist Cunta'nın 1 Aralık'ta 
çıkardığı yasaya göre ve 12 
Eylül'den sonra görev alan Baş
bakan ve bakanlar hakkında, 

uygulamalarından ötürü cezai, 
mali ve hukuki sorumluluk id
diasıyla dava açılama yacak. 
*Aralık ayı başlarında J\BD ile 
imzalanan anlaşma ile Incirlik 
Üssü, Lübnan 'daki ABD işgal 
birliklerinin her türlü ihtiyacı 

için kullanılabilecek . 
* 6 Aralık ' ta kabul edilen yeni 

_!;>ir kanuna göre , MGK denilen 

Cunta 'nın üyeleri "kötüleyici ve 
küçük düşürücü şekilde tartış
ma ve eleştirme konusu" yapı
Iamayacak. 
*Türkiye'yi her yönden ABD 
emperyalizminin sıçrama tahtası 
haline getiren ve ABD-Türkiye 
arasında mutabakat anqşması 
imz<!lanan "F-16 PROJESI" isti
fa etmiş Ulusu Hükümeti tara
fından onaylanarak ABD'ye 
gönderildi. 

Turgut Özal Hükümeti'ne de 
büyük ölçüde kolaylıklar sağla
yan tüm bu "giderayak" işleri 

ile Cunta, bir kez daha, "de
mokrasiye dönüş "ün aldatmaca 
olduğunu ve bir "geçiş"ten söz 
edilecekse, bunun da kısmen 
sivil faşist rejime "yumuşak" 
geçiş olabileceğini kanıtladı . 

• 
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Baş tarafa sayfa 1 •de 

Yeni' 
Zorlu Bir Yıl 
halk kitleleri daha büyük 
acı ve Yl?ksullukların içine 
atılıyor. Işsizlik, pahahhk, 
yokluk daha da artıyor. 
Kürdistan'da yeni ber baskı 
havası genelleşerek tırmanı
yor. 

Buna karşm, devrimci de
mokratik güçlerin dağınıkh
ğı, parçalanmışhğı, çözülme 
ve gerileme devam ediyor. 
Toparlanma dönemini başla
tabilmiş olanların sayısı par
nıakla sayılabilecek kadar az. 
Fakat banndıracağı bütün a
ğır sorunlarına rağmen 1984 
yılı, devrimci demokratik 
güçler için bir toparlanma ve 
atılım yılına dönüştürülebili
Iir. 1984 yıh böylesi olanak
ları da içinde taşıyor. Bütiin 
mesele, olanakları gerçekliğe 
dönüştürebilme becerisini 
gösterebilmede. PPKK, bütiin 
zorluklara rağmen 1983 yılı
nı kendisi için toparlanma 
yılı yapmayı başarabildi. ö
nümüzdeki zorlu yılda bu 
süreci yükseltme ve yeni 
hamlelere gitme yolunda i
leri!.. ' 

• 
FAŞiZM 
TARTIŞMALARI 

üZERiNE 
BAZINOTLAR 

mokratlara bile her yönüyle a
çık tavır alnıanın belli bir sü
reyi aldığı Almanya'da, Hitler 
rejiminin ilk başta faşist olma
dığı ileri sürülmedi. 

Burjuvazinin değişik kesimle
riyle çelişkiye düşmesi bakı
mmdan yeni bir örnek olan Pi
noşet faşizmi üzerinde de dur
mak gerekir. 197 3 'te -kanlı bir 
darbe ile iktidara gelenPinochet 'i 
ilk başta hiristiyan demokratlar 
ve liberaller de destekiemiş ve 
atom· her adıını hemen hemen 
onaylaınışlardı. Bu ancak on yıl 
sürebildi ve sözkonusu kesiınler 
rejime "açık" muhalefet etmeye 
başladılar. Bu gelişmelere daya
narak kimse '-'hiristiyan demok
ratlar ve liberaller başından be
ri Pinoçhet diktatörlüğüyle bera
berdiler, şimdi ayrıştılar ve dik
tatörlüğün sınıfsal -dayanağmda 
daralma oldu. Bu nedenle Pinoc 
!_ret diktatörlüğü önceleri 'aske• 
ri diktatörlük' şimdi ise faşist
leşti" demedi. 

TKP'nin sırf kendi yanhşhk
lanna örnek olsun' diye, Hitler, 
Musollini, Pinochet ve daha da 
örneklerini çogaltabileceğimiz 
faşist diktatörlükler için böyle 
düşünüp düşünmeyeceği kendisi
nin bileceği iştir, ama Marksizm
Lenizm'in faşizm öğretisini kav
raınış ve ülke koşullanna yara
tıcı bir şekilde uygulayabilenle
rin hiçbir zaman böyle düşüne
meyecekleri açıktır. 

S()N_!JÇ olarak; TKP'nin, ikti-
dardaki faşist diktatörlük için 
baştan beri söyledikleri ve 
·:c~~·nın faşitleşmesi"ne gös
tırdiğı gerekçeler Marksizm-Le
ninizm'in faşizm öğretisiyle uy
yuşmuyor_ TKP'ye düşen kendi 
içinde bile bütünse Hikten uzak 
değerlendirmelerini tekrar göz-

tüm devrinıci demokratik güç
ler, bazen geçici yanhşhlara 
düşebilir, gelişmeleri yanhş de
ğerlendirebilirler. Fakat dünya 
devrimci sürecinin tariiri hata 
ve yanlışlarmdan dönenlerin, 
yanlışlarda bağnazca ayak diret
meyen parti ve örgütlerin, ancak 
kendi misyanlarına uygun görev
leri başarıyla yerine getirebile
ceğini gösteriyor. e 

..... KiM TEHDiT 
EDiYOR? 

Baş tarafı sayfa 20'de 

liği'nin barışçıl çizgisini gör
mek, kitlelere mal etmek ve bu 
gün~. kadar emperyalizmin savaş 
polıtıkasına karşı olup ama şim
dilik susan · çoğunluğu etkin bir 
şekilde mücaclele alanlarma çek
mektir. 

R.Reagan ve O'nun hempala
nnın· iddialannm; tersine savaş 
ve gerginlik politikaları dünya 
haJ!d:ınnnl gerçek çıkarlanyla' 
çelışıyor, onların tek dostları, 
ABD tekelleriyle göbek bağıyla 
bağlı olan silah tekelleridir. Bu
gün burjuvazinin içinde bile ar
tık R.Reagan 'm azgın politika
sına güvensizlik duyuruyor. 
NATO'nun içinde bile Hollanda, 
Danimarka, Belçika ve Yunanis
tan, ABD'nin ilk saldırı silalu 
olan roketleri topraklanna ·yer
leştirmemek için ABD'nin da
yatmalarma- karşı çıkıyorlar . 
Bağlantısız ·ülkeler de etkin bir 
biçimde ABD'nin silahianma ya
nşma karşı çok yönlü mücadele 
ediyorlar. 

den geçirmek, yanhşhklannı 
Baş tarafı sayfa 9'da kab'!l etmemek için başvurduğu 

teonk zorlamalardan vazgeçip, 
a~~ yürekli ve samirnice özeleş
tm vererek en doğrusunu yap
maktır. Çünkü komünistler dalıil 

Dünya barışı sonmu Kürdistan 
halkını çok yakından ilgilendi
ren bir sonuıdur. PPKK Merkez 
Komitesi'nin 2.Kongre'ye sun• 
du ğu Politik Raporu 'nda belir
tildiği gibi, "barış için mücade
le, Kürdistan halkının k:urtuluşu 
için verdiği mücadeleden ayrıl
maz. Bu mücadelemizi hiç sav• 
saklamadan sürdüreceğiz" (Bkz Parti kapatılmıştı. 20 Ocak 

1934'te çıkarılan yasayla dev
let yapısı da faşist "Führer 
ilkesi"ne göre örgütlenerek azgın 
terör estirilmeye başlanmıştı. 
Görülüyor ki Hitler bile, tiim is
tediklerini sınır 'tanımaksızın 
yapabilmesi için yaklaşık bir 
yıl hazırlık yapmak zorunda kal
ınıştı. Bırakalım burjuvazinin 
değişik kesimlerine "açık" tavır 
alma, komünistlere ve sosyal de-

Politik Rapor Sf.28). e 

PEŞENG'i OKU VE OKUT ! 
Y AZI VE HABERLE GÜÇLENDIR ! 

Peşeng: sayfa 19 
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Reel sosyalizm, tabiatı gereği silahlanmaya karşıdır.Sosyalist ülkelerde silah
lanma yanşında, tek kuruş kar eden hiçbir sınıf ve tabaka yoktur.Onlar, 
silahlanmaya harcadıldan paralan kendi halklanmn yaşam düzeylerini 

yükseltmek için harcamak istiyorlar 

• 
•• • • • 

DUNYA BARIŞINI KIM TEHDrr EDIYOR? 

Içine girdiğimiz 1984 yıhnda 
da diinya banşmi koruma, silah· 
lanma yanşmi durdurma uğruna 
miiıı:adelt tdilmesi gaekc:n tt
md bir görn olarak önümüzde 
dunıyor. 

Diinya banşma yönelm teh
likc:lcr bugün daha da büyü
müştür ve bu ttblikekr bizzat 
ABD emperyalizminin savaş 
yanbsı ·. Çnrc:lcrindm gtiyor. 
Kimi çnrc:k:rin iddia ttiklainin 
ttnine uhıslanuasıı pOlitik ge· 
Jişmdtrin bu diizc:yde gergin· 
kşmainin scra.nılusu '·'iki süpc:r 
güç" dtğil; ııonunlular bizzat 
Bc:yaz Saıay vt Pentagon çtv· 
rdrridir. Suçlular oralarda ar.m
mahcbr~ Biiyük bankalada ve 
b..-juva devld aygrtıyla· iç içe 
giıaı ABD ve NATO'nun askt• 
ri endiiııtri kompleksi, empc:rya
lizmin bugün içine yuvarlandığı 
(w: ıahatlıkla- diyebiliriz ki tari
hin en derin) ekonomik, politik, 
kiitiird ve moral krizini, bir as
keri maa:ıayla atiatmayıl çah
şıy«. 

Bn nedc:nledir ki ABD empc:r
yaliznmin savaş yanJısı ÇtVrc:Jı:
ri, bir taı'aftan nükker silahlan
ma yanşmi " hizlaı'ıdmp askeri 
iistiinliilı: peşinde koşuyor, diğer 
taraftan da Latin Amerika, Af
rika, Orta-Doğu ve dünyanın di
ğer · bö-elcrinde yitirdikleri 
mnzikri tüm uluslararası hak ve 
hukuk nomılaıını · Çiğneyerek 
gai almak istiyorlar. 

ABD Hükümtti'nin ayırdığı 
dev ııibhlanma bütçesi, · ymi 
uzay si1ablaımı ve: kimyasal 'si
lablan im:tme çabalan askeri üs
tiinlik peşinde koşmaktan baş
b bir anlama gelmiyor. ABD 
yönetimi, yurtstver Grenada Hü
köındi'ni askeri bir işgal ile 
~di, meşru Nikaragua ve Kü
ba Hükümtti'ni yıkmak ve El
Salvador'daki ilerici kurtuluş 
miic:addesini boğnıak için kan-

Pl!şeng: sayfa 20 

h pliınlar peşindedir. Aym şekil
de Afganistan, Mozaınbik ve An
gola'daki halk düşmanı çereJı:
rin esas ·destekleyicisi ABD em
pc:ryalizmidir. Güney Afrika, 
Guatemala, Şili, Türkiye ve ~ 
raif gmi işgalci, faşist ve ırkçı 
rejimleri anti-emperyalist dnkt 
ve ulusal • kurtuluş örgütlerine 
karşı ekonomik ve askeri olarak 
dtstekliyoc. Öyk ki Orta-Doğ,u' 
da, ABD, yalmz Turkiye ve lıı

rail'i militarize edip saldırgan ve 
işgalci politikalarını . desttide
mekle yetinmiyoc, direkt olarak 
Liiman'da savaşa katıhyöı' ve 
bffigMeki tüm anti-c:mpc:ryaliııt 
dnkt ve ulusal ·kurtıımş örgüt
krini te lıdit ediyor. 

Bütün bunlar, ABD'nin, askai 
iistüniiğü sağlayıp dünyada ~ç 
dmgesinİ' kendi lehine çevirme 
çabasıdır: ·Gerçekten emperya
lizm askeri üstünlük kurmayı 
başarırsa . ·bu tünı insanlık ve 
dünya barışı için bir felaket o
lur. O zaman ABD emperya
lizmi başta reel sosyalizm olmak 
üzere toplumsal ikrlc:nı~ ya
na olan tüm güçJı:ri tebdit e
decek ve o kahrolası eıiıperya
list isteklerini herkese dikte tt
me olanağnıa kavuşaeaktır. Rtti 
sosyalizme karşı lıa761adığı liain 
''Haçh Seferi'ni", giderek nükle
er bir savaşı başlatma cesare
tini kmdinde bulaeaktır. Yüc:e 
Lenin'in ülkesi banşuı· kalesi 
Sovyetler Birliği'nin büyük feda
karlık ve acılara katlanarak güç 
dengesini sağlaması•· · ABD'nin 
elinden nükleer silaıılarla reel 
sosyalizmi tehdit dme olanağını 
almış ve aneak bu güç dengesi 
sa yesinde bugüne kadar dünya 
barışı IWiunmuştur. 

Sovyetler Birliği'nin Alman 
Demokratik CumJDriyrti 'ne, 
Çekoslovakya'ya ve ABD'nin 
topraklanna · yetişecek alanlara 
operatif taktiksel -rokttleri yer-

kştirme kararı, ABD tarafından 
bozulan askeri güç dengesiiıi- ye" 
niden sağlamak, ABD'nin ilk 
saJdın _ Silahı olan atom rokct
krine karşı red sosyalizmin gü
venliğini garanti altına almak i
çin ahndı~ Askeri güç denge
sini· yeniden sağladığı ve ABD' 
nin elindm, toprak.lannı · olası 
bir nükleer savaş dışında tutma 
olanağını afdığı "için de barışı 
~çlendiriyor. 

Sovyetler Birliği hiçbir zaman 
silahianma yanşıni köiiiklemedi. 
Aldığı önlemler, her zaman em
peryalizmin askeri üstünlük poli· 
tikasım· öıileme çerçevesinde ol
du. Reel sosyalizm, tabiatı gere
ği silahlanmaya karşıdır. Sosya• 
list -ülkelerde silahianma yan
şında tek kuruş kar Men hiç
bir sınıf " ve tabaka yoktur. On
lar, silahlanmaya harcadıklan 
paraları km di halklannın- yilşam 

düzeylerini yükseltmek için har
camak istiyorlar. 

Günümüz ulislararası politik a
renasında iki çizgi vardır:- Biri 
ABD empc:ryalizmi ve onun yan
daşlannın · silahianma yanşmi 

sürdürmek, dünya banşmi baf
talamak, gerginfiği artırma ve 
başka ülkelerin iç işlerine kanş
ma çizgisi; diğeri Sovyetler Bir
liği'nin baş.u çektiği reel sos· 
yalizmin ve diğer barış Sever 
güçlerin dünya barışını, yumuşa
mayı güçlendiren ve silahianma 
yarışınİ durdurmayı aıiıaçlayan 

sağlıklı ve akılcı çizgisi. 

GöREV-SUSAN ÇOGUNLUGU 
ETKİNLEŞTİRMEK 

Emperyalizmin savaş yanhsı 
Çtvrelcrinin barış düşmanı çaba
lannı örilemek kolay değil, ama 
olanaJd.tır. Önemli olan, belir
tilen iki çizgidm Sovyttler Bir-

Davamı sayfa 19'da 
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