
Sınıf mücadelesi 
temelinde i şçi 

welatan ye kb in! 

, sınıfının demokratik ~ 
sendikal birligi ı:;::.....== ...... .-.::;;:; 

için iLERi! 

Hangi 

Yerli ve yabancı tekellerin 
yararına izlenen ve bugün de sür
dürülen , bundan sonra tse daha 
da katılastırılarak sürdürülecek 
olan ekonomik politikanın 

l983'tekf sonuçları geçtli;lfmlz 
Yil başında açıklandı. 

Sözde, "ekonomik ıstikrar 

programı" olarak öne sürülen 
24 Ocak 1980 kararları, Tür
kiye ve Kürdistan halkianna hiç
bir yarar getirmedi. Ama zarar
lan kdrkunç olmuştur. 1983 yı
lı da bir yıkım yılı, açlık , se
falet ve zulüm yılı olarak geçti. 

• Istikrar 9 . 
ücretleri donduruıan, gerlle

yen, yaşam standartlam düşen 

emekçi halk yığınlarına ' karşın 

yertı ve yabancı tekellerin kasa
larına büyük m ebiaği arda karlar 
aktı. Türkiye ekonomisinde yerli 

ve yabancı tekellere yeni lmti
yaz ı a ·; tanındı . Hareket alanlan 
genişletildi. Devletin yarattı<:l ı 
yeni olanaklardan Istifade eden 
tekeller daha da palazıandılar . 

Ama, tüm faşist baskıları! ve 

Devamı s. lO 'da 

9 ŞUBAT 1984 

SAYI: 15 

• 6 Kasım sahte seçimleriyle o
luşan parlamentonun kukla ve 
göstermelik olduğu kısa bir süre
de açık-seçik görüldü. Partimiz, 
baştan beri, oluşturulacak parla
mentonun, askeri faşizmi mas
keiemek ve "demokratik" bir 
görünüm vermekten öteye bir 
anlam tasımayacağını vurguladı . 

Ve simdiye kadarki uygulama
lar bunu bir bir kanıtladı. 

Çark1n Dişi 

Cu nta tarafından Turgut özal 
Hükümeti'ne tanınan "kanun 
hükmünde kararname" çıkarma 
yetkisi üç yıl uzatılmak isteni
yor. Hükümet tarafından, "iş 

lemlerin süratle yürütülmesi ve 
tıkanıklıkların giderilmesi" ·ama
cıyla hazırfalian bu yasa -tasa
rısı keSiniestiği takdirde; emper
yalizm ve yerli tekelci sermaye
n In en gerici, en saldırgan ke
simleri lehine ne gerekiyorsa, 
bundan sonra da süratle yerine 
getirilecektir. Tekelci devlet ka
pitalizmi daha da güçlendlrile
cektlr. 

Buna karşın kukla parlamen
tonun göstermelik işleyişi süre
cektir. Cu n ta 'nın, Çıkmasını - iste

mediği, fakat ülke ve uluslar
arası planda güncellik kazanan 
yasalar kukla parlamentoya ha
vale edilecek. örneğin "genel 
af" ve bazı demokratik hak ve 
özgürlüklere ilişkin öneriler, 
ku k la parlamentonun belki yıl

larca üzerinde duracağı konular 
olacaktır. Ya da bu konular
da kf gecikme ku ki a parlamento
ya mal edilecek. Çünkü Cunta, 
bu tür değişikliklerden istenil
diği biçimfyle yana değil. Bun
lar sürüncemede kaldıkça da, 
Içten ve dıştan gelebilecek 
baskılara karşı kukla parlamen
toyu kalkan olarak kullanmak 
Istiyor . "iste" diyecek "parla
mento sözkonusu -değişiklikler 

üzerinde tartışıyor, acele etme-

Devamı s. 11 'de 
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Alternatif T. Özal Hükümeti Değil; 

• • • • • ANTI-FAŞIST DEMOKRATIK IKTIDARDIR 

Turgut özal Hükumeti, tam 
da faşizme özgu yalan ve lki
yuzlülükle, üstandiği gorevieri bir 
bir yerine getiriyor. o, emper
yalizmin ve yerli tekelci serma
yenin en gerici, en saldırgan ke
simlerinin çıkarları doğrultu
sunda ekonomide "ihtilal"ler 
yapıyor. Hılklimet Programı lik 
bakışta eklektik ve değişik eği
limlerin "sentez!" gibi görünse 
de, Iktidarın dayandığı sınıfın 
çıkarlarıyla uyumludur. Hüku
met Programı'nda emperyalizm 
ve yerli tekelci sermayenin çı
karları ustaca uyumlulaştınlmış· 
tır. Bu yapısıyla Hükümet Prog
ramı, TC. tarihinde gelmiş geç
miş butun hükümet programları 
Içerisinde, emperyalizm ve yerli 
tekelci sermayenin çıkarlarını 
en Iyi bir biçimde formula e
den nltelfğe sahiptir. 

Turgut özal Hukümetl, onlar
ca "kanun hükmünde kararna
me" çıkardı. 19 Aralık 1983'te 
alınan bir dizi karar, tamamen 
bir avuç tekelci sermayeyi guç
ıendiricl nitelik ·taşıyor. Bazı 
burjuva kesimlerince "ekonomi
de ihtilal" olarak adlandırılan bu 
kararlar, ayrıca ekonomide 
yönetim ve denetimin de merke
ztıeşmeslni öngörüyor. 

T.özal, tüm bunları "tekel
lerin belini ktracağız", "tekel· 
leri ortadan kaldıratağız" Iddi
asıyla savunma hayasızlığını gös
terebiliyor. Hablre "orta direk" 
olarak değerlendirdiği işçi, köy
lu, esnaf ve sanatkarı, emekli· 
yi, memuru "güçlendirecekleri· 
ni" tekrarlıyor. Kendilerinin 
"orta dlreğln temsilcileri" ol· 
duklarını hiç yüzü kızarmadan 
açıklayabtılyor. 

"Orta dlrek"ın ne olup olma
dığını, tekelci sermayenin tem
silcilerinden I.Bodur açıklamak
ta gecikmlyor. Istanbul Sanayi 
Odası Meclis Başkanı !.Bodur: 
"Orta dlreğln özü, sanayici ve 
Iş adamıdır" diyerek son za
manlarda bir hayli kullanılan 
"orta direk" deyiminin tekelci 

Plşeng: sayfa 2 

sermaye açısından ne anlama 
geldiğini ortaya koymuş oluyor. 
Gerçekten de bu günkü reJimin 

orta direği emperyalizm ve yer· 
ll tekelci sermayenın en gerici, 
en saldırgan keslmlerldlr. Yani 
herhangi bir rejimin orta dire
ği, o rejimin sınıf dayanaklarıy
Da belirlenir. Ve bugünku reJimin 
de öyledir. 

EMPERYALiZM VE YERLi 
TEKELCI SERMAYENIN 

ETKiNLlGI DAHA DA 
ARTACAK 

T.özal Hükumeti, tarımdan 
sanayiye; madencilikten Ithalat 
ve Ihracat; tiretimden kalite, fiat 
ve pazarlamaya; eğitim öğretim
den dış politikaya kadar tiım a· 
lanlarda emperyalizm ve yerli 
tekelci sermayenin temel 
çıkarlarını programlaştırmıştır. 
Son üç yıldır egemenliğin "ka· 
yıtsız ·şartsız" emperyalizme ve 
en gerici, en saldırgan tekel ke· 
simlerine geçtiği Türkiye'de, T. 
özal Hükumeti bunlarla yetlnmi
yor. O, ekonominin ve toplum
sal yaşamın tüm alanlarında ö· 
zellikle ABD emperyalizmi ve 
bunlarla lçll dtşlı olmuş kesim· 
ıerln egemenliğini sağlamaya ça
lışıyor. Ve bu amacına varmak 
Için de her tUrlU kolaYlık ve 

guvenceyi sağlıyor. "ölen ölür 
kalan sağlar blzlmdlr" anlayışı 
Hükümet Programı'nın öz!ınU o
luşturuyor. 

üsteilk T.özal, bu polltlkala· 
ra "bize has, bizim şartıanmı
za uygun politikalar" dlyeblll· 
yor. Peki 24 Ocak Kararlan 
denince IMF, Dünya Bankası, 
Şikage Okulu ve M.Frledman' 
ın; Slll, ArJantin, Brezilya ve G. 
Kore "mucıze"lerlnln hemen ak· 
la geldl{llne ne demelf 7 Yoksa 
M .Friedman "AtatUrkçU"mU 7 
IMF, Dünya Bankası, tıl:ıkl Zira· 
at Bankası gibi yüzde yüz "yer· 
11 kuruıusıar"mı7 Bunıan cevap• 
randırmak T.özaı ve tayfasının 
hesabına gelmiyor. COnkU nasıl 
olsa "ata"Jarından kalan alışkan-

llktır. Türkiye'nin lllşklll oldu{lu 
Orta ve Yakın Doğu, hatta Av· 
ru pa ülkeleri, hesaba geldiğinde 
"tarihi dost", gelmediğinde "dış 
mlhrak" oıuverlyor. Nerede gü
zel bir söz varsa "Atatürk söy
ıemlş". Hangi politikalar burJu
vazinin kendi sınıf Çıkarlarına 
uygunsa "bize has bizim şart
lanmıza uygun" oruveriP piyasa
ya sürülüyor. 

Bu lklyUzlülük ve yalancılığı 
meslek edinen T .özal, "sanayi
leşme" ve "kalkınma" adı altın
da, şimdiye kadar emperyalist 
ve yerli sermayenin egemenilk 
sağlayamadığı alanJan tamamen 
yatırım ıara açtı. DevJet kuru
luşlarının tekelci sermaye ortak· 
lığına açılması hiziandınitrken 
KlT'Ierin sııreçle tekelci serma
yeye devri amaçlanıyor. Eko
nomlde "Ihtilal" olarak değer
lendirilen 19 Aralık kararlarıyla 
yüksek faiz politikası serbest 
bırakıldı. 1 thalat ve Ihracatta an
cak bUyük tekellerin yararlana
bileceği kolaylık ve ayrıcalıklar 
tanındr. T.özaı HükUmeti, geç
m Iş hllkUmetlere taş ç ıkartırca
sına Ithalatı serbest bıraktı. 

Yenı Ithalat ve Ihracat siste
mine göre, TC'nln yurtdışındaki 
kurum ve kurulusları da ltha· 
ıat ve Ihracat firmalarına önemli 
"hizmetler" sunacaklar. Yanı, 
bUyükelçi ve konsotosıar· daha 
açık bir biçimde tekellere yar
dım edecek. ilaç sektörUnUn ge
liştirilmesi ve rekabetin sağlan
ması adı altında tekelleşme ta· 
mamen teşvik edilip desteklene
cek. T.özaı eOitlm ve ö§retlml, 
saOiık hizmetlerını de tekellere 
açık alan haline getiriyor. Ve 
bürokrası lle milcadele adı altın· 
da uşaklıktan deneyimil Insanla· 
ru kilit noktalara atadı. Konut ve 
vergi alanı nda tekelci sermaye 
lehine dOzenlemeler yapıldı. T. 
özal, "serbest piyasa" politikası 
gere{lı, tekelci sermayenın yatı· 
rımda bulunablleceoı her alanda 
sınırııız ·serbestllk tanıyor. Prog
rama göre, kendini kısa Sürede 
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geri ödeyen yatırımlara öncelik 
verilecek. ülkeye dö· 

vlz girişinf artırmak Için, "Ihra
cata dönük sanayileşme" ve em
peryalist sermayenın özendirli
mesi temel politika olacak. Mal, 
para ve döviz de!lerl serbest 
bırakiiacak. "Devlet millet Için 
vardır. Devletin milJet lle bütün
leşmesi esastır" demagoJislne sa
rılan 'T.özat Hükümeti dönemın
de tekelci devJet kapltamlzml a
Jabltdl!llne güçtenecektır. 

"TüRKIYE'DE EKONOMI 
BAŞKADlR" 

Turgut özal'ın bunalımdan 
"cıkls" ve "lstikrar"ın sa!ltan
ması Için önerdi!!! yöntemler lle 
demago)ıterl arasında taban ta
bana zıttıK var. örne!lln; Işsiz

ll!! In, enflasyonun ve Pahatıtı
!lın önlenmesı adına Ileri sürü
ten reçeteter tamamen enflas
yonu, ısslzll!ll ve pahatıtı!lı kö
rükteylcl niteliktedir. Hükümet 
Programı'nda "lsslzll!lln azatma 
hızı, Kalkınma hızıyla orantılı

dır" denlierek kalkınmanın Ila 
ancak "akıllı 'bir dış boretan
ma ve yabancı sermaye akışı 1· 
te" sa!ltanabllece!jl savunuluyor. 
Diyeceksiniz ki, Red Kit okuyu
cusu T.özat ve taytası katkın

manın böyle otmayaca!lını bil
meyecek kadar mı geri zekalı

dır? 'Hayır. T.özat ve taytası 

hiç de geri .zekatı de!jll. Hatta 
ço!ju kendi okullannı 'en IYI 
dereceterte bltlrm Iş. öyleyse 
mesete nedir? Gercek otan su ki; 
ne T.özal'ın ne de kukla Ulusu 
Hükümeti'nin gerçek anlamda 
lşslzli!li azartma diye bir mese
lesi olmadı. Çı.inkü faşizmin sı

nıfsal ·dayanaktannın' guctenme
terı ölçüsünde, hatta daha fazla 
oranda IşsizJik artıyor. Dışa ba
!lımtı, montalcı ve çarpık getiş

me oldu!ju sürece de bu böyte 
olacaktır. 

T.özat. 'ın demagoJIIerl bun
larla bltm Iy or. "i şslzll!lln önlen
mesi" adına daha bir sürü hatt 
isteniyor. Sözümona lsslzlf!lln 
önlenmesi Icin; yüksek faiz ve 
sıki para politikası uygutanarak 
Ic tasarruf artıntacak ve bu ar
tış, yatırım'tan hızlandıracak. l c 
tasarrufu n artınıması Iç In de; 
hisse senedi, kar ortaktı!lı sene
di, mevduat sertifikası, tahvil ve 
buniann de!llslk vadeli çeşitleri 

yaygınla$tıntacak. Mevduat top- sıtmaktadır. Zaten 24 Ocak Ka
Jamada ve kredi vermeda banka- rarlan'nın başlıca amacı; Türki

. tar rekabet Ic inde olacaklar. Bo- ye tekelci burjuvazisin In, em per
!! az Köprüsü, Keban BaraJı, H Id- yaJist ülke ve tekellerle lşbir

ro Elektrik Santralı vt:ı. tesis- Jlğl temelinde yeni dlizenleme
ler ıstetmeye atındıktah sonra tere gitmesi, emperyallst-kaplta
"halk"a,yanl tekellere acılacak. list sisternın ulustararası lşbirii

Bunıardan elde edilecek paralar- !linde Türkiye sanayısının listte
la yenıteri yapılacak. Karakaya nece!ll roJ ve yöneleceği ekano
ve Atatürk BaraJı. Ikinci köprü mik sektörlerin bellrlenmesiydl. 
proJeleri tamamlanacak ve yeni- Emperyalist ülkeler ve tekeller, 
den "halk"a,esasen tekellerin et- bunlan daYatırken, kendi pazar
kinliğine açılacaktır. Bu yolla, lannı daraltmayacak aksine, 
yüzbinlerce orta ve küçük "ta- varolan pazarlara daha kolay ve 
sarruf sahlbl"nın paraları büyük karlı yollardan girmesini· sa!lla
tekelterln kasaıanna akmıs ota- yacak üretim ve montaJ sak
cak. Aynca, emperyalist serma- törterinin yoğuntaşmasını lstl
ye ve krediden "faydalanılarak" yorlardı. 
ucuz Jşglicünun yo!jun otdu!ju Bu tür "sanayileşme" ve "kal
yatınmtara girisliecek ve ıssizJik kınma" modellerinin hatkın ve 
azaltılacak. Ve süreete ortadan lilkenln gerçek gereksin Imlerini 
katdıntacakmıs(l) ' kars ılamaktan uzak otu su, ger 

Küçtıkken büyüklerimizden cek kalkınma ve bliyıimeyl daha 
dlntedl!llmlz masaltarda blte ba- da köreitici nltellğe sahiPtir. Ya
zen akla uygun yönler olmakla ni herşey emperyalist tekellerin 
birlikte, T.özal'ın bu Red Kit' cıkarlan do!lrultusundadır. ve 
var! masalının l'ılç akla uygun cıkartanna uygun sektörlerin ge
tarafı yoktur. Şimdiye kadar llsimi sa!llanırkeh, diğerlerinin 

yüksek faiz politikası nedeniyle süreele tasfiyesi amacıanır. Ge
yüzbinlerce orta halil daha da llsmeıerl teşvik adıten sektörler 
yoksullaştı. iflas etti veya Işsiz- de çeşitli yollarta emperyalist 
ler ordusuna katıldı. Birçok ül- tekellere ba!lımlı hale getlrlllr. 
kede aynı ekonomik model If- Işte, 24 Ocak Kararlan'nın "!h
las ettl,edlyor. Fakat buna ra!!- racata yönelik sanayileşme" mo
men T.özal Türkiye'deki uygu- deli budur. 
larnalann olumlu sonuc verece- Ve yaklaşık dört yıllık uygu
!llnl söylüyor. i ktlsatcı A.Baser lam alar, bir kez daha göster
Kafao!ltu, T.özal'ın bu mantığı- miştir ki, 24 Ocak Kararlan'nın 
nı yerinde bir benzetme lle şöy- bir avuç tekelci burıuvazlyl güç
le Ifade ediyor: "Parls'te· aşk, lendlrmekten ve bu atanda mer
Türkiye'de ekonomi başkadır". kezıtesme ve yo!junlasmayı hız
Bizde diyeJim ki; bir "başka" ' tandırmaktan öte herhangi bir 
lık olacak. Ama ekonomlde de- "muclze"sl olmamıştır. Ve baş
!111. Bu, sonucunu Türkiye ve 'tan asa!lı faclalarla doludur. Bu 
KUrdistan'lı antl-faslstıerln betlr- süre zarfında dış ticaret acı!lı 

Jeyece!ll bir Iktidar "başka"tı!lı büyümüş ıssiztık artmış. Kalkın

olacaktır. ma hızı dü'şmüştür. Geçici bazı 

"MUCIZE"NIN FACIAYA 
DöNüŞMESI 

KAÇINILMAZDlR 

Gerçekten de, Türkiye ekono
misi emperyalizme ba!lımtı ve 
montaJcı yapısın<!la kurtutma
dıkca', Jelnde bulunduğu a!lır 

bunalımtan attatamaz. Ne ki, 
24 Ocak Karartan, ı>ağımlıtı!lı 

artıneo ve bunatımlan dElrlntes
tlrlcl nltell!le sahiPtir. Ve ön
gördüğü "sanayileşme" ve "kal
kınma" modeli tamamen emper
yalist tekelterin ve on tan n b'lr a
vuç Işbirlikçisinin cıkannı yan-

etkenler nedeniyle 1981-82'de 
yüzde 30'a lndlrlten enflasyon, 
tıim önlemlere ra!lmen l983'te 
yüzde 50'yl aşmıştır'. Ulusal ge
lir azalmış. Binlerce küçuk ve or
ta ısıetme Iflas etmiş veya el 
değiş tl rm Iştir. 

T.özat Hükümeti donemlnde, 
özelllkle ekonomik ve toptumsat 
yaşama Ilişkin göstergeler yeni 
patlamalara gebedlr. Çünkü T. 
özat Hükümeti'nin programında
ki "öntem"Jerte enflasyonun u
zun sureli önlenmesi, lssizll!lln 
azaltılması, l<iılkınma hızı ve' u
tusat ·gelirin artıntması, das tlca--J?lşeng: sayfa 3 
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ret açığının kapatılması veya 
dengeye yaklaştınlması mümKun 
değil. Sungti zoruyla Işçi sını

fı ve' emekç r kitlelerin alim gu
cunun duşuriılmesl, · ucretlerln 
dondurulması, grev, toplu söz
leşme ve sendikal hakların 

askıya alınması ve bazı geçici 
iç ve dış koşullar nedeniyle 
ı98ı-82 döneminde geçJel "du
zelme"nin görlilmesl, ·24 Ocak 
Kararıarı'nın kaçınolmaz sonu
cunu değlştlrmez. 

Bu modelin uygulandığı her 
tilkede geçici "duzeJme"den son
ra, öncekini kat kat aşan buna
lımlar ortaya çıkmıştır. örneğin 
Şili'de Plnochet ReJimi, 1974-
8ı döneminde enflasyonu yüzde 
600'den yuzde 20'ye lndlrmlştl. 
ihracatta 5,5 kat artış sağlan
mıştı. Fakat bu, ancak 198l'e 
kadar sürdü. Ve sonunda Fried
man'er politika Iflas etti. ŞlJl' 
de 1983 ortalarında enflasyon o
ranı yu'zde 104'e yukseldl. ihra
cat geriliyor. Dış alım artıyor. 
Şlli'nin bugünkü dış tıcaret açı
ğı 1977 yılına 'göre 10 kat art
mıştır. Ulusal gelir yuzde 14 ge
rilemlş. 1971'de yiızde 3,8 olan 
işsizilk oranı şitndi yüzde 30'a 
yiıkselmiştlr. ArJantin'deki du
rum da aynı politikanın Iflas 
ettiğini gösteriyor. ArJantin dış 
borçlarını ödeyemiyor. 1980'de 
enflasyon ,oranı yuzde 101 Iken 
ı 983 sonu nda yiızde 600'e tır
mandı. Işsizlik korkunç boyut
lara varmıstır. Ulusal gelir büyük 
oranda gerilemiştir. Faşist dikta
törluk dikkatlerı bu çöküşten 

başka yerlere çekmek [çIn her 
yola başvurdu. Ama kendi sonu
nu önteyemedl. Brezilya, Peru 
ve aynı politikanın uyguJandığı 
birçok uJkede de ekonomik gös
tergeler benzer gelişmeteri yansı
tıyor. 

Tum bunlar Frledman'cı po!i
takadan beklenen "mucrze"nın 
son yıllartta faclaya dönuştüğunu 
veya dönüşmek yolunda olduğu
nu gösteriyor. Turklye'de aynı 
yolun yoJcusudur. Tiırkiye'nin 
emperyalist QJke ve mali kuru
tuşlanndan aldığı borçların bu
yuk bir kesiminin vadesi 1985'te 
d oluyor. ödemeter erteJense bile 
faizleri ekonomiyi batıracak dü
zeydedir. Yani göstergeler, özet
ll kle de ı 983 göstergeleri facia
ya gidişin habercisidir. 

Pl;şeng: sayfa 4 

ALTERNATIF ANTI-FAŞIST 
DEMOKRATIK IKTIDARDIR 

Her ne kadar, emperyalizme 
bağımlltığın' ve sömürgecl tekel
cl burJuvazinin egemenliğinin 
ortadan kaldınlması Türkiye'de 
Demokratik Halk Devrimi (Kur
distan açısından Ulusal Demok
ratik Halk Devrimi) sorunu Ise 
de, bağımlılık ve egemenliğin 
sınıri'anması anti-faşist demokra
tik iktidarla mumkündur. 

PPKK MK'nin 2.Kongre'ye 
sunduğu Politik Rapor böylesi 
bir Iktidar alternatifine genişçe 
yer vermektedir. Politik Rapor' 
da yer atan anti-faşist cephenin 
program taslağı; k'alkınma hızı 
ve ulusat ·geliri artıracak, Işsiz
IIği kısmen azaltacak, döviz dar 
boğazına bilyük oranda çözüm 
getirebilecek, enflasyonu gemte
yecek anti-faşist Iktidarın çer
çevesini gene! hatlarıyla' şu şe
kilde bellrlemektedir: 
*Faşizm alaşağı ed'llerek anti
fasist cepheye katılan tüm siya
sal guçJerden oluşan geçici bir 
hükümetin kurulması. Faşist A
nayasa'nın lağvedllmesi. Faşist 
parti ve orgtitler dışındaki tüm 
siyasal · parti ve ör9iıtlerln ser
best llırakllması. Faşistler dışın
dakl btitiın tutuklu ve mahkum
lara genel af çıkarılması. Faşizm 
tezgahlayıcılarıhın' yargılanması. 
Demokratik bir anayasanın ha
zırlanarak halk oyuna sunulma
sı. Ve yeni anayasaya göre se
çimlere gidilerek halkın onayını 
alan bir Iktidarın ls başına ge
tirilmesi. 
*Kürt ulusuna kendi kaderını 
tayin hakkının tanınması. 'Tür
kiye'de yaşayan butun ulusal 
azınlll<latın, 'ulusal ·demokratik 
ve kiılttirel haklarının' tanınması 
ve bunların g!üvenceye alınması. 
*Emperyalizmle ve özelllkle 
ABD emperyalizmiyle ekono
m lk, siyasal , ve askeri alan da 
Imzalanan tüm köleilk anlasma
larının'IPtal edilmesi. NATO'den 
çıkılrtıası. ·ABD ve NATO'nun 
uslerlne el konulması. ·Uluslar
arası alanda bağımsı'z, bağlantı
sız ve banş fçfnde bir arada 
yaşama ilkelerine bağlı bil" dış 
politikanın izlenmesi. 
*Emperyalist tekelllerin elinde
ki veya ortak olduğu buyuk Iş

letmelerin ulusallaştırılal"ak, ka-

mulaştınlması. Faşo.<mln 
arkasındaki buyük tekellerın, bü
yük dış ticaretin, büytik banka 
ve sigorta şirketlerinin, petrol 
ve maden Işletmelerinin devlet
leştlrllmesl. Genel olarak tekel
lerin egemenliklerinin sınırlandı
nlması. · 
*Asker ve polis dahil tum ça
lışan~ara grevıı, toplu sözleşmen 
sendikal hakiann 'sağlanması. 

Lokavtın yasaklanması. Calasan'
ların 'ekonomik ve toplumsal 
haklarını güvenceye alan yasa
lann çikariiması. · ' 
* Buyuk toprak mülkiyetine son· 
verilerek topraksız • ve az top
raktı köylüye toprak dağıtılma
sı. Voksul·köylülerln banka ve 
tefecııere olan borçlarının' silin
mesi. Tarımın modernleştlrllme
sl. Köylulere düşük faizlf kredi, 
giıbre ve tohumluk sağlanması. 
Hayvancılığıh geliştiriimesı. 
* Küçuk uretlcllerı, esnaf ve 
zanaatkarları koruyucu ve teşvik 
edici önlemlerin alınması. Düşük 
falzli kredi sağlanması. 
* Eğtlm ve sağlık h'Jzmetterınrn 
devlet eliyle karsiilksiz , yapıl
ması. Eğitim ve oğretimln de
m okratl kleştlrilmesl. ·ün lverslte 
lerin özerk ve demokratik bir 
yapıya kavuşturulması. 

*Herkese düşiınce, örgütlenme, 
dini ınanç ve vicdan özgurlü
ğünun tanınması. Basın,• yayın ve 
sanat faaliyetleri üzerindeki siya
si amaçlı sahsürün kaldırılması. 
Radyo ve televizyonun özerk 
bir statüye kavuşturulması. 
*Kadınlara eşıt hakiann tanin
ması. ·Kadın ve çocuk emek
çilerin aşırı söhıürlilmeslnln ön
lenmesi. Ve diğer haklannın gü
venceye alınması. 
*Yargı bağımsızlıl:lınln' sağlan
ması. ·Yargılama usul· ve ceza 
yasalannın ' demokratlkleştlrll
mesl. Idam cezatarının' kaldırıl
ması. ·Işkencenin yasaklanması. 
(Bkz. Politik Rapor s,86-87) 

Işte Türkiye ve Kürdistan'lı 
devrimci-demokratik ve anti-fa
şist güçlerının güncel iktidar al
ternatifi budur. Bu guncel ve a
cil görevin başanlması, Türkiye' 
de Demokratik Halk Devrimi' 
nin, Kürdistan'da Ise Ulusal De
mokratik Halk Devrimi'nin yo
lunu açacak, ulusal ·ve sınıfsal 
kurtulusu yakunla$tıracaktır. 
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Diyarbakır Askeri Cezaevindeki 
• • 

DIRENIŞ 

Bir Kahramanlik Örneğidir 

Turgut özal başkanlığındaki 
Ana Vatan Partısı, ls başına gel
meden önce yaptığı demago]l
lerlnl sürdürüyor. Tüm tu tu klula
rın serbest bırakılması ; "genel 
af" l!an edl!mesl do§ruıtusunda, 
halk yığınlarını kapsayan geniş 
bir potansiyel oluşuyor. Bu po
tanslyelln gün geçtikçe aktivi
te kazanacağının farkına ·varan 
burjuvazi, oluşan birikimin 
yönünü şaşırtmaya, aktlflesme
mesl ve daha örgütlü ve blllnç-
11 blr yönde gelişme koşulla

rına kavuşmaması Için elinden 
geleni yapmaya; çeşitli taktik
lerle Istemierin demokratik özü
nü boşaltmaya ve halk yı§ın 

Jarını oyalamaya Çalışıyor. özal, 
"af " bahs! oldu mu, hemen de 
magojj lle işi geç!ştlrmeye çalışı
yor . O, sorunun cldd!yetlnln 
farkındadır. Bu, O'nu örkütüyor. 

Son aylarda davalar hızlandı
rıldı. Politik tutuklular ağır 

cezalara çarptırılıyor. Baskı ve 
terör yoluyla tutukevlerinde ki 
politik tutukluları tesflm alma 
do§rultusundakl çabalar yoğun 

luk kazandı. Tutukluların, ha
yatlarını ortaya koyarak aldık 

ıarı haklar, blr-blr ellerinden a
lınmaya başlanınca da , yenı di
reniş örneklerı boy veriyor. DI
yarbakır Askeri Tutukevi'ndeki 
kahramanlık örneği direnis bu 
nun açık kanıtıdır. 

Diyarbakır Askeri Tutukevi, 
baskı,. Işkence ve dl§er Insan
lık dışı uyguJamalarıyla meşhur 

olmuştur. Dünyanın en Iğrenç 

uygu lam alı cezaevlerin In ön sıra
larında yer alıyor. ı ktadarın !m
ha ve teslim alma planıarına kar
sı. yaşamaya ve devrimci onur
larını korumaya calışan politik 
tutuklular, bu cezaevinde Yil ba
şından bu yana yenı bir açtık 

grevine gitmek zorunda kalmıs
lardır. 

Hayat pahalılığının, lşslzl!ğln, 
açlık ve sömürünün, baskı ve te
rörün son kerteye vardığı; fa
şizme karsı ülkede gözle görü
lür örgütlü yığın cıkışının olma-

dığı; tutuklu ların, yaptıkları ey 
Jemln ülkede ve uluslararası a
landa ne denli etkili olduğunu 
ve kamuoyunun tepkisinin nası l 

olduğunu yeterince bl!medlklerl 
bir ortamda olması, bu direni
şin anlam ve önemini kat kat 
arttırıyor'. 

Tutuklular, Işkenceye son ve 
rl!meslnl; görüşme sUresinin uza
tırmasını; yeteri! miktarda yiye
cek ve su verilmesini·; kağıt, 

kalem ve gazetenin h aplshaneye 
girmesin In serbest bırakılması n ı; 
avukatiarta yapılan görüşmeter 

üzerindeki kısıtlamaların ve tek 
tip elbise sistemının kaldırılma

sını · : barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarının düzeltl!meslnl· talep 
ediyorlar. Ancak sömürgecl fa
şIst diktatörlük bu nlardan bir 
kaçını bl!e kabul etmeye yanas
mak Istemiyor. 

Faşist diktatörlük, tutuklula
ra hunharca saldırıyor; onları 

katiederek fiziki olarak ortadan 
kaldırmaya çalışıyor. Cunta, ke
sinlikle ön plana cıkmıs devrım 

cl, anti-faşist liderler başta ol
mak üzere cezaevindeki binlerce 
tutukluyu Imha etmeye çalışı

yor. Her fırsatta bir kaç kişiyi 
katledlyor. 

Diyarbakır Askeri Hapishane
si'nde başlatılan direniş, geçmiş
teki direnisler gibi kana bulan
dı. Ancak bu kez daha vahşi 

saldırılara uğrayan politik tutuk
lular üç şehit (Necmettin Büyük
kaya, Yılmaz Demir ve Halil 
Catak) verdiler. Onlarca da ya
ralı var. Fa ş Iz m bugüne kadar 
Kürdistan halkının çok sayıda 

Ilerici, devrimcı eviadının canını 
aldı. Ama doymadı! Doymak 
nedir de bilmiyor! Daha nice
lerinin canını almaya devam ede
cektir. Hiç abartmadan söyleye
billriz ki, e§er güçlü bir halk 
muhalefeti örgütlenemezse , bun
dan sonra da faşizm elini dev
rimellerin kanına bulamaya de 
vam edecek . Sayısız kurbanlar 
vereceğiz! .. ı şin gerçeği budur. 

Di REN i ŞE GE RE KEN 
DAYANlŞMADA 

BULUN ULDU M U? 

Direnişin olacağı önceden ha
ber verildi . Amaç, kitlelerin ve 
dünya kamuoyunun aktif deste-· 
ğinl sağlamak ldl. Böylece dire
nisin başlaması ani olmayacak 
ve devrimci hareket de daha 
hazırlıklı olacaktı . 

Direnişe baş lanacağı yolunda
kl haber somut gerekçeleriyle 
birlikte dışarıya sızdırılmasına 

rağmen, dağınık halde bulunan 
devrımcı hareket etkin bir des
tek sağlayam a dı . Ne uluslarara
sı ve ne de ulusal atanda lste-· 
nen aktivite gösterl!eblldl . Kitle
lerden uzak kalmışlık, örgütlen
medeki eksiklik ve yanlışlıkların 
sonucu olarak bu böyle oldu. 

Direniş sürüyor. Ancak, hapls
hane dışındaki muhalefet! yön
lendirme sorununda devrimci 
hareket, kitlelere öncülük edemi
yor. Tutuklu aile ve yakınları ve 
diğer halk kesimleri yaşanan acı 
o laylar karşısında, dağınık, ör
gütsüz; sistemsiz kendi başları

nın l;:areslne bakmaya ve bir
şeyler yapmaya çalışıyorlar. ör
gütlü güçler bu çabaları , kendi
liğindenlikten çıkarıp örgütlü bir 
yola kanalize edebilme insiyati
fini gösteremlyorlar. Oysa hal
kın örgütlü güçleri, ülkenin her
hangi bir yerinde oluşan yığın
sal · kıpırdamalara müdahale et
tikleri, Insiyatifi ele geçlrebll
dlklerl oranda öncülük görevını 
yerıne getirebilirler ve adım a
dım devrım mücadelesini örgüt
Jeyeblllrler. i lk adımlar bu ndan 
başlıyor. 

Kitleler tutunacak dal, yol 
gösterecek klavuz arıyor. Ama 
devrimci hareketin Içerisinde 
bulunduğu durum, onu kitle
lere gerekli güveni verme kapa
sitesinden bugün uzak tutmuş
tur. Böylesi gelişmeler karsısın

da anında tavır alınmadan ve ge
lişen kitle hareketinin lnsayıtı-
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flnl ele geçirmeden kitlelerin gü
veni kazanılabilinir ml? Elbet· 
teki kazanılamaz. "Küçılk işler" 
de Insiyatifi eOe geçirerek kit
leleri arkasında sürılkJeyemeyen 

bir hareketin, devrlmde kitle
lerı arkasında sürükleyeblleceği 
Inanmak çocuksu bir saflık olur. 
Güncel somut g6revıerlmlzl ak
satmadan yerine getirmeye 
calışmalıyız. Guncel görevler ve 
uzun erimil mücadelenın gerek
tirdiği strateJik görevler arasın
dakl diyalektik Ilişkinin gerekle
rini en mılkemmel şeklide yeri
ne getirme doğrultusunda feda
karca çalışmaktan kaçınmak 

devrimellerin Işi değil. 
Devrime giden yol, demokra

slden, demokrasi savaşımından 

geçer. Tutukluların direnişi de
mokrasi savaşımının bir biçimi
dir. Kitle muhalefetini oluştu
rarak, Iktidarın, tutukluların 15· 
temlerlnl kabul etmeye zorlan
ması da yine demokrasi sava· 
şımının, anti-faşist mücadelenin 
bir biçimidir. 1 çerde, onurları 
ayaklar altına alınan ve Işkence 
çarklarında uzun süreli sinsi bir 
Imha Planıyla yokedilmek Iste
nen tutuklularla en aktif daya
nışmada bulunmak; onların 
haklı taleplerine destek olmak, 
anti-faşist olmanın kıstaslann

dan biridir. 
Anti-faşist güçler, kendi so

rumluluklarının billnci lle hare
ket etmelldlrler. Vurdum duy
maz, pasifist ·ve dağınık bir 
konumıa yoldaşlarımıza, kardeş

lerim Ize, eşierimize gerekli yar· 
dımda bulunamayız; görevleri· 
mlzln gereklerını yerıne getlre· 
meylz. Materyali kullanmasını 

blllrsek onblnlerin, yüzbinlerin 
harekete geçtiğini ve bizimle 
beraber geldiğini, bize sempati 
gösteren yığınsal potansiyelin 
kat kat arttığını göreceğiz. Ye
ter ki sağlıklı bir temelde 
Cunta'ya karşı öfkeyi yılkseıte
llm. Mücadele Içerisinde güçlenl· 
llr. Kitleler, kendisinin yaranna 
aktif mücadele eden güçlere 
omuz verır, güvenlr. Anti-faşist 
güçler kendi aralannda oluştu

racaklan birlik ve halktan ala· 
caklan destek sayesinde gılçle· 
necekler. Yığın desteği sağlan
madan Cunta'nın egemenliğine 
son verllemez. O halde politik 
tutuklularla dayanışmayı güç
lendirelimi e 
P~eng: sayfa 6 

Bir Devrimcinin Ardından: 

• • • • • NECMETTIN BUYUKKAYA 

Necmettin Büyükkaya, 1943 yılında, Siverek'te, yoksul bir 
ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini, doğduğu 
ilçede, lise öğrenimini topraksız işsiz Kürdistanlı yoksullann 
önemli bir bölümünün "ekme~ kapı"Ianndan biri haline gelen 
Adana'da bitirdi. 1966 yılında Istanbul Hukuk Fakültesi'ne kay· 
doldu. 

Sömürge bir ülkenin insanı ve yoksul bir aile çocuğu olması 
nedeniyle, daha orta öğrenim sıralannda Kürt halkının ezilmiş· 
liğine ve uhısal soruna ilgi duyan Necmettin Büyükkaya, devrim· 
ci mücadeledeki aktif yerini, esasında üneversite sıralarında aldı. 
Bu yıllar, hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da aydınlann, genç· 
liğin, işçi ve köylülerin emperyalizme bağımlıbğa ve kapitalist 
sömürüye karşı baş kaldırdıklan yıllardı. Necmettin Büyükkaya' 
da bu mücadelenin ön saflannda yeraldı. Kürt gençliğinin metro· 
pol kentlerde örgütlenme çabalarının ürünü olan DDKO (Devrim· 
ci Doğu Kültür Ocakları)lardan İstanbul DDKO'sunun kurucu ve 
başkanlığını yaptı. Ayru sıralarda, Kürdistan uhısal demokratik 
hareketinin temsilcisi T..KDP'nin önde gelenleri, Dr.Şıvan ve 
çevresiyle ilişkiye geçti ve bu hareketin de ön saflannda mücade· 
le etti. 

12 Mart darbesiyle başlayan anti-demokratik ve baskıcı ko· 
şullar döneminde, arandığı için Irak Kürdistanı'na gitti. Irak 
Kürdistanı'nda ulusal hareketin başım çeken gerici burjuva-feo
dal önderlik T-KDP hareketine çok sert saldınlar yöneltti. Dr. 
Şıvan, Çeko ve Brusk katledildiler. Necmettin Büyükkaya'da 
diğer bazı partililerle birlikte bir süre tutuklu kaldı. Ancak daha 
sonra, Irak Kürdistanı'nı terketme koşuluyla serbest bırakıldık· 
lannda, Nemettin Büyükkaya Suriye'ye oradan da İsveç'e gitti. 

1974 yıllanndaki "genel af"tan sonra ülkeye dönerek mücade· 
leyi yeniden örgütlerneye girişti. Bazı eski arkadaşlanyla bir
likte, 1975'te yeniden T-KDP adıyla kurulan Partimizin kurulu· 
şunda yeraldı. Partinin kurucu ve Polit Büro üyeliğini yaptı. 
1977'de parti yöneticileriyle ortaya çıkan görüş ayrılıkları ne· 
deniyle ayrılarak inandığı doğrultuda mücadelesini sürdürdü. Bu 
dönemde Irak Kürdistanı'ndaki mücadeleye önemli bir destek 
verdi. Yakalandığı ana kadar, dur durak bilmeyen aktif çalışma· 
ları daha çok Kürdistan 'ın diğer parçalannda geçti. 

15 Nisan 1982 günü faşist Cunta'run güvenlik kuvvetleri ta· 
raftndan gafil avianarak zindana atıldı. Tutuklu olarak KİP
DDKD davasından ve Irak Kürdistanı'ndaki mücadeleye yardı· 
ınından dolayı "mahkum" edilmek istendi. Tutukluluk dönemin· 
de, hapishanedeki ağır baskı ·koşullanna ve işkencelere yiğitçe 
karşı koydu. Hem geçen sonbahardaki hem de bu yıl başında 
başlayan açlık grevlerinde yönlendirici bir konum aldı. Direnişe 
öncülük etti. 

Direnişi her ne palıasına olursa olsun kırmak isteyen faşist 
cellatlar, sonunda O 'nu katiettiler. 

Necmettin Büyükkaya, yalmz Türkiye Kürdistanı'nda değil, 
Kürdistanın diğer parçalannda da en ön saflarda mücadele eden, 
ulusal ·demokratik mücadelenin önderlerinden biriydi. O, aynı 
zamanda, yorulmazhğı, bitmez- tükenmez sonsuz enerjisi, yiğit· 
lik ve fedakarlığıyJa da devrimcilerin kalplerinde saygın yerini 
almıştı. Necmettin Büyükkaya'nın şehit olması, ·baştan başa 

tüm Kürdistan'da büyük bir kayıp oldu. Bayrağı yerde kalmaya
cak, mücadelesi zafere dek sürecektir ! ' 
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* 1984 YIIına :girerken faşist 

dlktatörtııllün Türkiye ve Kür
distan JşçJ sınıfı' üzerindeki çok 
yönlü, acımasız ' baskıst 'bütün 
şiddetiyle sürüyor. Faşizm daha 
Iktidan gaspettilll gıln süngüsü
nün en sivri ucunu Işçi sınıfana 

yöneltti. Yılların mücadelesi so- • 
cunda kazandılll ISendikal hak
ların ı ·bir çırpıda ortadan kal
dırdı.' cı.mta dönemlnde,l2 Ey
lül 1980 öncesinin, kısmi'sendJ
kal hak ve özgürlüklerini Içeren 
yasalan Iptal edildi. sınıf 'niüca
deJesl temelinde demokratik sı
nıf ve kitle sendlkacıtıllıhl savı;ı
nup geliştirmeye çalışan' ve Iş

çı sınıfının' eln Ileri •sendikal po
tansiyelini barındıran' DISK ve 
balltı sendlkalan, 1'faa1Jyetten 
men" adı altinda, fllllyatta kapa
tıldı.' l'laklannda Iddianameler 
düzentenerek davalar açıldı. Ve 
tüm yönetiellerinin tutuklanma
nna ı karar verildi. Her türlü 
grev yasaklanarak, sendikaların 

temel görevlerinden olan toplu 
sözleşme yapma hakkı Işveren 

ve faşist devlet temsilellerinin 
yönetım ve denetiminde olan 
ve Işçi ücretlerini IMF lle te
kelci sermayenin belirledilli çer
çevede dondurma aracı ollarak 
görev yapan Yüksek·Hakem Ku
ruıu•na (YHK) devredildi. 
TORK-1 ş ve ballll sendikalar
la diller bazı bal!lımsız sendika
lar orgdn toplantılan' dalhll tüm 
faaliyetlerı Jzne baliianarak "a
cik" tu tu ldular. 

Cunta'nın süngüsü altında ge
çen ücbuçuk yıllık süre Jelnde 
Işçi sınıfınını tüm mücadele a
raç ve otanaklanna süngü zoruy
la yasak· konarak, eli kolu ball
landı. 1 $cl ücretleri · dondurula
rak Jşçllerln satın alma gücü 
yan yanya 1 düşürüldü. Bu 
dönemde Işçi ücretterinin ger
çek dellerı 1963 YIIInın' Sevı
yesine düştü. 

Faşist Cunta 1 Ocak 1984 
tarihini toplu Iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt yasasınını yü
rürlük tarihi otarak Ilan etmiş

tl. Bu tarih aynı ziamanda 
"faallye halindeki" tüm sendJ
kalann tUzUklerini yenı sendika
lar yasasına ı uyarlamaları Icin 
verilen sürenın bltlm tarihi ldl. 
Bu uygulamalar sonucunda, 
1984 'yıl !başından Itibaren 

jşçi SINIF/ 

• SENDIKAL 

• • HAREKETININ 

DURUMU 

sendikal faaliyetler "serbest" ·bı
rakiimıŞ oluyor. Bu durumda 
bile sendikalar, sıkıy!inetlm sur-· 
dükçe, aş allıda niteliklerini açık
Jayacallımız alıtl-demokratlk, fa
şIst yasalar çerçevesin de sıkıyö-' 
netlm komutanlıklarınını llznlne 
balllı olarak faaliyetterini sürdü
recekler. 

Cunta tarafından Iptal edilen 
274 sayılı Sendikalar yasasıyla' 
275 sayılı tiOplu Iş sözleşmesi, 
grev ve tokavt yasası· yerine cı
kanlan 1 aynı adlı faşist nitelik
ll yasalar Jşçl sınıfmllı' elini 
kolunu balllıyo~. üretimi ar
tırma bahanesiyle Iş yerterinde 
kışta disiplinini öngörerek, gele
cekte de Işçi ücretlerini ser-· 
mayeyl rahatlatacak bir düzeyde 
tutmayı amaçlıyor. Aynı yasa
lar, TORK-! S'ln başındaki ka
ş arianmış san sendika yönetl
cllerini geçJel maddelerle koru
yarak, TORK-i S'f "sosyal ban
şı" salitamaya çalışani ve faşist 
devlet mekanizmasının' tllr par
çası ııhıırumunda olan tek sen
dJkal konfederasyon haline 
getirmeyi amaçlıyor. Bu yasa
larla lokavt "anayasa! ·bir hak" 
haline getirlllrken grev, kallıt 
üzerinde varolan ·bir hak duru
muna sokuyor ve bu sözde haka 
sahip Jş kollannın · sayısı daha 
bir azaıtıllyö~. 

Referandum yasallı ve sendi
ka delllştlrmede yaratılan 1 zor
luklarla sendika secme özgürlüllü 
ortadan kaldınlıtor. Sendikala
rın baş görevi olan toplu söz
leşme yapma hakkı; "Iş yerın
de %51, Iş kolunda %10 temsl-

line" baliianarak kısıtUınıyor. 
Toplu sözleşme pazarlık süresi 
sınırlandınlı!l'or. Müzakere süre
sinin belirlenen süreyi aşması 

halinde, sözleşme yapma hak
kının' gerek bileşimi ve gerekse 
bu güne kadarki uygulamalany
la Jşçl sınıflntnı düşmanı oıttu

llunu kanıtlayan YHK'na geç
mesi salllanarak, özal'ın Calış
ma Bakanı'nında kabul ettilll 
gibi tüm faşist düzenlerde uygu
lanan "zorunlu tahkim sistemi" 
getiriliyor. Yenı yasalar, sınıf' 

mücadelesi· temelinde sendikal 
mücadele anlayışını · klesinifkle 
yasaklıyor. Demokratik sınıf ı ve 
kitle sendlkacılı!lıhln' -DISK'Jn 
şahsında süren düzmece davalar
da mahkum(!) 'edtımeyeceklerl 
farzedilse bile- yasal .zemini or
tadan kaldınyor. Cunta daha 
uzak görüştü(!) ' davranarak 
"mahkum" olup ·olmayacaklan
na bakılmaksızın lsayılanı Ikil bine 
varan DISK ve balltı sendika 
yönetleisi lle, 12 Eylül sonra
sında "sakıncalı" diye Işlerine 

son• verilen 10 binlerce Ilericl
nin ömür boyu sendika kuru
cu ve yönetleisi olamayacaklan
nı, aynı yasataora konan geçJel 
maddelerle "salllama almış" bu
lunuyor. Sendikalara üyelik, 
"organın kabulUne" baliianarak 
llerıcı deneyimli sendikal kadro 
ve milltaniann liyelik haktan, 
sendika yönetiellerinin !nsafına 

bırakiilYOr'. Sendika kurucu ve 
yönetlcllllll, liglll Iş kolunda, on 
yıliıki fiili çatışma süresine ball
lanarak, özelllkle genç Işçiler 

sendikal mücadelede etklslzteş

tlrllmek Isteniyor. Sendikal ör
gütlenme hakkına sahip olan Iş
cl ve emekçilerin kapsamı daha 
da daraltılırklen, sendikalann fa
aliyet alanlan kısıtUınıyo~; siya
sette llgllenmeterl kesinlikle ya
saklanıyor. Idari makamlara, 
sendikalan Jd'arl ve mali yönde 
denetleme hakkı tanınarak, sen
dikalar, devlet dalreterinden biri 
haline getiriliyor. Anıtan 'yasala
lara , sendikalı olmadan da top
tu sözleşmeden yararlanma 
hakkı konarak Işçi sınıfllclh ör
gütsüzlük teşvik ediliyor. Fakat 
aynı yasalar, güçtu Işveren sen
dikalannıni yaratıımıısı Icin her 
türlü teşvik ve tedblrl Içeriyor. 

Yürürlülle sokulan yasalardan 
sonra "serbest toplu sözleşme 
dOzenine geç!idllll" Ifade edii-
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mlsse ·de, gerek yasanın pra
tikle cellsmesl, ·sayısız ' tıostuk

tan ıcıermesi ve gerekse VHK' 
nin, Cunta'nın ' Ilan ettiği 

"demokrasi takvlml"ne rağmen 
bilineli olarak üç yıl Süreli 
toplu sözleşmeter bağıttayarak, 

1984 yılını ' da' anıtan ı sözleşme

lere kapsatması, • yaklaşık bir 
milyon Iseinin 1984 yılı Icin 
toplu sözleşme hakkından yarar
lanmasına engel oluyor. 

Bütün bu olumsuz · koşullara 
bakıp ' karamsarliğa · kapılmak 
yerine, geç m ısteki deneyimleri
mizden cıkaracağımıt dersler· ı
sı!;iıntıa, ülkelerimiz Işçi sınıtr
na ve emekçi halklanmıza karşı 
en ufak bir güvensizliğe düşme
den; hedefteri m Izi ve bizi bu 
hedeflere götürecek olan örgüt 
ve mücadele biçim ve yöntem
lerini doğru saptamatıyız ; Ancak 
bu takdirde faşizmi alaşağı e- · 
derek, tscı sınıfr 've emekçi 
halklanmızı 'ulusal · demokratik 
hak ve özgürlüklerine kavuştu

rabilir, ts cl sınıfrnın ' sin rf 'müca
delesi temelinde demokratik 
sendikal birliğini sağlayabllirlz. 

Parttmlzin Şubat 1983'te 
yaptığı 2.Kongresl'nde, "i şçi Sı
nıfının ' Sendikal Hareketi üzerı
ne" aldığı kararda: "BurJuvazi
n in yönlendirdiği ve ulustarara
sı er\ gertel sendikal odaklann 
çabasıyla ' kurulan san-gaıtıgester 

sendikacılığın yönetirnde oldu
ğu, bir grup sosyal demokrat 
yönetimil sendikayı da barındr' 

ran Tü RK-1 Ş Konfederasyon' 
nun, askeri fasist Cunta ta
rafın dan belli baş tr, tek kon ge
de rasyon otarak brrakilrp, ana
yasa ve yasalarla ' tek'llğl garan
tiye alınarak , bazı operasyon ve 
'temlzllk'lerle faslsttestlrllmek 
lstendlğlnl" bellrtmlstl. Bu iste-· 
min birinci safhası, ·san• yöne
tlellerin danısıkir 'olarak döğüş 

tüğü, fakat tam kadro koruna
rak sonuclandınlah ' son • TüRK-
1 Ş Kongresille anti -demokratik, 
fasist nitelikli 2821 sayrtı Sen
dikalar 2822 sayılı 'Toplu 1 s 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ya
satan'nın uygutamaya sokulma
sıyta ' kapanmıstır'. ı 

üçbuçuk Ylldl~ Cunta'nın 1' 
deoto]lk-potıtlk saldınlarıha, ı her 
türlü baskı · ve' yıldırma uyguta
malanna ra'!;imen örgütlülüklerini 
korumayı basaran 100 binlerce 
DISK'li ıscı, belirttiğimiz ne-
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denterle, yani yasalann dayat
masıyla ! TüRK-I Ş'e üye olmak 
zorunda brrakllmıslatdır. 1 

IVEDI SENDIKAL 
GöREVLERIMiZ 

2.Kongremlz, daha bir yıl 

öncesinden Cunta'nın ve burju
vazinin, lscl sınıfının Sendikal 
hareketine Iliskin niyetlerını 
doğru saptadı: " 'PPKK 2.Kong
resl, Faşist askeri dlktatörlü!;iün, 
ülketerimizin Ise! sınıfı'nr ldaha 
çok sömürmek ve zorba düzenı
ne kars ı mücadelesini· etkisiztes
tirmek Icin fasist yasalarla ger
çekteştirmeye catıstı!:lı, gerici, 
zorakl sendikal birliğe(!) kars r, 
sesini yükseltmeyi görev bilir. 
Fas Ist diktatörlüğün zorba özü
nü n ve niyetinin açığa cıkarıl

masnı ,• Isellerin sınıf · cıkarları 

temelinde, gönüllü, demokratik 
sendikal blrllğlnl savunur. Fa
şist askeri diktatörlük, TüRK
I Ş üst ·yönetimi lle tam bir 
lşblrtl!;il Iç Inde, TüRK-I Ş'l kor
poratif fasist devlet modeline 
uygun otarak faslstleştlrlp, fa
slzm ve sermayenin en karar
tı düşmanı oliın Işçi sınıfını· ve' 
sendikal mücadeleyi yönetmek 
ve yönlendirmek lstly·or. Cunta' 
nın kendi amacları do!:irultusun
da kullanmak Istediği TüRK
I Ş ülketerimiz ls cl sınıfını'n ' en 
büyük nlcell!;ilnl barındırıyör'. 

Demokratik sendikal birliğin 

sa!;ilanması savasımında TüRK
i Ş, esas atanlardan biri otarak 
seçilip, Cunta'nın sendikal hare
kete ve TüRK-I Ş 'e Iliskin oyu
nunun bozulması gerektiğini" 

belirtti. Ay nca "sınıf 'mücadele
si temelinde, demokratik sendi
kal blrllğ 1 sağlama ve sendi
kaları anti-fasist temellere oturt
ma mücadelesini ·, daha örgütlü ve 
etkin bir biçimde yürütmek ve 
kadroları, faşizm lle Işveren -. 

terin saidıniatın dan ve gerici sen
dika yöneticilerinin anti-demok
rat! k uygu tam alan n dan koru
mak Icin varolan tegal otanak
ların yanı sıra, ' her ls yerinde 
ve her sendika su bestnde belir
tilen amacları benimseyen ve 
çeşitli siyasal ·kesimlerden otu
san lllegal ve yan Jegal komite
ter kurutması"nı ' kararlastırdı.' 

Belirtilen amaclar doğruttusun · 

da yürütülecek sendikal müca
deleyi , anti-fasist mücadelenin 
bir parçası olarak de!;iertendlren 

Kongrem Iz, aynı karann da; "ls
yeri" ve "sendika komtteterl
nln" "anti-faşist mücadelenın 

ve Ittifakının ' gelişmesinde de 
önemli roller oynayarak, antı

fasist cephede önemli görevter 
üstıenebllecekterlne" lsaret etti. 

Sendikal mücadele sömürüyü 
sınırl'andırıp ,' 'Ise! sınıfının ya
sam ve çalısma koşullarını lyl
testlrme mücadelesidir. Fakat bu 
mücadele aynı zamanda, sınıf

sız,. Sömürüsüz bir toplum yara
tacak olan Işçi sınıfrnrn · siyasi 
Iktidar mücadelesine tabidir. sı
nıf sendikalarını, · faşizmin ve 
burjuvazinin boy hedefi yapan 
asıl •özellikleri de budur. Fa
s Ist Cunta'nın çıkardığı ·yasa
larla en deneyimli kadrotan saf 
dışı 'bırakmaya calışması, ·lscı 

sınıfının · 'en diri kestml ot an 
genç ls elleri etkisiztestirmek 
Istemesi, D ls K 'll tseileri sendi
kal yaşamdan uzak tutmaya ça
tışması ve çalısma yaşamı lle ' Il
gili yasaları, sendikal mücadele 
Icin yasaklar manzumeslne dö
nüştürmesl 1 sınıf ' tn ücadelesini · 
törpUlemek ve sınıf · sendkacılı

!lının yeşermeslne olanak bı
rakmamak Içindir . TüRK-IŞ'te 
Ince elenlp sık <!okunan hesabın 
nedeni de budur. Türrı devrim 
cl-demokratik ve anti-fasıst güç
lere düşen görev; faşizmin genel 
otarak tüm sendikal yaşama ve 
özet otarak da TüRK-I Ş'e yöne
Ilk hesabını bdzarak, her yerde 
sınıf sendlkacılığrhi savunup ge
llstlrmek olmalıdır: ' 

Türkiye ve Kürdistan 'da, 
DISK'In yaşamıyla ortaya çıkıp · 
gelisen sınıf ' sendlkacılığr' 11ke-· 
lerı ve DISK 'In faşizm ve ser-· 
m ayeye karşı mücadelede orta
ya koydu!;iu onurlu geleneklerin 
yokedilmesi, <i:unta'nın harcı de• 
!;i tldir. DIS K'ln sınıf ' sendlkacı
lıi:lı antayısı ve' devrımcı müca
dele geteneklerl, 100 binlerce 
Yl!llt, sınıf ' l'ılllnçtı lscl tara
fından benlmsenmlstlr ve lscl 
sınıfının mücadele yolun u hep 
aydrnlatacaktır. · 

Içinde bulunutan koşullarda 
lvedl sendikal görev, her türlü 
saldırı, baskı ve Yrldrr'm<ilara ra!;i 
men bu güne dek korunan 
DISK'li Isellerin örgüttülü!lünü, 
tabandan Işyeri komiteteriyle 
daha kalıcı ve yr!;iınsaı bir ör
gütlülü!;ie dönüştürmek, bunu 
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KOMÜNiST YARATICILIK 

Marksizm bir doğma değil; 

eylem klavuzudur. Bunun doğ· 
ruluğunu hepimiz, kendisine ko
münist diyen herkes kabul eder. 
Ama ls bununla bitmiyor. Çoğu 
kez "doğru" kabul etmemize 
rağmen, doğruları pratikte yara· 
tıcı bir se kilde uygulamaya sıra 
geldi ml takılıp kalıyarsak; ya da 
başka ülkelerin, ülkemlzlnkln· 
den farklı olan ekonomik,polltlk, 
kültürel, tarihsel vb. özelliklerine 
uygun olarak uygulanabilenleri 
kalKıp ülkemize kalıP gibi uygu· 
lamaya çalısıyorsak; zaman za
man özden çok biçim öne çı

karılıyorsa, bu demektir ki 
Markslzm-Lenlnlzm'l bir eylem 
klavuzu olarak kullanamıyoruz. 
Bu yapılamayınca da öne çıkan 
sorunlardan takılınır. Yanıt bu
lu n m az ya da diğer bir deyim
le doğru yanıt bulunmaz. Bu 
durumda da işler kansır, biri
kir. çok hata yapılır, gidişata 

karsı bazan seyirci ve bazan da 
yanlış müdahafeci bir tavra gi
rilir. 

Komünist yaratıcılık sorun u, 
daha çok pratik yaşamda öne
m In i hisseNrlr. Karşımıza gün
lük pratik Işlerde bir sürü sorun 
çıkar . Biribirin 1 tak ip eden ve 
bazan da üst-üste karşımıza çı· 

kan bu sorunlan çözmek için 
komünizmin teorisini satır satır 

ezberlemek veya komünizm te
orisinin yazıldığı kitapların lçer
diklerlni özümsemek yetmiyor. 
Binlerce kitap okumak, sorunu 
çözemiyor; düşünmek, kafa yor
mak ve eldeki dar olanaklar 
çerçevesinde çözüm yollarını a
raştırmak ve bulmak gerekir. E
ğer soru nlar önümüze çıktığı za
man, onlar üzerinde derin bir şe
klide düşünülürse, araştırma ya
Pılırsa, gerekli kafa emeği sar
fedlllrse, Inanın ki bugüne kadar 
çözmemis bulunduğumuz bir 
çok sorunu çözeblleceğiz. 

Okuyup da okudu klarını Için· 
de bulunduğu koşullara uygula
mayan, pratik faaliyetlere aktif 
otarak katılmayan birinden yara
tı c ı değil; laf e besi olması bek
[enir. Lafazanla rın yetiştirilmesi 

Roni KOÇER 

kolaydır. Bu nu n Iç In "kitap kur
du" olmak yeter. Bu da zor 
bir sey değildir. Ama yaratıcı 

Kadrolar yetiştirmek çok datıa 

zordur. Bu kadrolar hem teorik 
ve hem de aktif pratik çalıs· 

malar yaparak yetlslrler. Onlar 
hayattan öğrenirler ve elde et· 
tikieri tecrübelerden Istifade e
derek ertesi gün daha Jyl çalı· 

s ırlar. Tecrübelerinden baskala
rın ı da yarariandırırak partlye ö· 
nemli yararlar sağlarlar. 

Part! çalısmalanmızın değişik 
araçlarla nasıl sürdürülmesi ,Ille· 
gal, !ega! ve yan legal eylemle· 
rln somut koşullara uygun bir 
şekilde nası l sürdürülmesi ve gün· 
eel son< nların -anında çözüm 
yolları bulunarak· çözümü1 yara
tıcı komünist çalışmayı gerekti
rir. Tüm bunları kitaplarda bul
mak Ise, mümkün değildir. 

Yaratıcı olmak, koşullara uy
gun mücadele araç, biçim ve 
yöntemıerini ana hatlarıyla bil
mekle bitmiyor; bir de bunun 
nasıl bir teknikle yapılması ge
rektiğini incelemek gerek. Yok· 
sa, yol bizim Için yeterince 
aydın sayılamaz ve biz her adım 
atısımızda takılırız, düseriz ve 
hedeflmize uıasmamız mümkün 
olmaz. Her zaman klt!elerin dev
rimci Insiyatifine öncülük et· 
mek, karmasık siyasal ve teknik 
sorunlara çabuk ve doğru çö
zümler bulabilmek ya ratıcı çal ıs

manın gereğidir. Koşulların de
ğişmesiyle birlikte kısa bir süre 
Içerisinde kendimizi onlara uy· 
durabllmelly lz . Nerde, niçin, ne 
zaman, nasıl davranmamız ge
rektiğln 1 bllmeliyiz. Olaylara ha
Kim olabilmek doğrultusunda gi
riş k en olmaliyız. 

Ne zaman geri çeklllneceği, 

ne zaman üst düzeyde bir to
parlanma gerçeklestlrilerek sal
dırıya geçilmesi gerektiğini; sal- · 
dırının hangi türünün, hangi a
raçlar kullanılarak ve hangi tek
nik yöntemlerle gerçekleştiril

mesi gerektiğ ini; kitlelerin gün
ce l acil ve temel özlemıerlnl, 

yönellmlerlnl, günlük propagan
da ve ajltasyonun yönü ve ko-

nusu nu doğru tespit ederek, kit
leler ile Iktidar arasındaki çe
llskllerı nasıl daha fazla derln
lestlrlleblleceğln i ; partisel pratik 
ısıerde kimin, ne kadar, hang! 
görev alanında görevıendlrlli rse 

daha basarılı olabileceğinin bl
lin m esi ve bu na göre adımıarın 
atılması gerekir. 

Kitlelerle lllski kurma ve kit- · 
le bağlarını daha da geliştire

rek, kitlelerı yönlendirmek ko
lay değil. Siyaset bir sanattır. 

Komünist part! sanatçıdır. Sana
tını hergün biraz daha gellstl
remeyen sanatçının s'onu Iyi ol
maz. Ama, öte yandan ; çarpı
cı yeteneklere sahip ve hergün 
daha da gelişen sanatçının Ise 
geleceği parlaktır. 

Mücadele sürecimiz boyunca 
yeni Imkanlar yaratmak zorun
dayız. Her şeyi üst organlardan 
beklemek doğru değil. Elimiz
den geldlkçe olanaklardan Iyi 
Istifade edelim. Kendimizi ola· 
nakları gözönünde bulundurarak 
nasıl ayarlamamız gerektiğini bi
lelim. O!anaklarımızın daha yük· 
se k bir düzeye çıkarılması iç In 
-her birim kendi çapında- elbir
liğiyle çalışalım. örgütün çalts· 
maları Için daha verimli koşul
lar yaratamayan, cesaretle üzeri
ne sorumluluk alamayan yaratı
cı değil . Yaratıcı komünist, so
runlardan korkup bözülmez; so
runların üstüne üstüne gider. En 
karmasık durumlarda dah i yolu
nu bulur. Gelişmeleri yakından 
takip eder. Nerede olursa olsun; 
o, devrime yarar veren bir uğ
rasla birlikte vardır. Tembel de
ğ ll, enerji k tir. 

Yaratıcı Insan, basan anında 
zafer sarhosluğuna kapılmayan; 
yenilgi anında da paniğe ve yıl· 

gınlığa kapılmadan mücadeleyi 
bu ndan sonra nasıl sürdürmesi 
gerektiğini araştırarak öğrenen 

ve öğrendiklerini uygulayan In
sandır. Hazır fokmacı değil. 

"Ben bana söyleneni yaparım, 

onun dışındaki beni llgllendlr· 
mez" mantığıyla da hareket et· 
m ez. 

Kaba kumandacıl ık kadrola
rın yaratıcı yeteneklerini Körel
tlr. Onla rı ürkeklestlrir. Cesaret
le karar verebilmelerlni ve 
sorumluluk almalarını engeller, 
bağım sız düşünme yeteneklerine 
gem vurur. Yaratıcıinsan bağım-
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Baş tarafı s. ı 'de 

HANGI ISTIKRAR? 

parasına karşı %11,5'1uk değer 
kazandı. "Türk Parasının' Kiy
metini Koruma Kanunu" kal
dırılıyor. 

"Liberalleştlrme" adı altında 
Ithalatın merkezlleştlrllmesl, kü
çük ve orta çaptakl şirketlerin 
lflasa sürüklenmesi amacına yö
nelik kararlar alındı. Türkiye'nin 
en büyük 13 Ihracat şirketle
rine büyük Imtiyazlar tanındı. 
Sadece bu şirketıere sosyalist 
ülkelerden Ithalatta bulunma o
lanağı tanınıyor. Sosyalist ülke
lerle yapılan ithalata kısıtlama
lar getirilirken, kapitalist ülke
lerle yapilan' Ithalat üzerindeki 
kısıtlamalar bir bir kaldırılıyor. 

ınsanlık dışı sömürllye ra§men 
"programlanan hedefler"e van
ıamadı. Resmi· verilere dayana
rak bazı örhekler vermek müm
kündllr: 

Hükümetin 1983 Yili Için he
defledl§l kalkınma hızı %4,8 
ldl. Ama buna vanlamadı. Kal
kınma hızı %3,2 olarak gerçek
leşti. Yatırımlardaki durgunluk 
sürüyor; beklenen canlılık 'olma
dı. 

%20 olarak planlanan enf
lasyon hızı aşıldı. Resmi· kayıt
lara göre gerçekleşen enflasyo
nun hızı Ise %40 lle hedeflene
nın Iki katı oldu. 

Işçi dövizleri akmadı.% 28 o
ranında bir aıaıma oldu. 

Türkiye'nin dış ticareti Için 
hedeflenenler de gerçekleştlrlle
medl. 1 h racatta hedeflenen 7 
milyar dolara uıaşılamadı. Tür
kiye'nin 1983 Yili Ihracatı, 
6.250 milyar dolar olarak ger
çe kle ş tl. Böylece de Ihracat ar
tış o IÇI h hedeflenen o/ol 5 'Ilk oran 
yerıne, ihracat artış hızı %2,2 
olarak gerçekleşlyordu. 

1983 'te Ithalatın azalması tıe
deflenmlştl. O da olmadı. De§ll 
azaltmak, aynı dllzeyde bile tut
mak mümkün olmadı. Azaıma 
yerıne %5'11k artış oldu. 1982' 
de 8.842 milyar dolar olarak 
gerçekleşen Ithalat, 1983 yılın
da 9.150 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 

Türkiye'nin 1983 yılındaki 
dış ticareti de böylece bir kez 
daha açık veriyordu. Bu kez 
verilen açık, 2 milyar 900 
milyon dolar oldu. Bu duruma 
göre, Türkiye 'n In dış ticaret a
çı§ ının toplamı 1983'te %9,5 
ı u k artış göstermIş oluyor. 

1983 yılı başında bir ABD 
d ol arı 186 Türk lirası lke n, Iz
lenen günlük kur ayarıamalan 
sonucunda 1983 yılı sonunda 
bir ABD Dolan 280 Türk li
rasına yükseldi. Dış borç mikta
n 24 milyar dolar olan ve her 
Yil dış ticaret açı§ına bir-kaç 
milyar dalarda eklenen Türkiye 
gibi bir iılke için bu rakam ol
dukça yllksektir. 

Izlenen tanm politikası sonu-

p@Şenlr. sayfa 10 

cu olarak tanmsal üretım, 1982 
Yllınıh' gerisine düşmüştür. Ore
tlm girdilerını karşılama gücun
den yoksun· Işletme sahiplerının 
ürünlerinin vertml düştü. Tanm
da Iflasiaşma ve tekeUeşmeyl 
hızlandıran yenı önlemter alın
dı. 'i'abancı sermaye ve yerli 
lşblrllkçllerlne, tarımıve·tanma' 
dayalı üretim birimlerine lllşkin 
yeni olanaklar tanındı'. Y'abancı 
sermayenin ülkeye girişini teşvik 
amacıyla da bazı anlaşmalar Im
zalandı. 

1 zıenen ekonomi-politikayla 
"en büyükler" palazlanırkeh, 
binlerce, onbinlerce küçük ve or
ta Işletme lflasla ·karşı-karşıya 
geldi. Bu arada bazı "anlı
şanlı" şirketler de Iflas ettiler. 

izlenen ekonomi-politikanın Is
tikrar de§ll, !stikrarsızlık getir
diği; ekonomiyi düzlü§e değil, 
bata§a götürdOğU ortada. 

Şimdi lşbaşına gelmiş bulu
nan Turgut özal başkanlığında
ki yeni hükUmet, 24 Ocak Ka
rarları'nı daha sert, diğer bir 
deyimle "şok" uygulamalan 
lle gerçekleştirmek Istiyor. özal, 
24 Ocak Kararlan ve emper
yalist finans kuruluşlann dayat
tı§ı reçetelerı bağnazca hayata 
geçlrlyor. 

özal, Iktidara oturur-oturmaz 
bazı "dUzenıemeıer"e glrlştl. Bu 
"dı.izenıemeıer" çerçevesin de 
zamlar yapildı :' Petrole "sık sik 
zam" sıstemi getirildi. Tekel ü
rünlerine %45'e varan miktarda 
zam yapıldı. Gübre zamı %60-
65 oldu. Elektrlğe %35, ka§ıda 
%5-10, sümerbank ürünlerine 
%15, llaçlara %20'ye varan mik
tarda zam yapıldı. özal Hükü
meti'nin işbasına gelmesının ar
dından, bir ayda, Dolar Türk 

Yabancı sermayenın ülkeye 
girmesi Için yeni avantaJlar sağ
lanıyor. Teşvik edici önlemler 
alınıyor. Tarım, enerji, sanayı 
ve madencilik sektörlerı yaban
cı sermayeye tamamen açılarak 
%100'e kadar vergi Indirimine 
gldlllyor. 

KIT'Ier, baraJ ve köprüler vb. 
konular yerli ve yabancı tekel
leresatılmak Isteniyor. 

Ağır sanayi yerıne montaj
cılık daha da taşvlk ediliyor. 

Faiz politikasında yapılan de
ğişikliklerle faiz hadleri yükse
tlllyor. Faiz hadlerinin yüksel-· 
tUmesinden dolayı artış gösteren 
kredi faizleri de hazineye yük
lenlyor. Faizlerden kesııen sto
paj vergisinden yüzde lOO'Iük 
{yı.izde 20'den yüzde 10'lı), ha
mlllne yazılımevduat vergisinden 
üçte blrllk{yı.izde 30'tan yüzde 
20'ye,), muamele ve sigorta ver
glsinden yüzde 80'IIk {yiızde 15' 
ten yüzde 3'e), bankaların vade
siz mevduata ödedikleri faiz o
ran ında n yuzde 75 'lik {yüzde 20 
den yüzde 5'e) Indirime giril
di, 

Bizim burada sunduğumuz, 
en büyük sermaye sahiplerı 
yaranna yapılan uygulamalardan 
sadece bazılarıdır: Ama sadece 
burıar bile faşizmin Iğrenç yüzü
nü ortayasermeye yetiyor. e 

DISK'e ÖZGÜRLÜK! 
Sınıf Mücadelesi Temelinde Işçi Sınıfının 
Demokratik Sendikal Birliği için ILERI! 
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Baştarafı s. 1 'de 

ÇARKIN DIŞI 

yin". Diğer yandan da keyfine 
geleni bir günde yapabilecektir. 
Faşist diktatörtük ·kendi koydu
ğu kuralları b lle çiğ n Iy or ve ço
ğu kez uymuyor. Bu işleylş, 

diğer iki kukla partlyi bile bazı 
konularda "şaşkın"a çevirmiş

tir. 
Tüm bunlar, bir kez daha 

gosterlyor ki; esas, çark dönü
yor. Hem de daha hızlı. Bu çark, 
emperyalizm ve yerli tekelci ser
mayenin en gerici, en saldırgan 
kesımıeri adına faşist cunta'nın 

elindedir. Bu dün de böyleydi, 
bugıin de böyledir. Kukla parla
mento ve hükümetler bu çarkın 
birer dlşldlr. Ve bu çarkın daha 
hızlı dönmesinden başka bir Is
ıeve sahip değiller. Faşizm ku
rumlastıkça bu gercek daha da 
acı!la çıkıyor. ve bundan sonra
da böyle olacak. Ta kl faşizm, 
tüm kurum ve kuruluslarıyla 

yerle bir edilene keder.,. e 
Baştarafı s, 7'de 

... SENDIKAL 
HAREKETININ 

DURUMU 
TORK:.Jş•e bağlı sendikalara ka
nalize ·etmek ve niteliğine bakıl
maksızan ı TüRK-I S'ln Iş kolu 
sen di kalann da, sınıf 1 sendikacılı

ğının' rtıUcadeleslnl· vererek, onu 
geliştirmeye calısmaktur. l'şyerl 
komitelerinin çalışmaları, !'ler 
sendika şubesının bünyesinde 
kurulacak sendika komiteleriyle 
koordine ediliP daha etklnleşti
rllmelldlr. Bu temel sendikal yö
nellmln yanında, bazı is~ollan

nın !;bmut koşulların ü'rOnü ola-
•rak ortaya çıkan özgün durum
larda, bağımsrz sendikalarda ör
gütleneblllr veya varolan bağım
sız sendikalara gldlleblllr. Ancak 
bu tur orgütlenmeıere, özgün du
rumların geçiclllğl gibi, geçici
taktik örgütlenmeler olarak ba
kılmalıdır. ' 

Belirttiğimiz yönellm, temel 
sendikal yönetim olarak seciiiP, 
Işyeri ve sendika komitelerı ı

cin her lşkolunun, sendikanın, 
Işyerinin ve yörenın somut ko-

sunarına tıygun düşen esnek ör
güt ve mücadele biçimleri bulun
malı ve bu örgUt ve mücadele 
biçimlerı Işçi sınıfi'na bzgü yara
tıcılıkHı' hayata uygulanmalıdır. 
Bu takdirde ülkelerimiz Işçi sı

nıfınin, gerek sınıf •sendlkacıtığı' 
mıicadeleslnde ve gerekse anti
faşist ' mücadelede kısa sürede 
önemli mesafeler katedeceği 

muhakkaktır. e 

Baştarafı s. 12'de 

21 ŞUBAT ... 

nında, bildiri ve açıklamalannda 
cephe, güç ve eylem birliği 

konularına önemli bir yer ayır
ması yetmiyor. 

Partimiz, dar grupçu ve sekter 
tutumlar asıldığı, Ilkeli, prog
ramlı ama esnek taktikler öne 
cıkarıldığı takdirde güçlü ve 
sağlam alternatiflerin yaratılabl
leceğl görOşOndedlr. Halklarımı

zın, güçlü ve ayaklan yere ba
san cephe, güç ve eylem bir· 
fiği özlemi gittikçe yaygınlaşı
yor. Aç lığın, setaletin, aşırı 

sömürü ve baskının alabildiğine 

arttığı günümüz koşulları, sözko
nusu ·özlemln nesnel zeminini 
oluşturuyor. 

Kitlelerdeki sessizlik gittikçe 
devrimcı demokratik v~ antl·fa
şlst güçler lehine bozulu}'<)r. Mü· 
cadele arkadaşlanmız. halkım ı-, 

zın yiğit evlatları, faşizmin zin
danlarını çoktan mücadele alan
larına çevirdiler. Faşist diktatör
lüğün ağır koşullannda olsa da 
toplumu n legal siyasal ·alanda 
örgütlenmesi, yen 1 gelişmelere 

gebedlr. "Genel af" burJuva çev-

relerlnde bile yaygınlaşmış. Tüm 
bunları 'faşist dlktatöriOğü 

yıkma amacı doğrultusunda ör
gütleme !lecerlsl, güncel görev o
larak kendini dayatıyor. Asga
ri güncel taleplerde bile güç ve 
eylem birliklerinin sağlanamayı
sı Türkiye ve Kürdistan'lı dev
rimcl-demokratik güçlerinin ö
nemli bir acmazıdır: Bu açma
zın asılması ·mümkündür. Ve 
aşılmalıdır. En azından bu ısı 

birlikte yapabilecek olanlar, 
yapmaya karar verenler üzerıeri
ne dUşeni yapmalıdırlar. 

PPKK, şimdiden, gerek Kur
distan ve gerekse Türkiye dOze
yinde güçlü cephe, güç ve eylem 
birliklerının sağlanması Icin üze
rıne düşeni yapmaya hazırdır. 

Bu amaca varmak Icin de her 
düzeyde girişim ve çabalarını 

yoruımaksızın 'sürdürecektir. e 

Baştarafı s. 9'da 

KOMüNIST 
YARA TICILIK 

SIZ duşOnebilen ve ani karar-
lar verebilen Insandır. · 

KomUnist yaratıcılık; fedakar
lık, cesaret, girişkenlik, zorluk
lara boyun eğmezllk, gidişata 

mUdahaleel tavır, duyarlılık ve 
anı gelişmeler karsısında ani ka
rarlar alabilme becerisi olmak
~t~l'!. d~şünülemez. 

Yaratıcı Insan kendi geçmişi
ni sürekli değerıendlrlr. Bundan 
gelecek Için etklnleştlrlcl ders
ler çıkarır. Hata yaptığı zaman, 
bunu fazla gecikmeden görebi
lir ve kısa sürede tamir edebilir. 

• 

PEŞENGl OKU VE OKUT ! 

Y AZI VE HABERLE GÜÇLENDIR ! 

DOZIOL TME : P€şeng'ln geçen sayısında, 10. sayfanın 2.s" :unu
,nun en üst satın ciOşmOştOr. Sözkonut-u satır şöyledir: "Devıe~ 

tekel kapltaıızrııi lllşklle-" 
Oüı:eltir, özür dileriz. 

P~Şeng: sayfa ll 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



o 
21 Şubat Uluslararası Sömürgecilikle Mücadele Gününde 

SÖMÜRGECi- FAŞiST DiKTATÖRLÜGE KARŞI 

MÜCADELE BAYRAGINI YÜKSELTELiM 
Faşist diktatörlük, yenı yeni 

manavralara başvuruyor. ABD 
emperyalizmi ve en gerici, en 
saldırgan tekellerin yeminil uşa
i!ı Turgut özal Hükümeti, Iki ay
lık gibi kısa tılr süre Içindeki uy
gulamalarıyla yaşamı daha da 
çekilmez hale getirdi. 

ABD ölüm füzelerl, dünya ba
rışını dehdlt ediyor. ABD em
peryalizm In In saldırgan ve silah
lanma yarışın• körükleylcl poli
tikası, l risanlıi!ı yeni bir dünya 
savaşının esiiline sürüklüyor. Iş
te Kürdistan Işçi sınıfı ve ·emek
çl halki, 21 ŞUBAT SöMüR
GECiLIKLE MüCADELE Gü
N ü'nü böylesi koşullarda kar
sılıyor . Dünya savaş ve silah 
sanayil tekelleri, NATO ve Pen
tagon şeflerl, gerici, faşist dik
tatörlükler, kendilerini de yoke
decek çılgınca planlar peşinde
dir. 

Bundan dolayı 21 Şubat Sö
mürgeclllkle Mücadele Günü, 
dünya barış, ' baijımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm güçlerin In 
sömürgecllli!e, yenl-sömürgeclll
ije, silahianma yansına karşı mü
cadele bayrai!ını daha da yük
selteceklerı gündür. Asya, Afri
ka, Latin Amerika ve Avrupa' 
da yükselen demokrasi ve barış 
mücadelesi; ·emperyalizme ai! ır 
darbeler indlrmekte, saldırgan 
planları bir çok yönden dumura 
uijratmaktadır . 

Kürdistan halkı da yüzyıllar
dır bai!ımsızlıK ve özgürlüijü uij
runa verdiği şanlı mücadelesini· 
yeni koşullara uygu n bir biçim
de sürdürüyor. Halkımız, sömür
geci Türk bu r]uvazlslnln en a
i! ır uygulamalarına karşı direndl. 
Ve daha da d Iren Iy or. Sömür
gecllli!ln her türlü yıldırma ve 
yoketme girisimlerine rağmen 
kendi örgütlü güçlerını bağrında 
yaşatıyor. Güç ve kararlığ ını 
Kürdistan Işçi sınıfı' ve emekçi 
halkından atan PPKK, halkımı
zın bu bağımsıztık ve özgür-

Peşeng: sayfa 12 

lük mücadelesi geleneğini Mark
slzm-Lenlnlzm'ln eylem kfavuz
luğunda sürdürmeye kararlıdır. 
Partimiz, 1983 yılını, ö'rgütsel 
mücadelede toparlanma ve daijı
nıklığa son verme yılına dönüş
türmeyl başarabildL Partimiz, 
Türkiye veKürdlstanc!üzeylnde de 
dağınıklığın son bulması Icin ü
zerine düşeni laytkiyle yapmaya 
çalışacaktır. 

SöMüRGECILI~E KARŞI 
MüCADELE, FAŞIZMI 

YIKMA VE BARIŞI KORUMA 
MüCADELESIYLE lC IÇEDIR 

Kürdistan halkının Türk sö
mürgeclllğlne karşı m'ücadetesi, 
faşist diktatörlüğün Iş başına ge
tirilmesiyle yenı boyut kazandı. 
Sömürgeelliğin derecesi daha da 
arttı. TC.devlet yapısının ' yeni
den blçlmlendlrllmesl, ekono
mik, toplumsat ·ve siyasal ·atan
larda yapılan köklü değişiklik
ler Türkiye halkını etkilediği gl
bl, Kürdistan halkını da doğru
dan etklledL BurJuva egemenlik 
biçimindeki bu değişiklikler, 
mücadelenın yöneleceijl hedef 
ve kapsamda da önemil deği
şiklikleri ortaya çıkardı. Faşist 
diktatörlük, bir avuç tekelci ve 
bunların Kürdistan'daki Işbirlik
çileri dışında hemen hemen tüm 
sınıf ve katmanlara yöneldL 
Bundan hareketle Partimiz, bir 
taraftan KUrdistan Ulusal ·De
mokratik Halk Devrimi'nin ör
gütlenmesi Için ülke düzeyinde 
mücadelesini sürdürürken, diğer 
yandan da halkımızın ' bu stra
teJik hedefini yakınlastıracak o
lan faşIzm In alaşağı edilmesi 
görevini önüne koydu. Ve bu 
aşamada sömürgeclllğe karşı 
mücadelenin, faşizme karşı mü
cadelede s_omuttaştığını açıkladı. 

Diğer yandan faş ıst ·dikta
törlük, özellikle Kürdistan top
raklarını ' tamamen NATO'nun 
ve ABD'nin saldırgan ve yayı!-

macı planianna 'açtı. Kürdistan' 
da "Çevik Kuvvetler" denilen iş
gal birlikleri UstlendlrlldL Faşist 
diktatörlük, NATO ve ABD'nin 
saldırgan planlan Için yeni hava
alanlan lrlşa ediyor. Esklterini 
bu amaç Için "mode:-ıı"lestlrl
yor. Tüm bunlar, hem h~lkımı
zı, hem de Sovyetler Birfiği ve 
bölge halklarını tehdit altında 
bulunduruyor. Halkımızın 'bu 
saldırgan planlara karşı mücade
lesi Iki yöniUdür: Birinci yön, 
Türk sömürgeclllğtne ve faşizme 
karşıdır. 1 kinci Ise, ·emperyaliz
min, bölge halklarını yE'ml sö
mürgecl lllski ağına çekme ve 
nükleer savaşa bile yolaçabile
cek planiarına karşıtlıkla somut
lanan yöndür ... Kürdistan tşçl sı
nıfı ve· emekçi halkının · sömür
geclllğe, yenl-sömUrgeclllğe, fa
ş Iz me ve her türlü komptocu 
emperyalist planlara karşı müca
delesi Iç Içe ve çok yönlü bağ
tarla birbirine bağlıdır. 

GüÇLü Bl R AL TE RNATI F 
YARATMAKZORUNLUDUR 

Tüm bunların billncinde olan 
PPKK, Türkiye ve Kürdistan 'da 
güçlü ve sağlam alternatiflerin 
yaratılmasının zorunluluğu üze
rinde Israrla duruyor. Bu alter
natiflerin güvencesi Türkiye ve 
Kürdistan 'lı devrimci demokra
tik güçlerdir. Ve en büyük so
rumluluk bu güçlere düşmekte
dir. Gerç 1 devrimcl-demokratik 
güçlerin tümü kendi saflannda 
bile dağınıklığı söna erdlrmlş, 
toparlanmaya başlamış değiller. 
Asabilenler de çok az ve kendi 
misyonianna uygun adımlan bir 
türlü atamıyorlar. Dar grupçu ve 
sağlıklı birliklerin oluşmasını · 
sekteye uğratan faydacı günü
birlik politikalar tümden asııma
di. Hatta bazı hastalıklar kang
renleşmeye doğru gidiyor. Her 
ve parti ve örgütün kendi bası-

Devamıs. ll'de 
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