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NASIL ALTERNAT~ r: OLACAKLAR Ki! 
ANAP ve özal Hükümeti'nin iz
ledi~! ekonomi-politikaya, per
vasızca yürütülen halk düşmanı 
uygulamaya karşı gözle görüle
bilir bir alternatifin çıkarılama
dı~ı da herkesçe kabul edilen 
bir gerçek. 

Büyük burjuvazi arasında kimi 
siyasal çevrelerde, nltel de~IJ a
ma nlcel anlamda farklı özellik-
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ler gösterebilecek alternatif ara
yışları olmasına ra~men; şimdi
ki aşamada bu, burjuvazinin 
"a~ır topları"nın gerçek anlam
da de'ste~inl alamamakta, güçlü 
ve sert çıkışlara dönüşememek
tedlr. öte yandan bu, daha çok, 
sömUrüyü paylaşma, devlet me
kanizmasına egemen olmada da
ha fazla olanak ele geçirme 
kavgası olarak belirmektedlr. Bu 
tur alternatif arayışlarının toplu
mun en geniş kesimlerinin cı-
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Faşist diktatörlüğü kılıflan 

dırmaamacı do~rultusunda ku k 
la parlamentonun işlemeye baş 
laması, göstermelik secimlerlı 
sivil bir hükümetin iş başın 
gelmesi ve burjuva partilerinir 
parlamento içinde ve dışınd 
konumlarını alarak faaliyet 
geçmeleri ardından, siyasal çev 
relerde ve burjuva basın yayır 
organlarında bir "alternatif' 
tartışmasıdır gidiyor. 

Genel ve yerel "seçimler"dı 
katıla n ' tüm partilerı şutlayara ~ 

~o~unlu~u elde etmeyi başaran 
ANAP, bir avuç tekel ve en ge 
ricl saldırgan emperyalist çev 
reler dışında hiç kimseye hayat 
hakkı tanımayan, egemenli~lnl 
açık terör yöntemleri üzerine 
oturtarak süngü zoruyla ayakta 
duran, toplumsal-siyasal ve kül 
türel yaşamı tekseslileştiren ik 
tidar koltu~una oturmuş olma 
nın getirdi~! gönül rahatlı~ıyla, 
''TEK ALTERNATIF" oldu~u 
demagojislnde Israr edip duru
yor. Bir avuç u luslararası ve iç 
tekel grubunun cıkarları do~

rultusunda, izledl~i ekonomi 
polltlkasıyla, burjuvazi içindeki 
çelişkileri derinleştirmiş ve bur
juva saflarda önemli bir kesi
m In hoşnutsuzlu~unu Uzerine 
cekmiş olmasına rağmen ANAP, 
"12 Eylül öncesi ekonomik ve 
siyasi lstlkrarsızlı~a tekrar gidi
lebilece~i" tehdidiyle halen bur
·uvazinin önemli bir kesiminin 
desti~ini almakta devam ediyor. 
Bu nedenle, büyük tekellerin tü
mü büyük burjuva çevrelerin ço
~u ve dış emperyalist güçler de 
ANAP'ı ve T.özal Hükümeti'ni 
"tek alternatif" gibi sunmakta 
devam ediyorlar. Gerici burjuva 
~ azeteleri, TV. ve di~er basın 
~ayın · organları da, T .özal'ın al-

Acil Demokratik istemler Uğruna 
Savaşım Güçleniyor 

ernatifsizli~ine herkesi inandır
m ak için ellerinden ne geliyor
~a onu yapıyorlar. 

öte yandan yasal burjuva 
l:>artiler arasında bugüne kadar 

15 Mayıs 1984'te aralarında 
uluslararası ve Ufke planında 
tanınmış yazar, bilim adamı ve 
sanatçıların yer aldı~ı 1256 kişi, 
Cumhurbaşkanı ve Meclis Baş
kanı'na verdikleri dilekçede 
"Türkiye'de Demokratik Düzene 
Ilişkin Gözlem ve lstemlerl"ni 
açıkladılar. Faşist diktatörlil~ün 
tUm tehdit ve engellemelerine 
ra~men dilekçe kamuoyuna 
yansıdı. Dilekçedeki görüşleri 
paylaştıklarını belirterek dilek
çeyi imzalayanlar arttı ve git
tikçe de imza sıyısı ço~alıyor. 
Bu durum, generalleri alabildi
!;iine korkutuyor. Nitekim em
peryalizm ve tekellerin kapı ku
lu K.Evren, Manlsa'da bu kor
kularını dile getirerek yeniden 
tehditler savurdu. 

Faşist Evren, 1256 imzalı di
lekçeyi vermek amacıyla Cum
hurbaşkanlı~ı'na giden altı kişi

lik heyeti kabul etmedi~i gibi, 
sıkıyönetim komutanlıkları ara
cılı~ıyla dilekçeye yayın yasa~ı 
koydu. T.özal Hükümeti de ön
ce dilekçayi geçlştirmeye, ka
muoyundan gizlerneye ve soru· 
nu örtbas etmeye çalıştı. Bu nu 
başaramayınca, 1256 aydına, 
1961 Anayasası'nı geri getirme
ye çalıştıkları gerekçesiyle eleş
tiri ve tehditler savurdu. Ardın
dan sıkıyönetim komutanlıkları, 

dilakçe sahipleri hakkında dava 

açtı ve sıkıyönetım mahkemeleri 
sorgulamaları başlattılar. 

Fa.şist dlktatörlü~Un sadık 
müttefikleriyle birlikte "demok
rasiye geçiş "In gerçekleşti~! de
magojisinl yaygınlaştırarak her
şeyi güllUk gUJUstanlık gösterme
ye calıştı~ı böylesi ortamda ve
rilen bu dilekçe, diktatörlü~Un 
yalan ve demagojllerine karşı ö
nemli yeni bir adım oldu. Dl
lekçe, esasen gecikmiş bir adım 
olmasına ve tüm acil demokra
tik istemleri -özellikle de KUrt 
halkının ulusal demokratik is
temlerini- içermemesine ra!;i
men, faşizm karşıtı muhalefetin 
daha da boyutlanması acısından 
olumlu ve desteklenmesi gere
ken bir tutumu yansıtıyor. 

Sözkonusu dilekçede özetle; 
düşünce ve örgüt le n me özgur Jü
!:iünün sa~ lanması, lşkenceni n 
büsbütün ortadan kaldırılması i
çin önlemlerin alınması, cezaevi 
koşullarının iyileştirilmesi, sa
vunma ve yargı mekanizmasının 
esas işlevine kavuşturulması, ö
lüm cezalarının infazının kaldı
rılması ve kesinleşen ölüm ceza
larının Infazının durdurulması, 

sürmekte olan davaların bir an 
önce sonuclandırılması, kapsam
lı bir "af" çıkarılması, her tür
lü kişi hak ve özgürlüklerinin 
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Acil Demokratik istemler Uğıuna 
Savaş1m GUçleniyor 

saj;j lanması ve sansürün ortadan 
kaldırılması, TRT özerklii;linin 
sağlanması, YöK dOZeninin üni
versite özerkliği lehine değiş· 

tirllmesi, "çağdaş demokrasi" 
nin kurum ve ilkelerine ters 
düşen "yasal" dOZenierne ve uy
gulamaların ortadan kaldırılma· 
sı isteniyor. Bunun yanında o
lai;lanüstü durum, devlet terörü, 
keyfi tutuklamalar ve yaşanılan 
anti-demokratik koşullar da 
eleştiri liyor. 

PPKK, dllekçenin eksik ve ak· 
sak yönlerine rağmen, ileri sürü· 
len düşünce ve istemleri des
teklemenin, dllekçede yer alma
yan acil demokratik istemleri de 
savunarak faşizm karşıtı muha· 
lefeti daha Ileri dUZeylere yük· 
seıtrnenin gerej;jine inanıyor. 

Bunda gösterllecek başarı anti· 
faşist safları güçlendirecek ve 
dlktatöriUi;lün alaşağı edilmesi 
sürecini hızlandıracaktır. 

1256 aydının dilekçesine ya
yın yasai;lı konmasının ardından, 

PPKK Genel Sekreteri Serhad 
DICLE yoldaş, yaptıi;lı açıkla· 
mada, dilekçede belirtilen "göz
lem ve istemler"i destekledikle
rını belirterek, faşizme karşı o
lan kişi ve kuruluşları da 1256 
aydınla dayanışmaya çağırdı. 

Açıklamada şöyle dendi : 

öi;lretlm üyelerinden, bilim 
adamlarından, hukukçulardan, 
sanatçılarda n, gazeteci ve yazar
ıardan oluşan 1256 Türklyell 
aydının ıs Mayıs 1984 günü, 
Kenan Evren•e ve Parlamento 
Başkanı Necmettin Karadu
man•a sundukları ortak dilekçe
ye lllşkin her türlü haberin 
basına yansımasını, faşist dlkta· 
törJUi;lün sıkıyönetım komutan
lıkları yasakladılar. 

Dış basına da yansıdığı gibi, 
1256 Jmzalı ortak dllekçedei 
Işkencelere ve ai;lır hapishane 
koşullarına son verilmesi, Idam 
kararıarının durdurulması, ölüm 
cezalarının kaldırılması, demok
ratik ve adli bir yargı mekanlz· 
masının kurulması, demokratik 
hak ve özgürlükler önündeki tüm 
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engellerin kaldırılması; politik, 
sendikal ve diğer mesleki teme
llere dayalı örgütlenmeler üze
rindeki yasai;la son verilmesi, 
basın-yayın ve sanat UZerindekl 
sansürün kaldırılması; ·en geniş 

düşünce, söz· ve yazı özgürlüğü
nun sai;llanması, YöK'ün kaldı· 

rılması, üniversite lle TRT'nln 
özerk bir işleytşe kavuşturulma
sı Isteniyor. 

özelllkle Avrupa Konseyi'nin 
kararından sonra demokrasiye 
geçildiğini bas bas bai;lıran, 

bunu dışarıya da lspatladık 

diyen demagojllere sarılan faşist 
diktatörlüğün gerçek yüzü, bu 
1256 lmzalı dilekçe lle bir kez 
daha açığa çıktı. Türkiye ' de 
demokrasiye geçllmedlğtni; de
mokratik hak ve özgürlüklerin 
kırıntılarından bile bahsedile
meyeceğlni söyleyenıerin yal
nızca Türkiyeli ve Kürdistanlı 

devrımcı demokratik güçler ol
madığı; bunun, faşist diktatör
lük yanlısı güçler dışındaki tüm 
toplum kesımıerinin ortak dü
şünceleri; dolayısıyla Türkiye ve 
Kürdistan'da yaşanan gerçeğin 

ta kendisi olduğu kanıtlandı. 
Zaten, ortak dilekçeye Ilişkin 

her türlü haberin basına ve 
kamuoyuna yansımasım engel
lemek Için önlemlere başvu

ruıması, dlktatör1üğün dilekçe 
karşısında öfke ve telaşa kapı!· 
ması da aynı gerçeklerden kay
naklanıyor. 

Her şeyden önce; partimiz, 
Türkiyeli aydınların 1256 Imza 
lle başwrdukları bu girişimi 
aslında, çok öncelerinden baş
vurulması gereken gecikmiş bir 
adım olarak değerlendiriyor. 

Aynı zamanda, lO milyonu aşan 
nüfusuyJa, Türkiye Kürdistanı• 

ndaki Kürt halkı üzerindeki 
baskıleıra yer verlimemiş olma
sına ve dllekçede halkımızın 

ulusal özlem ve taleplerini dile 
getiren hiçbir düşüneeye rast
lanmamasına büyük bir eksiklik, 
bilim adamı , aydın ve sanatçı 
kişiliğiyle çelişen bir tutum 
olarak bakuyoruz. 

Buna rai;lmen partimiz, dilek· 

çede dile getirilen bütün düşünce 
ve kaygıları paylaşuyor, 1256 
aydının istemlerini açıkça des
tekliyor. Partimiz, dilekçede di· 
le getirilen istemierin gerçekleş-

mesi yolunda ata'cakları her 
türlü adımlarda onların arkasın
da olacak. Dilekçedeki düşünce 
ve Istemler, Türkiye ve KUrdis
tan halklarının; toplumun en 
geniş kesimlerinin düşünce öz. 
Jem ve istemlerının önemli bir 
bölümünü içeren acil demokra
tik taleplerdlr. Partimiz başın

dan beri sözkonusu acil demok
ratik taleplerin kazanılması Için 
var gücüyle savaşıyor. 25 Mart• 
takl yerel seçimlerden önce TIP, 
TKP,TKEP,TKSP ve Partimizin 
ortak ımzalarıyla çıkan bildiri, 7 
Mayıs 1984 günü partimiz, TIP, 
TKP, TKEP, TKSP ve TSlP tara· 
fından yapılan ortak çağrıda 

aynı Istemler yer aldı. Faşist 

dlktatöriUi;le karşı olan tüm 
güçler, kişi ve kuruluşlar, bu 
yönde savaşmaya çağrıldı. 

1256 aydının ortak dilekçesl 
aynı zamanda partimizin de 
Içinde bulunduğu altı partinin 
ortak açıklama, çağrı ve çabala
rının, geniş kesimlerı etkilediği

ni, onları harekete geçirdiğini 

gösteriyor. 
Bu nedenlerle PPKK, Türkiye 

ve Kürdistan'daki tüm devrim
cl-demokratik güçleri, anti-faşist 
kişi ve kuruluşları, biltOn emek
çilerı aydın ve gençleri; yurtdı· 
şındaki demokrasi, ınsan haklaru 
ve barış yanlısı kişi ve kuruluş
ları 1256 Türkiyeli aydınla da
yanışmaya, dilekçelerlnde dile 
getirdikleri lstemlerln, kamu
oyunda yaygınlaşması ve ger· 
çekleşmest Için çaba gösterme
ye çağırıyor. 

Yurtıcı ve dışındaki bütün 
bilim adamları, ögretlm üyesi, 
gazeteci, yazar ve sanatçılara, 

sendikalara, öğrencilere, demok
ratik meslek örgütü yöneticileri
ne sesıenlyoruz. Tek tek ya da 
ortaklaşa olarak, 1256 imzaıı 

dllekçede dile getirilen düşünce 
ve Istemleri desteklediğlnizi, 

bunların gerçekleşmesini istedi· 
ğinizi belirten yazııarla yöneti· 
me, basına baş vurun, destek 
mesajları yayınıayın ve sözkonu· 
su Istemierin hayata geçmesi 
Için çabalarınızı daha da aktlf
Jeştlrln. 
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NAS& ALTERNATIF OLACAKLAR KI! 

karlarını yansıtmaya n, onun kar
şısında yer alan ve büyük te
kelci burjuvazinin çıkar alanı ile 
sınırlı olan arayışlar olduğu an
laşılır bir şeydir. 

Bunun yanında, burjuva libe
ral ve reformist çevrelerde, sos
yal demokratlar ·arasında da bir 
alternatif çıkarılamamış olma
nın sancıları yaşanıyor. Kendile
rini "sosyal demokrat" "demok
ratik sol" ya da "halkçı" nite
lemeleriyle adlandırmaya çalı

şanlardan HP, daha işin başında, 
döğüşe danışıklı sokulmuş kuk
la bir parti olduğu hemen her
kesçe açık seçik görüldüğünden, 
alternatif arama çabalarında, 

toplumun ciddiye alınabilecek 

hiçbir kesimi tarafından umut 
olma özelliği taşımıyor- Zaten 
daha "yerel seçimler"de yediği 
şamarla, bir kenara itildi. Buna 
karşın SODEP bu saflardan ba
zı siyasal çevrelerin kendilerince 
bir takım alternatif arayışıarının 

' bir ürünü olarak çıktı. Oysa 
SODEP'in siyasi hayata başla

ması, ona umut bağlayanların 

düşledikleri alternatifi berabe
rinde çıkaramadı. Bu durum, 
25 Mart "yerel seçimler"inde 
ve ondan bu yana, hükümetin 
uygulamaları karşısında takını

lan tutumda açık olarak görül
dü. "Yerel seçimler"de, eli al
tındaki güçlü propaganda ola
naklarıyla politikanın gündemi
ni de tartışmaların yönünü de 
hep ANAP belirledi. Buna kar
şın SODEP, neyi niçin istedi
ğini ve isteklerine varmak için 
nasıl bir yol izleyeceğini prog
ramlaştıramadı. Hatta belirt
mekte yarar var ki, SODEP'in 
aldığı oylar da O'nun, seçmen
ıerin gereksinmelerine cevap ve
ren bir takım istemiere sahip 
çıkmasından ziyade, cuntanın 

hışmına uğramanın, "yerel se
çimler"e katıırnaktan alıkonma
nın yarattığı "saygınlık"la sağ

landı. 

Burjuva liberal ve reformıst 

çevreler sosyal demokrat aydın
lar arasında, alternatif çıkara

mamiş olmanın nedenleri üze
rinde duruluyor. Kimisi bunu 
dönemin özelliklerine, zorluk ve 
olanaksızlıklarına, siyasal oluşu-

Baştarafı sayfa ı 'de 

mu özgürce geliştirip biçimlen
dirmenin elverişli zemininin olu
şamamış olmasına bağ la rken; 
kimileri de daha "iyimser" bir 
hava bağışlarcasına, hareketin 
yeni oluşuna, henüz kendisini 
toparlayabillp ayağa kalkacak 
zamanı bulamamış olmasına 

bağlıyorlar. Bir de bazıları var 
ki, bunlar düşünsel düzeyde han
gi noktalardan SODEP'ten fark
lı olduklarını bir türlü açıklı

ğa kavuşturamamaıarına rağmen 

SODEP'in sosyal demokrat ola
mayacağını, alternatif çıkarama
yacağını, çünkü tepeden yön
lendirme ile ve icazetle kurul
duğunu söylüyorlar. Bunlar ay
lardır, "tabandan tavana doğru" 
örgütlenme çabalarına rağmen 
bir türlü partilerini kuramadılar. 
Ha bugün ha yarın deyip kuru
luşlarını ertelemelerine rağmen, 
aşağı yukarı onlardaki cevherin 
de ne olduğu, ne yapabilecek
leri nereye kadar gidebilecekleri 
anlaşıldı. 

HANGiSI ALTERNATIF 
OLABiı.J R? 

Buradan, biz de sormak duru
munday ız: 'Sosyal demokrat" 
geçinen parti ya da partileşme 
sürecindeki kadrolar, bugüne 
kadar neden bir alternatif çıka
ramadılar? Henüz alternatif ola
mamış olmaları, salt dönemin o
ıanaksızlık ve zorluklarından ya 
da "yeni" olmaktan mı geliyor? 
Ya da alternatif olarnama esa
sında bu oluşumların kendi do
ğalarından gelen bir olgu mu
dur? Ya da SODEP alternatif 
sunmayı başaramadı ama henüz 
oluşumu tamamlanmayan "de
mokratik sol" parti ml alter
natif yaratacak? Bunların al
ternatif olmaları mümkün mü? 

KIMIN IÇIN ALTERNATIF? 
Bütün bu soruların karşılığı

nı verebilmek için herşeyden 

önce "kimin için alternatif" 
sorusunun karşılığını bulmak 
gerekiyor. Çünkü Türkiye öyle 
tüm farklılık ve çelişkilerden 

arındırılmış homojen bir toplum 
değil ki, TC sınırları içinde ya
şayan bütün "vatandaşlar" için 
geçerli tek bir alternatif olsun. 
Türkiye sınıflı bir toplumdur. 

Çıkarları birbiriyle yüzde yüz 
çelişen sınıflardan meydana geli
yor. Bir yanda burjuvazi öte 
yanda işçi sınıfı, köylüler ve di
ğer emekçiler. Bunun Içinde bu
lunduğumuz koşulların yansı

ması olarak bir yanda faşist 

diktatörlüğe yaslanan bir avuç 
tekelci para babaları öte yandan 
toplumun faşizmden zarar gören 
en geniş kesimleri. Sonra Türk 
burjuvazisi "kendi" halkını ege
menlik altına almakla :tetlnme
miş, Kürdistan'ın en büyük par
çasını da sömürgeleştlrmiş. Bir 
yanda sömürgecl tekelci burju
vazinin çıkarları öte yandan sö
mürge Kürdistan'ın, Kürdistan 
halkının durumu. Daha nice çe
lişki ve çıkar farklılıkları ••• Bun
ların hepsi için geçerli bir al
ternatif yoktur ve olamaz. Bur
juvazi Için alternatif olan halk
ıarımız Için, aşırı sömürü ve bas
kıdan başka bir şey değil. Halk
larımız için gerçek alternatif ise 
burjuvazinin egemenlik sistemi
nin sonunu getirir. öyleyse, "al
ternatif" tartışmaianna katılan
ıarın herşeyden önce, "kimin i
çi n alternatif" sorusuna cevap 
vererek Işe başlamaları gereki
yor. Bu sorunun net cevabı ve
rilmeden, girişllecek bütün tar
tışmalar, sarfedilecek bütün söz
ler demagojl olmaktan öteye 
gidemez. 

ALTERNATIF VARDIR 

Nasıl burjuvazinin kendi çı

karlarının Ifadesi olan alterna
tifler varsa ve nasıl ki sınıf 

mücadelesinin karmaşık süreci ı

çinde yapılanan bugünkü siyasal 
biçlmlenmede faşist diktatörlük 
koşulları ve onun yürütme me
kanlzmasındaki özal Hükümeti 
bir avuç büyük tekelin alterna
tifi olarak ortaya çıkmışsa, buna 
karşın Işçi sınıfının, Türkiye ve 
Kürdistan'ın emekçi halk yığın
larının gerçek çıkarlarını somut
laştıran, halklarımızın kendi al
ternatifi de vardır. Bu, uzun va
dede işçi sınıfını köYlüleri ve 
diğer emekçi yığınlarını, burju
vazinin sömürü ve baskı Uzerine 
kurulu egemenlik sisteminden 
kurtaran, kendi iktidarlarını 

kurma, siyasal mekanizmayı 
toplumun çoğunluğunun çıkar
ları, refah ve mutluluğu yönün
de yeniden biçimlendlrme, sö
mürü, baskı, eşitsizlik ve geri -
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kalmışlığa son verme olanakları 
yaratan bir alternatiftir. Bu, 
Kürdistan halkı açısından em
peryalizmin ve sömürgecili!jin 
boyunduru!jundan kurtularak u
lusal demokratik haklara kavuş
mayı getiren, açlık, yoksulluk ve 
işsiziilli ortadan kaldıran, köy
lülü!jü topralla kavuşturan, top
lumun maddi ve manevi geliş
mesi, ilerlemesi önünde geniş u
fuklar açan alternatiftir. Kısa 
vadede de halklarımızı sömür
geci faşist diktatörlükten kur
taracak, en geniş demokratik 
hak ve özgürlükleri sağlayacak, 
aşırı sömürü ve baskı cendere
sini pekiştirdikçe pekiştiren te
kel egemenliğini sınırlandıracak 
lşslzll!ll, yoksuııuııu azartacak 
toplumun geniş kesim• 
lerinin hayat seviyesini yüksel
tecek köktenci müdahalelerin· 
ekonomik, toplumsal ·ve siyasai 
dönüşümlerin gerçekleştirilme
sini salılayacak bir alternatiftir. 

NASIL ALTERNATIF 
OLACAKLAR? 

Sorun eveleyip gevelemeye 
yer bırakmayacak derecede a
çıktır. Uzun vadede ve teme
linde, Türkiye ve Kürdistan 
halkları acısından gerçek kur
tuluşu sağlayacak bir tek alter
natif vardır. O da Türkiye'de 
halkın demokratik iktidarını ger
çekleştirecek demokratik halk 
devrimi ve Kürdistan'da ulusal 
demokratik halk devrimidir. 

Burjuva liberal ve reformist
ıerlnJn, sosyal demokratların, 
gerçek kurtuluş yolunun biri
cik alternatifi olan "devrim"le 
uzaktan yakından alakah olma
dıklarını, onların "öcü"den ka
çar gibi devrimden kaçtıklarını, 
sanırız belirtmeye gerek bile 
yok. 

Ama bırakalım böylesine ha
yati ve vazgeçilmez tutumu, a
caba hiç de devrim sorunu ol
mayan kısa vadeli alternatif ko
nusunda bile bunlara bel bağ

lanabilir ml? Halklarımızın başı
na bela kesilen, iliklerine kadar 
sömürerek en acımasız baskılara 
reva gören faşist diktatörlükten 
kurtulma yolunda gerçekçi bir 
altemtaif olarak ortaya çıkabi-
lirler ml? -

YASAL BURJUVA 
MUHALEFET ALTERNATIF 

OLMAKTAN UZAKTIR 
"Sosyal demokrat" Ya da 

P8şeng: Sayfa 4 

"demokratik sol" görünümlü 
burjuva yasal muhalefetin bugü
ne kadar alternatif olmamasın
da, "dönemin" yani acık deyi
miyle faşist diktatörlük koşul
larının payı vardır elbette. Fa
şist diktatörlük, hem azgın sö
mürü temeli üzerine kurduğu 

merkezileştiriimiş açık terörcü 
yöntemlerle hem de toplumun 
düşünsel yaşamında yarattığı 

tek sesli toplumsal demagoji 
sistemiyle, toplumsal gelişmeye 
hizmet edebilecek teorik ve pra
tik yaratıcılık ve aktiviteyi, -o
zellikle de yasal düzeyde- aıa

blldi!jine kısırlaştıran bir ortam 
oluşturmuştur. Böylesi bir or
tamda, faşizm, toplumun tüm 
kesimlerini ağır ideolojik bom
bardıman altında tutuyor .Bu, 
örgütsüz kitleleri, burjuva aydın 
ve siyasal çevreleri bu naltıyor, 
kısırlaştırıyor. 

Aynı şekilde iddia edildiği 

gibi Türkiye koşullarında yeni 
arayışların Urünü olarak ilk de
fa ortaya çıkan bir siyası biçim
lenme olarak de!jil ama, darbe 
ile ağır tahribatlara uğramanın 
ardından yeniden taparlanmaya 
başlamanın sonucu olarak daha 
"işin başında" olmanın getirdilli 
sancıya da bir ölçüde hak ve
rilebilir. Burada burjuva aydın 

çevrelerde dile getirilen "sos
yal demokrat" ya da "demok
ratik sol" siyasal çabaların ye
nili!jine katılmak mümkün değil. 
Bu nedenle biz sorunun daha 
çok yeniden toparlanma çabala
rının başlangıcı biçiminde anla
şılması gerektilll görüşündeyiz. 

Bu anlamda, "yeni oluş"un al
ternatif çıkarmanın önü~de 
bir engel olarak durdu!ju kabul 
edilebilir. 

Ama bütün bunlar, onların 

henüz gerçekçi bir alternatif 
ortaya çıkaramamış olmalarının 
nedenlerini izah etmeye yeter 
mi? Hiç kuşkusuz hayır. 

GERÇEKÇI 
ALTERNATIFTEN 

YOKSUNLUK ONLARlN 
DOGASINDA YATlYOR 

"Sosyal Demokrat" ya da 
"demokratik sol" siyasal ·çevre
lerin alternatiften yoksunlukları
nın esas ·nedenleri •yukarıda say
dığımız kbşullardan önce gelen 
ve bu koşulların olabilenden de 
öte bir etkinlikle engel olmasına 
yolacan, kendilerinin sınıfsal ve 

siyazal karekterlerldir.Bu karek
ter onların, bugün oldu!ju gibi 
gelecekte de gerçekçi alternatif 
olamıyac'aklarını gösteriyor. 

Bugün, her türlü demokratik 
hak ve özgUrlü!jü yok eden, "ana
yasa"sıyla; yargı ve yUrütme ala
nındaki yasalarıyıa; bunlara da
yanarak açık terör yöntemı üze
rine Inşa edilen kurumlarıyla 'fa
şist diktatörlüktür. Düşünce, söz, 
basın ve örgütlenme özgürlüğü 

toplumun yüzde doksanının· en 
çok gereksinim duydu!ju özgür
lüklerdendir.Şimdi bu özgürlük
lerin kazanılması icin en baş
ta, işbaşındaki diktatörlüğün al
aşa!jı edilmesi, faşizmin zorla 
dayattı!lı "anayasa"nın ortadan 
kaldırılması ·gerekiyor. Adına 

Cumhurbaşkanlı!lı KOnseyi de
nen sınırsız· otoriteye, hükümete, 
ve her türlü baskı ve terör araçla
rıYla· donatdan ordu ve polise 
hayat hakki veten, parlamento
yu göstermelik, anti demokratik 
ve kukla bir niteliğe sokan, en u
fak demokratik istemleri bile en 
a!lır cezalara çarpan ve yüzbin
lerce insanı zindanlarda çürüten, 
yasama, yürütme ve yargıya lllş
kin yasaların sökülüp atılması ge• 
reklyor. 

En önemıısı de böylesi de!ji
şlklikleri bile bugünkü yasal 
çerçevede beş yılda' bir yapıla
cak seçimleri bekleyerek, parla
mentoya gelme umuduyla, hiç
bir meşrulyete dayanmayan fa
şizm koşullarının' yasal arına, 'iş
leyişine boyun e!jmekle, onu 
meşru zemin saymakta gerçek
leştirmenın olanağı yOk. Oysa 
"Sosyal Demokrat" ya da "de
mokratik sol'' düşünce adına cı
kanlar, biricik asgarı çıkar yol 
olan sözkonusu ele!jlşlmleri açık 
bir biçimde programlaştırmayı 

düşünmüyorlar bile. Ne pahasına 
olursa olsun böylesi de!jişimleri 
hayata geçirmek gerekirken, on
lar faşizmin içinde at oynattı!lı 
göstermelik parlamentoya bel 
bağlıyorlar.En kötüsü de, hiç bir 
ciddi soruna çözüm olamıyac'ağ 
halde halkın gözünde parlamen
toyu meşrulaştırmaya, beş yılda 
bir yapılması planıa'nan seçımıe
ri çıkış ·yolu gibi göstermeye, fa
şizm alabildl!llne saldırıp do!jası 
gerelll her türlü uzlaşmayı redet
tiği halde, onlar uysal ·davran
may.a ve uzlaşmak Icin bütün 
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• . .. 
TlSK'in RESTI SOKMEYECEK 

Faşist cuntanın, 12 Eylül 
1980'den beri askıya aldığı 
işçi sınıfının sendikal hak ve 6z
gürlükleri ve serbest toplu pazar
lık, çıkarılan faşist nitelikli ya
salarla sözde yeniden başladı. 

Konu ile ilgili yasalar, anlamla
rının tersine, içieri boşaltılarak 
adeta sendikal hak ve özgür
lüklerin nasıl kullanılmayacağını 
saptıyor durumdalar. 

Işçiler bu yeni döneme, ken
di ekonomik ve demokratik 
haklarını gerçek anlamda savu
nup geliştirecek sendikal örgüt
lerden yoksun olarak giriyorlar. 
izlenen ekonomik politikayla 
işçi ücretlerinin gerçek değeri 

1963 yılının seviyesine indiri
lirken, uzun ve zorlu ·mücade
leler sonucunda kazanılan 

ekonomik ve sosyal haklarla, 
çalı şma süreleri ve iş güvence
lerine ilişkin demokratik hakla
rın hemen hemen tümü Yük
sek Hakem Kurulu'nca (YHK) 
sözleşmelerden çıkarılmış, yani 
işçi sınıfının elinden alınmış bu
lunmaktadır. Işçi sınıfının ve e
mekleriyle geçinen tüm toplum 
kesimlerinin faşizmin azgın 

saldırılarıyla karşı karşıya oldu
ğu, tüm karşı seslerin yasaklar
la susturuldu!ju, kör ve sa!jır 
bir ortama karşılık; işverenler, 

başta "Anayasa" ve di!jer yasa
larla daha merkezileştirip güç
lendirdikleri örgütleri ve devle
tin öncüliik etti!ji yoğun ideo
lojik hllcümlar, terör ve zorba
lığa dayanan yaygın politik sal
dırıların desteğinde saldırılarını 

sürdürüyorlar. 
A!jır faşizm koşullarının ken

dilerine sa!jladığı ola!janüstü o
lanak ve avantajiara rağmen, Tür
kiye i ş veren Sendikaları Konfe
derasyonu (TlSK), yeni toplu
sözleşme dönemine ilişkin stra
tejisinin "prensip ve tavsiyeleri
ni" belirleyen "TlSK teşkilat
lanma dayanışma ve toplusöz
leşmeler prensip, tavsiye ve he
defleri" adlı bir karar belgesi ka
bul etti. Bu belge; "üye sendi
kaların toplu iş sözleşmelerinde 
uymaları zorunlu kurallar olup 
Merkezi Dayanışma Fonu'ndan 

yardım alabilmelerinin ön şartı
nı teşkil etmektedir" diye başla
yarak "prensip tavsiye ve hedef
lerini" sıralıyor: 

Bu"prensip tavsiye ve hedef
ler" kısaca şu noktalardan 
-oluşuyor : 

* Toplu iş sözleşmelerin işve
ren tarafının, üye işveren sendi
kaları olması, 

* l şçileri n ve işyeri sendika 
temsilellerinin iş güvencelerinin 
yasal sınırlarda tutulması, işye

ri disiplin kurulunda işveren oy
larının ço!junlukta olması, 

* l şyeri yönetimine işçilerin 
hiçbir surette katılmaması, 

* Çalışma sürelerinin kısaı

tılmaması, yıllık ücretli izinie
rin yasal sınırlarda tutulması 

veya dondurulması, yeni tatli 
günlerinin kabul edilmemesi, 

* -Kıdem tazminatı, ikramlye, 
kı dem zammı vs. gibi sosyal hak
ların yasal sınırlarda tutulması 

veya dondurulması, yenı sosyal 
hakların verilmemesi, 

* Yürürlükteki toplu iş sözleş
mesinin sona ermesiyle Check
Off uygulamasının "işverenin, 
sendikanın bildirdi!! i listeye göre 
bordrodan aylıkları keserek sen
dikaya ödenmesi" sona erdiril
mesi vs. 

Madeni Eşya Sanayicileri 
Sendlkası(MESS) da aynı 

"prensip tavsiye ve hedefleri" 
daha bir ayrıntılandırıp, a!jır
laştırarak hemen kabul etti. 
Böylece işverenler toplu sözleş
melerde bugünkü faşist yasaların 
kabul ettiği asgari "olanaklar
dan" daha ötesini kabul etme
meyi ve toplusözleşme olayını 

fiilen hükümsüz kılmayı karar
laştırmış oluyorlar. 

Bu belgeler, faşizmin işçi sı
nıfına karşı evrensel tutumunun 
yani O'na karşı aşırı düşmanlı
!jının ve en avantajlı durumlarda 
olsa bile ihtiyatı elden bırakma
dan, sapayı dik tuturak sürek
li saldırı halinde olma anlayışı
nın tipik bir örneğidir. 

öte yandan bu saldırı belge
leri, işverenlerin konu ile ilgili 
temel kavramları ve anlamlarını 
nasıl bilinçlice tersyüz ettikleri-

ni açıkça gösteriyor. 1 şverenler 
bu "prensip ve tavsiyeler"le 
mevcut avantajltrını korumak 
bir yana, onları geliştirmek Için 
daha azgın saldırıların mesajla
rını veriyorlar. 

Iş hukukuna ilişkin yasaların 
en düşük çalışma koşullarını 

saptayarak, bunların altındaki 

koşulları yasakladığını, Işçi sen
dikalarının da yasalarla saptanan 
bu asgari ölçülerden oluşan ko
şulları geliştirmek amacıyla ku
ruldukları gerçe!jlnl, her biri bir 
sürü "hukuk danışmanlı", kül
türlü(!) lşverenlerlmizce bilinme
mesi olanaklı mıdır. Her işve

renin uygulamak zorunda oldu
!ju "prensip tavsiye ve hedef
ler" belgesi yasaların tanıdı!jı 

asgari hakları kısıtlamayı, YHK' 
nın operasyonundan kurtulup 
mevcut sözleşmelerde hala varo
lan bir takım kazanılmış ekono
mik ve sosyal hakları geri alma-

- yı amaçlıyor. Yasalar "su, hava
gazı, tabii gaz ve petrol sonda
jı, üretimi ve da!jıtımı Işlerinde, 
banka ve noter hizmetinde" 
grev hakkını tamamen yasaklı
yar. Geri kalan sektörler Için de 
yasaklarla kuşa çevirip ona ula
sıımasını neredeyse ortadan kal
dırmış durumda. Buna ra!jmen 
bu hakkın kullanılması oıana!jı
nın do!jdu!ju durumda -belge, 
cuntanın anayasasına bir hak o
larak konan lokavtın derhal uy
gulanmasını emretmektedir. 

Tl SK bu prensipleri yle, sade
ce işçi sınıfına de!jll, çıkarları 
tekellerin çıkarlarıyla tam ola
rak ba!jdaşmayan, en büyük te
keller yararına uygulanan mono
tarıst ekonomi-politika sonucun
da iflasa doğru sürüklenen, ya
şamları için daha kısa vadeli, 
günlük tedbirlere Ihtiyacı olan 
ve bu nedenle tekellerle "kader 
yolları" ayrılan daha küçük Iş
verenieri; orta ve ·küçük çaplı 

işletme sahiplerini de tehdit edi
yor. Belge, işçi sendikalarıyla 

mücadelede, işverenlerin hareket 
birliğini sa!jlamaları, dayanışma 

ve dayanıklıklarını artırmaları a
macıyla 1977'de Tl SK tarafın--
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dan kurulmUş bulunan ve adına 
"Merkezi Dayanışma Fonu" de
nilen fondan yararlanmanın ön 
koşulu olarak bu "prensip ve 
tavsıyelere" uymayı zorunlu kı
lıyor. 

12 Eylül öncesinde, şimdiki 
Başbakan Turgut özal'ın baş
kanlığını yaptığı ve işçi sendi
kalarına "grup sözıeşmesl"ni da
yatıp biiyUk çapta uyuşmazlık 
ve greviere neden olan MESS'in, 
bu prensibe uymayan kendi üye
lerine uyguladığı "Uyelikten ih
raç" yaptırımı hatırlardadır. 
Tl SK 'In "prensipler"! ne geçen 
bu husus, işveren sendikalarının 
kendi üyelerı üzerindeki etkile
rini artırmak Için cuntanın 
çıkardığı ilgili yasaya da geçi
rilmiş bulunmaktadır. Toplu Iş 
SÖZleşmesi, Grev ve Lokavt Ya
sası'nda; "toplu Iş sözleşmesi, 
hizmet aktinin muhtevası ve so
na ermesiyle ilgili hususları dü
zenlemek üzere Işçi sendikası ile 
birlikte işveren sendikası veya 
Işveren sendikası Uyesı olmayan 
lşwren arasında yapılan sözleş
medlr". Buna göre, eğer işveren 
sendika Uyesl ise, kendi çıkarı
na uygun bulsa bile sendika yö
netiminin koyduğu "prensip ve 
tavsiyeıere aykırı sözleşme ba
ğıtlayamayacaktır''. 

Yönetimine faşist diktatörlü
ğün arkasındaki tekellerin hakim 
olduğu TlSK, faşizmin genel an
layış ve tutumuna uygun olarak, 
kendisine karşı en kararlı sınıf 
olan ışçr · sınıfına· nucu m 
w· saldırılarını daha da sıklaş
tırıp, slstemleştirmeyl amaçladı
ğını ortaya koymuş bulunuyor. 
Bir derglye verdiği demeçte; 
kendi deyimiyle; "Durgun hava
yı değil, fırtınalı havayı sevdi
ğini" söyleyen TlSK Genel Baş
kanı Halit Narin, küstahlık yap
mada da kusur etmiyor. Bu ce
saretini, kendisine at oynatma 
olanakları veren faşizm koşulla
rından aldığı kuşku götürmez. 
Tarihi tersine çevlrmeye çalışan 
bir Donkişot edası içinde, ser
mayenın ve işwrenlerin, yarat
tıkları nice tırtınada da yine 
kendilerinin boğulduklarını bil· 
mezlikten geliyor. Ama işçi sı
nıfı, bu küstahlığın cevabını her 
yerde olduğu gibi Türkiye ve 
KUrdistan'da da verecektir. "1 ş
çi sınıfının sendikal hak ve öz
gürlüklerini temelden rededen 
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bu "prensip ve tavsiyeler"e çe
şitli kesimler -yeterli olmasa bile 
tepki gösterdiler. Fakat,Türkiye 
ve Kürdistan işçi sınıfının önem
li bir bölümünü bünyesinde ba
rındıran ve bu nedenle anılan 
belgenin asıl muhatabı sayıl
ması gereken TüRK-I ş yöneti
mi, demeç düzeyinde bile olsa 
gerekli tepkiyi göstermedi. Uz
laşmacı TORK-i ş yönetimi, 
başıarındaki "namus belasını" 
defatmek Için kendilerine karşı 
bile uzlaşmaz davranan TiSK'e 
ve onların siyasal temsilelleri o
lan Evren-özal çetesine "ma
kul" bir uzlaşma noktası kabul 
ettirememenin suskunluğu ve sı
kıntısı, ayrıca daha düne kadar 
çıkmaları için kendilerinin de 
destek oldukları Anayasa ve ya
salarla sımsıkı bağlanmış bulun
malarının şaşkı nlığ ı fçi ndedirler. 

• 

Bütün bu olumsuz koşullar, ül
keleri miz işçi sınıfını ve yandaş
larını umutsuzluğa sürükleme
melidir. Bilinmelidir ki; faşizmin 
işçi sınıfına bakışı, O'na reva 
gördüğü uygumalar her zaman 
w her yerde esas olarak aynı
dır ve bu aynılık, her zaman ve 
her yerde olduğu gibi faşizmin 
kaderi için de sözkonusudur. 
Yeter ki gün ve koşullara uy
gun mücadele yöntem ve araç
larını yaratabilelim; işyerlerin
den başlayarak mevcut örgüt
lülüğümüzü koruyup, TORK-iş• 
te ve çok özel durumlarda ba
ğımsız sendikalarda örgütlülüğü
müzü pekiştirerek kararlı bir 
mücadele içinde olalım. Faşiz
min "Anayasa" ve yasalarını da 
işverenlerin saldırı ve düşmanlık 
beJgelerini de yırtıp atacak gücü
müz vardır. Bunu başaracağız 

• «Leş Kargaları» nı n Iran Seteri 
22 Eylül 1980'den bu yana 

sürmekte olan iran-Irak savaşı
nın Yikıcı sonuçları, Türkiye te
kelci burjuvazisinin Iştahını ka
bartıyor. Blllndlğl gibi savaş, sa
vaşan ülke halklarını korkunç 
sıkıntılara boğdu; onbinlerce 
can aldı, yiyecek, giyecek kıt
lığına, büyük çapta yerleşim ve 
sanayı merkezlerının tahribol
masına, çalışamaz duruma gel
mesine neden oldu. Böylesi bir 
dönemde, Türkiye , taraflarla 
"olumlu" ekonomik Ilişkilere gi
rerek bu ülkelere Ihracatını art
tırmaya özen gösteriyor. Sava
şan ülketerin hUkUmetlerlyle, 
TUrklye•nın tıcari Ilişkilerı IYI gl
diyor. Buralara yapılan ihracat, 
her yıl artış gösteriyor. 

Bu anlamıyla da Türkiye'de
ki "leş kargaları"na göre, bu ül
keler lezzetll birer av, yiyecek, 
giyecek ihraç ve Inşaat Işleri 
Için "muazzam" birer pazardır
lar. TUr k tekelci burjuvazisi, 
KUrt ulusal demokratik hareket
lerinin, Iran ve Irak'ta Ileri mev
ziler elde etmemesi koşuluyla 
sürmesinden yana gözUktüğü sa
vaşı, bUyük bir kar kaynağı ve 
"dışa açılma"nın kaçınımaması 

gereken fırsatı olarak görüyor. 
i şte bu tırsatın daha iYi de

ğerlendirilmesine zemin oluştur
mak amacıyla Nisan ayı son
larında Başbakan Turgut özal, 
Devlet Bakanı lsmaıı özdağlar, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşa
rı Ekrem Pakdemirli de arala
rında olmak üzere "1000 kişi
lik Türk tıcaret ordusu"· iran•a 
bir sefer yaptı. Dalgalar hallnde 
i ran topraklarına giren "ordu" 
nun "sefer"inden beklenen ba
şarı elde edilemedi. 

i ranlı yetkililer Türkiye'nin 
mallarını çok pahalı buldular ve 
Türk Heyeti'nin yerleşim ve sa
nayi merkezleri inşası, Türkiye' 
nin doğal gaz ve petrol boru hat
tı projesi gibi orta ve uzun va
deli ticari ilişkilere ilişkin öne
rilerini geri çevirdiler. iranil yet
kililer, Türkiye'den giyecek ve 
yiyecek gibi günlük zorunlu ih
tiyaç maddelerini· satın almayı 
kabul ettiler. Böylece de soo 
milyon dolar bulan bir Iş bağ
lantısı Imzalandı. "Leş kargala
rı" büyük aviarı ele geçiremedi
ler, ama şimdilik ufak tefek kı
rıntııara kavuşmuş olmaları a
ğızlarını şapırdatmaya yetiyore 
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ANAP~n «At» Oyunu 
Halkın sürekli artan tepkisi 

karşısında, kukla parlamentoda 
temsil edilen partiler, "af" ko
nusuyla yakından llgilendikleri 
intlbasını vermeye ve böylece
de halkın sürekli artan tepkisi
nı yumuşatmaya çalışıyorlar. 

Asi ında, onları asıl düşündüren, 

Içerden onbinlerce tutuklunun 
kötü yaşam koşulları altında çü
rütülmesi, işkence ile yokedilme
si değil; halkta oluşan "af" is
teminin "anayasaı düzenı yıkma
ya çalışanların" öncüliillünde ak
tif ve "sistem Için tehlikeli" ey
lemıere yol açmasıdır. Kukla 
parlamentoda temsil edilen par
tıler, halkın umudunu parlamen-
todan çıkacak bir "af" kara
rına bağlamaya çalışıyorlar. Bu
nu da 'bölücü" ve "komünist" 
örgütı~rin "af" uğruna aktif kit
le hareketlerı örgütlemelerine 
engel olmak Için yapıyorlar. 

Parlamento gündemindeki "af" 
ıa hem ıç ve hem de dış kamu
oyu yumuşatıımak, aldatıı

mak isteniyor. 
Kukla parlamentoda temsil e

dilen her Uç parti de, politik 
tutukluları da kapsayacak genel 
bir "af"ın çıkarılmasına karşı

dırıar. "Af" konusunda anlaşan, 
görüş birli!jinde olan bu parti
ler arasında varolan "ayrılıklar", 
göstermelik, nüans ayrılıkiard ır. 

Strasbuorg'da 7·1 1 Mayıs ta
rihleri arasında yapılan Avru
pa Konseyi toplantısından bir
kaç gün önce, tekelci burjuva
zinin denetimindeki basın ve Ya
yın organları, ANAP'ın "kısmi 

af"önerdiğini manşete çıkardı-

lar. 
Avrupa Konseyi topJan· 

tısında Türkiye'deki faşist dik
tatörlük lehine olumlu hava Ya· 
ratma ve Türk heyetinin üyeli
ğinin kabulü doğrultusunda 

karar çıkmasına yönelik yapılan 
çabaların bir parçası olarak, 
ANAP, bir sahtekarlık örneği 

daha sergi le di. 
2 MaYıs günü ANAP Balıke

sir ~illetvekili ve TBMM i çi ş
leri Komisyonu Başkanı N.~ca.~ 
Tunçsiper, bir budanmış af 
yasa tasarısı önerisini kendi par
ti grup yönetim kuruluna verdi. 

önerinin çerçevesi "kader kur
banıarı"yla sınırlı kalıyordu. Bu, 
"af" önerisi olmaktan ziyade, 
bir tür ayrıcalıklı ceza Indirim 
yasa tasarısı biçimindeydi; "or
man, vatana ihanet, toplu ka
çakçılık, silahlı örgüt kurma, 
devlet aleyhine işlenen suçlar"ı 
kapsamdışı bırakıyordu. Bilin
diği gibi düşünce, örgütlenme ve 
basın özgürlüğü, demokrasinin 
kırıntılarının bile oımadı!jı Tür
kiye'de, "devlete karşı Işlenen 

suçıar"ın kapsamı oldukça 
geniştir. Bu kapsama, bırakın 

politik tutukluların tümünü, 
"Politik oımayan"blrçok tu
tuklu bile giriyor. öneri, 5.12. 
1983 tarihine kadar işlenen 

"suçlar"ın "af" kapsamına a
lanmasını• idamların müebbete 
ve müebbetlerin 24 yıl hapis 
cezasına indirilmesini; 10 yıldan 
az cezası olanların salıverilmesi 

ve diğerlerinin cezalarından 10' 
ar yıllık indirime gidilmesinl; 
firardakilerden yurtiçinde olan
ların üç ve yurtdışında olanla
rın da en geç 12 ay içerisinde 
testim olmaları halinde "af"tan 
yararlandırıımasını, "af"la salı

verilenierin tekrar "suç" işleme
lerı halinde, bu kez eski ceza
nın da yenı cezaya eklenerek 
infaza gidilmesını öngörüyordu. 

Avrupa Konseyi'nin Strasbo
urg toplantısının ardından 

ANAP Meclis Grubu Yönetim 
Kurulu toplantısı yapıldı ve bu 
toplantıdan sonra önerinin rede
dildiği açıklandı. Gerekçe ola
rak ise, "affın zamansız olduğ~ 
ve ileri bir tarihte düşünülması 
gerektiği" yolundaki hükümet 
görüşü gösterildi. 

su kadar dar kapsamlı bir önerı
yi bile benimsemayen hüküme
tin, politik tutukluları da kapsa
yacak bir "genel af" ilan etme
ye niyeti olmayacağı açık. Ama, 
o, "af"fı kendi egemenlik siste
mını tehlikelerden koruyacak 
bir oyalama taktiği olarak kul
lanmaya çalışıyor. Halk yığınla
rının kendisini daha fazla zorla
ması halinde, oldukça kısıtlı ve 
politik tutukluları kapsamına al
mayan bir "af"fa başvurabile-

ceğl kuşku götürmez bir ger
çektir. Zaten şimdi yapılanlar 

da bunu gösteriyor. Bir taraf· 
tan halk göstermelik "af" ö
nergelerinln parlamento gün
demine arasıra getirilmek sUre
tiyle oyalanmaya çalışılıyor; öte 
taraftan da halka sınırlı bir "af" 
ın benimsetilmesi doğrultusun

daki propagandalar yoğunlaştı
rılıyor. Faşist diktatörlük yanda
şı güçlerce, bu şekilde, "af" 
özleminde ortak çıkarları olan 
yı!jınlar arasında ayrılık tohum
ları serplştlrllmek, protesto 
hareketleri yumuşatıımak ve da
ha fazla yığınsaliaşmış aktif ve 
örgütlü eylemiere dönüşmesi ö
nüne engeller dikilrnek Isteniyor. 

Turgut özal, geçen ayın orta
larında, "Financial Times" ad
lı Ingiliz gazetesinde yer alan 
konuşmasında, politik tutuklu
lar Için bir "af" düşünmedik· 
lerini, "bir dahaki seçimleri bek
lemek" gerekti!!! ni söylüyor. Ya
ni bunun manası, daha açık bir 
şekilde söylemek gerekirse şu
dur: Politik tutukluları da kap
sayacak bir genel "af" ilan et
meyi düşünmüyoruz; ama, bir 
dahaki göstermelik, antı-cıemok
ratik seçımıerde bunu da yo!jun 
propaganda ve demagojl malze
mesi olarak kullanarak halkın 

oylarını çalacağız. 

özal ve tayfası, gecekondular
daki yoksulların, işçi, köylü, es
naf, emekli ve memurun başına 
neler getirdiyse, onları yerel se
çimlerde hangi yöntemlerle al
datmaya çalıştıysa, gelecek se
çimlerde de "af" konusunu de
magojlsine malzeme yaparak tu
tuklu yakınlarını ayni yöntem
lerle aldatma yoluna gidecektir. 
Bu açıktır. ve faşizmin zindan
larındaki tutuklu kırımı, daha 
nice canlar almaya devam ede
cektir. Bu durumda biz komü
nistlere önemli görevler düşmek
tedir. Cuntanın yıkımı Için sarf 
ettiğimiz çabaları arttıralımı fa
şizmin kırım politikasının önüne 
setler çekelim. Bir kez daha 
anal arı, babaları, kardeşleri, eş

leri, dostları demagojlk faşist 

propagandalarıa oyalamak, kan
dırmak isteyen özal'ın çirkef 
yüzünü yığınlara teşhir edelim. 
Yığınların dikkatini "af" konu
sunda izlenen oyalayıcı, aldatı

cı, göstermelik girişimiere ve de~ 
magojiye çekerek yığın biriiğı 

ve aktivitesini güçlendireli me 

Peşeng: sayfa 7 
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"FAŞİST DİKTATORLUK GOÇLO DEGİLDİR. O'NUN Gö
RÜNEN GOÇLOLOGO, ASLINDA DEVRİMCİ MUHALEFE
l'İN DAGINIKLIGINDAN VE ONA KARŞI BUGÜNE KADAR 
ÇOK YÖNLO SAVAŞIMIN ORGOTLENEMEMESİNDEN İLE
Ri GELMEKTEDİR" 

NASIL BiR ÇALIŞMA ? 
Partimiz, Kürdistan öncü 1 şçi 

Partısı ·(PPKK)'nln geçtilllmiz 
yılın 't:laşında dönemin çok alli' 
koşullarına raljmen 2.Kongresl' 
nı başarıyla yapması Kürdistan 
devrımcı mücadele tarihinde ö
nemli bir yer teşkil eder. özel
likle, Kongre'de onaylanan Poll
tlk Rapor ve alınan kararlar ge
rek sömürgecl faşist dlktatöriUlle 
karşı mücadelede ve gerekse 
Kürdistan halkının baljımsı'zlık 
mücadelesinde çok açık ve net 
perspektifleri ortaya koymuş ve 
bunların Hayata geçirilmesi Için 
de partlll milltan ve sempati· 
zanıara açık ve kesin direktif-

l
ler vermiştir. Faşist diktatörlük, 
her geçen gün Iktidarını sall• 
lamlaŞtırmanın bliYUk bir çabası 
Içindedir. Bunda (geçıcı de olsa) 
bir parça başarılı oldu !lu da açık 
bir gerçek. Türkiye'de faşist dik· 
tatörlük de, genel olarak faşiz
mi yaşayan her ülke gibi mevcut 
düzenı (kapitalizmi) Içinde bu
lundullu ekonomlk-siyasi buna
lımdlın kurtarmak ister. Ama gü
neş, ay ve dünya nasil bir nes. 
nel gerçeklik Ise emperyalist-ka
pitalist sistemin bunalımı 'da o 
kadar gerçektir. Bu yüzden de 
tekelci faşist burJuvazi ne kadar 
çabalarsa çabalasın riaflle! Tür
klye'yllclne girmiş oldulju ölüm 
bataklıllından kendi faşist yön
temleri de kurtaramayacak. 

Faşist yönetimin kudurmuş 
bir güç olarak bugün Iktidarını 
sürdürmesi onun güçlü olduljunu 
göstermez. Çünkü onun yapısı 
Iç çellşkllerle dolu dengeslzllk· 
ler Uzerine Inşa olmuştur. Ve bu 
dengesizilk özde onu güçsüz kıl· 
maktadır. Bir kere faşist ikti· 
dar ne yaparsa yapsın· tıurıuva 
kampındaki ayrıilkiatı gldere-

Peşeng: sayfa s 

mez. Aksine oluşturdulju siyası 
tekeliyle burjuva kampındaki 
çellş kileri artırdılll gibi, Işçi sı· 
nıfı lle tekelci güçler, diller e
mekçi tabakalarla tekeleller ara
sındaki çelişkileri daha da derln
leştlrlr. Faşist dlktatörlüllün or
ta direlli "güçlendiriP" "korudu
lju" Işçilerin yaşam düzeyini 
"Yükselttllll" küçük üreticiyi 
"destekledllll" vb. gibi demago
JIIerlne raljmen kimi palazlandı· 
rıp güçlendirdilll de apaçık mey
danda. 

Faşist diktatörlük güçlü dellll· 
dir. dnun görünen güçlülüllü,as· 
lındci devrımci muhalefetin dallı· 
nıklıllıntıan ve o'na karşı bugüne 
kadar çok yönlü savaşımırt ör· 
gütlenememeslnden ller! gelmek· 
te. Fakat hep böyle sürecek de
illi elbette. Biz komünistler, 
"devrimcı güçler arasında bir· 
lik yoktur" diye doljaldl' ki 
bekleyemeylz. Kürdistan işçi 
sınıfı'nın öncü örgütü olarak, 
halkımızın· savaşı m ıli da üzerlml· 

,ze düşeni layıklyla yerıne getir· 
rnek zorundayız. Fakat bugüne 
kadar bizim de faşist dlktatör· 
lülle karşı savaşımı yeterince ör
gutleyemedllllmlz ortada. Yapı!· 
ması geteken birçok çatışma he· 
n üz Istenilen düzeyde dellildlr. 
Bunu, özelllkle faşist diktatör
lüğün baskısı altında yaşayan 
yoldaşlarımız daha açıkca gör· 
mekteıer. özelllkle bu durum, 
DlyarbakB"'deikl açlık grevleri sı· 
rasında bir takım (:alışmalar ya
Pıldıysa da tutuklu allelerinin 
eylemlerını yeterınce yönlendl· 
rememede ve parti yayınlarının 
Istenilen şeklide kitlelere ulaş
tırılahiamasında kendini göster
di. 

Bugün sömürgecl faşist dlkta· 

törlüğü devirmek icin en aktif 
savaşımı: ötgütıeme ve yönlen
dirme lle karşı karşıyayız. Par
tlll yoldaşlarımız ve parti taraf
tarıarımiZ bu nu billnelerine yer
leştirmelldlrler. ülke koşulları· 
nın a!iırlığı, polisin, militarizm in 
akıl almaz barbarhill ortada. Bu, 
klnimlzl bir kat daha artırmali. 
Düşmana karşı k'ararlllığımızı 
her halUkarda mücadelemızıe 
göstermeliyiz. Parti program ve 
ilkelerını günümüz koşullarında· 
ki somut taktiklerini kitlelere -
götürmek ve onları örgütlernek 
glbl çok açık 'lle acil pratik gö
revler bizlerı bekliyor. Partim IZ 
döneme uygun teorik belirleme
leri; düşman Içindeki çelişki· 
lerden nasıl yararlanııacilllını, Sa· 
vaşımda hedefledikleri miz!, anti· 
faşist cephe ve Kürdistan Için u
lusal ·demokratik halk cephesi 
programlarını; bu cephelerde 
kimlerle, nasd ve nereye kadar 
gldebileceğimizi mücadele araç 
ve biçimlerini somut olarak or
taya koymuştur. Faşizmin Ylkll· 
ması Icin Türkiye genelinde an
ti-faşist bir cephenin, Kürdistan 
Icin ulusa ı demokratik halk cep
hesının nasıl ötgütleneceğlnl; il
legal, yarı-legal ve legal mücade
le olanaklarından yararlanma ge
reljlnl açık-seçik perspektifler o
larak önümüze koymuştur. 

HEDEF EN GE NI Ş 
KITLELERIN BIRLIGINI 

SAGLAMAK VE IÇLERINDE 
ÇALlŞMAK OLMALIDIR 

KUrdistan işçi sınıfı partisinin 
özellikle Qye ve taraftarları ola· 
rak, partimizin bu politikasını· 
nasıl, •nereye ve hangi kesimle
re götürmeliylz? Çok defalar be
lirtilmiş olmasına 'rağmen bir 
partlzan olarak bir kez de ben 
burada ele almakta yarar görU· 
yorum. 

Faşizmi yıkacak temel güç 
kitlelerdir. Kitlelerin en geniş 
blrlilllnl salllamak, onları bir 
cephe çatısı alt'ında birleştirmek 
faşizmin kitlesel dayanağını 
yoketmektlr. OnuR ömrünü kt
saltmaktır. Dimltrov•un faşizme 
karşı savaşımda "kitleler nerede 
ise, komünistler orada olmalı· 
dır" ve "kitlesel calışma, kitle 
mücadelesi, kitle direnişi, blrle· 
ş lk cephe ve macera yok" sözle
rı anti-fasist savaşımda önemli 
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taktik Ilkeler olarak önümüzde 
durmaktadır. 

işçi SINIFININ 
öRGüTLENMESI 

Faşizme karşı savaşımda 
kitlelerin rolü ortada Iken bu nla
rı yönlendirmek de hayati bir 
sorundur. 1 şte burada Türkiye 
ve Kürdistan işçi sınıflar'ına ve 
onların öncülerine önemli gö
revler düşmektedir. Faşist dlkta
törlü!le karşı mücadelede en ka
rarlı, en etkili güç Işçi sınrfi do
layısıyla onun ekonomik, poli
tik ve Ideolojik savaşımıdır.' Iş
çi sınıfı faşizm In saldırısıiıda'n 
naslblnl en fazla alan güçtür. 
Onun sömürııımesi faşizm ko
şullarında bir kat daha artmış
tır. Faşizme karşı milcadelede 
kaybedece!jl hiçbir şey kalma
mıştır, ama kazanaca!lı çok şey 
vardır. Çünkü gelece!jin sahibi 
o alacaktır. Bunun için de bu
gün Işçilerin faşizme karşı çı
kartılmalarının yolu onları ortak 
çıkarlarında bir araya getiren 
sendikalarda toplamak ve siyasal 
örgütlerine çekebilmak olmalı
dır. Bu amaçla da bugün Türki· 
ye' de Işçilerin, sınıf çıkarları 
temelinde gönüllll demokratik 
sendikal blrll!llnl savı:ınmalıyız; 

Sömürgecl faşist diktatörlük 
Işçi sınıfına yönelttl!ll saldırılar
la ona, yeraltındaki siyasal örgüt
lerine önemli darbeler vurmuş, 
devrimci Jegal mesleki örgütü 
DISK'! de kapatarak her alanda
ki örgütlll blrll!jlnl ve mücadele
sini· da!lıtma yolunda geçJel bir 
başarı elde etmiştir. Faşist 
dlktatörlll!lün halklarımıza zorla 
kabul ettlrdl!li yenı Anayasa iş
çilerin sendikal alanda (her alan
da oldu!lu gibi) sınıf temelinde 
örQiltlenmelerlnln önüne büYük 
setler çekerek, yeni devrimci 
sendikaların kuruımasını engel
lemiştir. Işte bunun için tıım 
Işçi kitlelerinin tek açık kitlesel 
konfederasyon olan Tü RK-1 Ş' 
te örgütlenmelerini sa!llayarak 
Işçi sınıfının sınıf mücadelesi te
melinde demokratik sendikal bir
ll!linl yaratmak zorundayız. Bu 
konuda Dlmltrov şöyle der : 

" ... · Sendikalardaki çalışmalar 
tüm komünist partilerin, çözüm
leme sırası· gelmiş en önem:ı so
runlardan biridir. Bundan dola
YI sendikaların blrli!li u!jru na 

milcadele sorununu en başa ko
yarak sendikal çalışmilarda ger
çek atılımlar sa!llamalıyız." (Seç 
me Eserler, CIIt 1, sayfa 234) 

"Bununlaberaber sendika ör
gütlerinin birleşmesi Için yalnız 
şu tek koşulu Ileri sQrüyoruz: 
sermayeye karşı mücadele, fa
şizme karşı mücadele, ve sendi
kaların Iç demokrasisi ı:ı!lruna 
mücadele" (age. s.237) 

"Çok kesin olarak şunu söy
lemek gerekir ki, yaptığı Iş 'lle 
liglll kitle sendikalarına 'girme
yen, reformist sendikaların ger
çek bir sınıf sendikaları dUru
muna gelmesi ıçın mücadele et
meyen, sendikal hareketin sı
nıf mücadelesi temeline dayana
rak birleşmesi Için milcadele et
meyen bir komUnist Işçi, böyle 
bir devrimci Işçi, en önemli pro
letarya görevını yapmamış olur" 
(age. s.239) ' 

Bugün komUnistler Için, kuru
lu bir sendika olan Tü RK-1 Ş' 
te işçi kitlelerını örgütlernek ye
nı bir sendika kurmaktan daha 
kolay_ ve avantiijlıdır.' Kaldı ki, 
komUnistler TüRK-IŞ•e üye o
lurken Dlmitrov•un yukarıda be
lirlediği "sermayeye karşı müca
dele", ''faşizme karşı mücadele" 
ve "sendikaların rç demokrasi
sı uğruna mııcadele''YI Işçi sını
fınını başarısı a~ısından esas ·al
malıdrllır'. Bu hareketi benimse
miş kişller olarak bu tıır çalış
maları gözden kaçırmamak zo
rundayız. · 

KöVLüLü~üN 
öRGüTLENMESI 

Sömürgeci-faşist dlktatörlll!le 
karşı savaşımda mutlaka kaza
nılması geteken di !ler güç köylll· 
lüktıır. Bugün köyllllllğlln çıkar
ları da faşlzmle çeDşmektedlr. 
Yoksul köYilliilk daha da yok
sullaşırken, orta köyllllük ve 
zengin köylüllli!illn bazı kesımıeri 
ürettiklerının karşılı!lı"l alama
maları -tütün ıırettcllerlnde ve di
ğer üretim alanlarında oldu!lu 
glbi-,ellerindeki ürünlerı satama• 
maları, buna karşı gübre ve zı
rai Ilaçların flatlarının'Yilksekll· 
§inden kendilerine yanaşılama
ması, ·köylülüğün bu kesimlerı
nın faşizmle çelişkisini derln
leştirmektedlr. Bu çellşkelerl 
daha da derinleştlrmek ve bun
dan yararıanmak biz komünist-

ıerln görevi oımalıdr. Bu kesim• 
lerı kazanmanın yolu da çeşit
ll alanlarda köYlü birliklerı ve 
kooperatifleri kurmak, varolan 
yerlerde kooperatifiere girerek 
köYIOierı örgütlemenin yoRarını 
yaratmaktır. ı Bunun yanında 
KUrdistan köylllsOnDn !)zeUikle 
de sınır 'bbylarında yaşayan ke
simlerinin faşizmin sürekli fiili 
baskışına 'uğraması, namusu na, 
malına,: canına '.eı uzattiması o-· 
nun kinini ve tepkisini· sömUr
gecl faşistlere karşı Mr geçen 
gün daha da artırmaktadr. mu 
durumlar ·gözönüne alındı!lıntıa 
halkımızını bu kesimleriyle su-· 
rekll diyalog Içinde olmak, on
ları ör91ltlemek, sortınlarının çö
züm yollarını göstennek, onlara 
bu yolda öneiliilk etmek bizle
rin önde gelen görevi olmalıdr.: 
Kürdistan nllfusunun bilyük ço
§unluğunun köyllllilkten oluş
ması, faşizme karşı kitlesel ·di· 
renişi yaratmada köylülüğün ö· 
nemini tüm çıplaklığıyla ·ortaya 
koyar. 

GENÇLI~IN öRGüTLENMESI 

Sömilrgecl faşist dlktatöriOğe 
karşı kitlesel ·mücadeleye kaza
nılması gereken önemli bir ke
sim de gençllktlr. PPKK, KOr· 
dlstan gençliğinin örgütlenmesı
ne özel bir önem verır. 12 Ey· 
IDI öncesi · lşçl-köyiU·öğrencl 
gençliği DDKD1erde örgütleyen 
Kürdistan genç öneilieri bugün 
de gençliği sömUrgecl faşist dik· 
tatörlüğe karşı ç'lkartmak ve 
onları yeniden faşizm koşulla· 
rının ağır lllegal mUcadelesı te
melinde örgütlernek Için Jllegal 
merkezi bir gençlik örgütünün 
yaratılmasını · önüne koymuş· 
!ardır. Sömürgeci faşist dikta
törlük, özelllkle gençliği yoz
laştırma, kendi politikasına uy· 
gun, beyinleri Yikanmış yenı bir 
gençlik yaratma çabasında. Biz
ler de buna karşı her alanda u
nlverslteıerde, llselerde, fabrika· 
larda, tarlalarda, çalışmayan ke
slmlerde sömürgeci faşist dlkta
törlü§e karşı güÇlü devrımcı bir 
gençlik hareketi yaratmak 
zorundayız. üniversitelerde oku· 
yan gençll!ll YöK ve unıversl· 
telerin özerkl@nl kaldıran yasa· 
ıara karşı, lise gençll§lnl liseleri -
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askeri kışla 'haline getiren uygu
lamalara karşı, Işsiz ·gençii!:JI de 
lşstzll!je karşı harekete geçire
rek demokratik haklar u!jruna 
mücadeleden hareketle bu ke
simleri siyasal • mücadele Iç-ine 
çekmeye çatışmııtıyızı 'T"ürkiye 
ve Kürdistan'da 12 EYlül önc:esı 
güçlü bir gençlik hareketı vardı. 
Bugün de bunu yaratma koşuı
ları val'd ır. · 

AYDINLARlN 
öRGüTLENMESI 

AYdınlar bir sınıf ı olmayıp 

toptumsal · bir katmandır. Ay
dınlatın ölr bölümü egemen sı

nif llcökenllolmalarına ra!lmen, 
e!lttlmlerı, yetişmelerı sırası'nda 

bilimsel ·gerçeklerden hareketle 
toplum yaşamını, sorunlarını ta-ı 
nımaları nedentyle egemen sını· 
fın tıönem suyuna gitmeyen, 
baskıya,· sömürüye, haksızlılia 

karşı sataşım veren aydıntat da 
azımsanmayacak kadar çoktur. 
Halkının' sbrı:ınıarının' ı;ııınc:Jnde 

olan aydınların ı;u kesımı kitle
·ıerı bilinçtendirmeda ve mevc:ut 
düzene karşı ı;:ıkmada önemli 
pozisyonlara sahiPtirler. Gerçek
ten,kendlsl sosyalist veya de
rtıokrat otan aydınpoş_ zama
nını kahvelerde, lokallarde, yazı
hanelerde ,sohbetlerde c:an sı

klCI rotunlarla geçtren biri de!lll, 
kendisini halkının' davasına 

adayan halkına karşı, ö!lrendl!IJ 
bilime karşı sol'ı.ımlutuııunun ge
reııını yerıne getiren kişidir. Par
tlll milltanıara düşen görev, lle
rlc:J, demokrat aydınlatla Iliş ki
ler kurmak, en geniş aydın 

kastmlerının mUc:adele Içine 
çekilmesını saıııamaktır.özelllk

ıe bazı aydırılatın "tnesle!llmden 
tşlmden, allarnden olurum" ge
rekçeleriyle devrimci, anti-faşist 
görevlerını yerıne getirmemeleri 
onlar ıı;:ın utanılacak bir durum 
olmalıdır: Faşizme karşı sava
şımda aydın 'kesimlerden özeı
likle ö!lretmenlere· bUyük görev
ler düşmektedir. Gelecek ku
şakları e!jtten ö!lretmenlen 

faşizmin ırkçı-şöven-asimllas

yonc:u e!jltlm politikalarına kar
şu oldukça duyarlı olmall ve 
bu nların ö!jrenc:llere aş ıla nması
nı engeltemelidiri er. 

KADlNLARlN 
öRGüTLENMESI 

Toplumun yarısını tıllışturan 

kadınlarımıziın faşizme karşı ör• 
güttenerek etkin bir güç duru
muna gelmeleri kitlesel savaşım
da yadsınmayacak bir öneme sa
hiptir. Kadınların günümüz ko
şullarında erkeklerle omuz omu
za düşmana karşı savaşmalarının 
otanakları bugün daha da artmış
tır. · 

Bir kere faşist diktatörlük 
koşullarındal emekçi kadınlatın 

sömürülmelerı bir kat daha art
mış, lllayat pahalılı!:Jının ıo ka
dar artmasıyle mutlu biryaşam 
kUrmaları hemen hemen ortadan 
kaldırılmıŞ, •onları yoksullu!la, 
Jşsizll!je, fuhuşa iten ortam a
lablldl!IJne geniştemiştir. Bunun 
yanında bugün yüzbini aşkın In
sanın şimdiye kadar gözaltına a
lınıp Işkenceden geçlrlldlkten 
sonra bırakılması, yüzblnln üze
rinde llerlc:J, devrime:!, komünts
tln zindanlarda çörütülmesı ka· 
dınlatımızın' günlilk yaşaşımını 

acılara bo!lmuştur. TUm bu ın

sanların silıdec:e allelerlnJ, anata
rını, 'bac:ılarını Clll'$ünUrsek, bun
ların sömürgec:l faşist dlktatör
lü!le karşı yürekterinde yanıp 

tutuşan klni devrime:! mücüdete
ye kanalize edebllirsek· faşist 
dlktatörlü!le karşı muazzam bir 
güç çıkarmış dluruz. Türkiye 
ve Kürdistan'daki açlık grevleri 
sırasında kanlı gömleklerle yDrU. 
yüşter yapan,vallllkler, sıkıyöne
tim komutaniıkiatı önünde biri· 
kerek evlatlarının, 'koc:alarının~ 

kardeşterinin mDcüdelelerlne o
muz veren onlar değil miydi? 
Genellikle baskıya karşı olan bu 
kendill!jinden gelme eylemleri 
komDnistlerln, bilinçli eylemiere 
ve örgütlenmelere dönüştürmele
ri önümüzde durmaktadır. önü-

HALKLARIMIZIN SAVAŞIM BIRLIGI 

FAŞIZMI EZECEKTIR ! 
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müzdeki dönemde onbinlerce 
kadını geniş kapsamlı bir af i
ç'tn sokaklara dökebiliriz. Ve bu
nlın için de kolları şimdiden 

sıvarr'latıyız: 

DEVRIMCI ŞIDDETIN 
öRGüTLENMESi 

PPKK, faşist dlktatörlüğü de
virmeyi ve KUrdistan'ın bağım

sıztıı< rtıüc:adeleslnt -faşizmin yı

kılması ve 'Kürdistan halkının ba· 
!lırns~Juk savaşı birbirini olduk
ça etkileyen noktalardır- hedef 
seçti!jlnde, buna uygun düşen 
örgütlenme ve mücadele biçim":' 
lerinin çok yönlü otduljunu do
ğal olarak belirtmiştir. Partimi
zin sömürgec:i faşist diktatörJD
ğe karşı sa\laşım biçimterinden 
biri de silahlı sawşımdlr. Süreç 
gösteriyor ki sömürgeci faşist 

dlktatörlüğDn devrilmesi ve özel· 
llkle KUrdistan'ın t;a!:JımsızJığa 

kavuşturuıması,sllahlı zoru ve 
buna uygun mücadelenin örgUt
lenmeslnl __ kajlsaYat?i!ecek. 
Böylesi bir mücadeleyi örgütle
menın gerekillilll aynı zamanda 
kitlesel savaşımın savunulması 

ve güvenillll açısından da gerekir. 
Böyle bir örgütlenmenin kapsa
mı daha çok ve hatta direkt ola
rak parti üst yönetımının sortım
Iulu !Iu nda oJdu!ıundan, sadece 
burada böyle bir örgütlenmenın 
önemını belirtmekte yetlnece

!Ilm. 
Ayrıca $ömürgecl faşist dikta

törlü!!Dn uygulamatarını uluslar
arası aJalnda teşhir etmek ve hal
kımlZia ulustararası dayanışmayı 

yükseltmek açısından yurtdışın
da ki partlll ve partisiz tüm yol
daş! ara da büyük görevter düş
mektedir. özelllkle Avrupa'da 
yaşayanlar, oranın tahat ko
şullarına ' kendilerini kaptırma

maıarı, günün birinde Kürdistan' 
a geleceklerını ve burada da kem 
dilerini bekleyen çok sortımlu
lukların olduğunu unutmamalı· 

durlar. 
Türkiye ve KUrdistan'da sö

mürgec:J faşist diktatörlüğe karşı 
ana hatlarıyla belirtmeye çalış· 
tığımız blı görevler başarddığın
da sömUrgeci faşist diktatörlük 
demokrasi güçleri karşısında ye
nllmeyecek bir güç olmayacak
tır. 

Halil OSMAN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kurtuluşumuzun GUvencesi 
Partimizdir 

Faşist cunta, "sivilleşme" yö
nünde adımlar atmaya devam e
diyor. "Yerel seçimler"! n yapıl
ması, bu yöndeki son basamak
lardan birini oluşturuyor. Fakat 
diktatörlüğün, "demokrasiye ge
çiş" diye yutturmaya çalıştığı 

bu ve benzeri değişiklikler, halk
larımızın yaşamında gözle görü
lebilir olumlu değişikliklere yol 
açmaktan çok uzaktır. işkence
ıer, baskılar, kovuşturmalar eski 
hızından hiçbir şey yitirmeden 
sürüyor. Düşünce, toplanma, ör
gütlenme özgürlüğünden eser 
yok. Hala işçi ücretleri, köylü
lerin ürünlerinin taban fiatları, 

ilk derecede ilgililerin hiç bir 
tepki göstermeyecekleri dÜZey-
de, yaşam koşullarını daha da 
kötüleştiren rakamlarda tutulu
yor. iğneden ipliğe,herşeye zam 

üstüne zam yapılıyor. 
Bunun böyle olmasının nede

ninin işbaşında bulunan halk 
düşmanı ANAP iktidarının po
litikası olduğu kuşku götürmez. 
Ama buradan hareketle, ANAP 
Iktidarı işbaşından uzaklaştırı

lırsa, bütün kötülüklerin kalkaca
ğı, herşeyin güllük gülistanlık 
olacağı gibi bir sonuca gldeme
yiz. Faşist diktatörlüğün ikti
darı gaspetmeslyle, siyasal yapı
da öylesine dönüşümler gerçek
leştirildi ki sorunların varfığ ı 

salt ANAP Hükümeti'nin varo
lup olmamasıyıa açıklanamaz. 

Dönüşümler, o dÜZeydedir ki, 
bugün SODEP, kurulacağı söyle
nen "sosyal demokrat" parti 
ya da bunlardan daha olumlu 
ve ileri bir konumda "kurula
cak" bir parti bile iktidara gelse, 
halkın yaşamında temel hiçbir 
değişiklik olmayacaktır. Çünkü 
sorun, başa gelecek herhangi 
bir partinin hükümet sorununu 
aşıyor. lik elde bugünkü faşist 
devlet biçimine hayat veren ve 
burjuvazinin "en saldırgan, şö

ven, en bağnaz" kesimlerinin 
egemenliklerinin yı kılması göre
vi önümüzde duruyor. 

Bu nedenle, " işte iki seçim 
oldu, ANAP iktidara geldi ve ge
lecek seçimlere kadar iktidarda 
kalmayı başardı, elden ne ge-

lir?" deyip dört buçuk yıl bek
lemeye. gelecek seçimlerde san
dıktan çıkacak başka bir parti
yi deneme gibi ham hayaline 
kapılmamak ya da umutsuzca 
bir köşeye çekilip büzülmemek 
gerekir. 

Bugün varolan ya da bu "A
nayasa"yla -niteliği ne olursa ol
sun- kurulacak hiçbir parti Kürt 
halkının varlığını kabul edemez; 
TC. "sınırlar"ı içinde Kürt halkı 
vardır diyemez. Diktatörlüğün 

"Anayasa"sının gölgesinde onun 
faşist yasalarına boyun eğerek 
varlık gösteren çalışan partilerin 
halkımızın çıkarlarıyla ilgili hiç
bir temel ve ciddi sorunu çö
zemeyeceklerl bir sır değildir. 
12 Eylül öncesinin kısmi bur
juva demokrasisi ortamında,hlç
blr düzen partisinin sırtımızda a
ğırlaşan sorunlardan bir tanesini 

bile çÖzmediği gerçeği be
leklerlmlzde taptaze dururken, 

faşizm koşullarmda çalışma o
nayı almış ve hele hele faşist 

cuntanın süzgednden geçerek 
kurulmuş partilerin böyle bir 
çabaya giremeyecekleri daha 
şimdiden belli değil mi? 

öyleyse ne yapmak gerekir? 
Bir daha bu günleri yaşamamak 
olanaklı mı? Bizi böylesi gün
lerde kurtuluşa götürecek yol 
hangisidir? Bu sorular cevapsız 
değil. Partimiz bugün değil, çok
tan bu soruların cevabını gözler 
önüne sermiştir. Parti programı
mız, Kongre belgeleri,Partlmlzln 
koşullara uygun ortaya koydu
ğu taktikler, bu yolda bizler 
için, kurtuluşa özlem duyan her
kes için şaşmaz pusuladır. 

ülkemizin ve halkımızın Için
den geçmekte olduğu sürecin 
bilimsel ve gerçekçi bir tanım
ıamasının ürünü olan, içinde bu
lunduğumuz baskıcı, sömürücü 
koşullara kaynaklık eden1bu ko
şulları besleyen kaynakları ger
çekçi tespit eden parti progra
mı, şaşmaz pusula olarak, bu 
kahrolası yaşamdan kurtuluşun 

ya 1 ve araçların ı net olarak gös
teriyor. PPKK programı halkı

mızı kurtuluşa götürecek nihai 
hedefi, hiçbir koşulda elden bı-

rakılmaması gereken vazgeçil
mez hedef olarak belirliyor. 
O, bütün güncel sorunlar uğruna 
mücadeleyi bu temel görevlere 
bağlı kılmayı da ayrıca zorunlu 
sayıyor: 

"PPKK 'nin yakın hedefi, em
peryalizmin, Türk sömürgeelliği
nin ve onların Kürdistan'daki 
yerli Işbirlikçi egemen güç
lerin ekonomik, politik ve askeri 
egemenliğine son vermek, Ulu
sal Demokratik Halk Devrimi'ni 
gerçekleştirerek bağımsız, de
mokratik Kürdistan cumhuri
yeti'ni kurmaktır. PPKK •nın 
uzak hedefi de proletarya dikta
törlüğü altında, Kürdistan'da 
sosyalizmi inşa ederek bunu sı
nıfsız ve sömürllsüz bir topluma 
götürrnektlr". 

Bu hedeflere varabiirnek Için 
Partimiz yaşanılan dönemde _yol 
üzerinde engel olarak duran ya
pıları aşmayı acil ödev sayıyor. 
Mücadelenin ileri aşamaya geç
mesine hizmet edecek, strateji k 
ereklere yol açacak somut tak
tl k ler' geliştiriyor. 

Partimizin "adi ödev faşist 

cuntayı yıkmaktır" belirlemesi, 
günümüzde halkımızın yaşamın
da ileriye doğru temel deği
siklikieri gerçekleştirme kavga
sında,UDHD'ne giden yolda bü
Yük bir engele tam lsabettlr.Fa
şlst cunta hedeflenmeden, hal
kın yaşamı iyileştlrilemez, 

UDHD yolunda bir millmlik 
ilerleme kaydedllemez. Başta iş
çi sınıfı olmak ÜZere tüm ulusal 
demokratik halk güçlerine 
soluk aldırtmayan ekonomik, 
politik, Ideolojik, psikolojik bas
kı cenderesinden kurtulunamaz. 
ülkemizi, sınırları üçüncü, dör
düncü kez örülmüş tedblr du
varlarıyla çıkmaz zindana çevi
ren anayasa kaldırılamaz, geçer
siz saydırılamaz. Silah yığınağı
na dönüştürüfen ve nükleer 
raketiere "müsait" görülerek da
ğı, taşı askerileştlrllmekte olan 
topraklarımızdan bir tek silah 
eksiltilemez. Demokrasinin D'sl
ne kavuşulamaz. Partimiz Işte 

böylesine doğru tespltlerle, kur

tuluş yolunda, şaşmaz pusuıa
sıyla paha biçilmez bir klavuz 
olduğunu kanıtlamıştır. 

Partimiz, faşist cuntanın 

yıkılmasının, devrimci lafazan--
PE!şeng: Sayfa ll 
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-lıklarla,kuru gürültülerle olma-
yacağının bill ncı ndedir. Faşist 
cunta yalıtlanarak, varlığından 
zarar gören, yıkJimasında çıkarı 
olan tum sosyal sınıf ve tabaka
lar arasında ittifak' sağ lanara k, 
koordineli çok yönlü eylemler
le olanaklı olduğunu savunuyor. 
Bunun gerçekleşmesi de, halk 
güçlerini, .faşist siperiere saldır
tacak ortak, haklı çıkarların öne 
çıkarılması, kavratılması çabala
rıyla mümkündür. Bundan ötürü 
Partimiz "genel af" şiarını gün
demden düşürmüyor. 

Ayrıca, faşist cuntayı her fır
satta, olanaklı her yerde vurmak 
için, kaçınılmaz sonunu çabuk
laştıracağını, halkımızın kana
yan yaralarını dlndlreceğini bi
len Partimiz hiçbir fırsatı kaçır
mıyor. Partimiz Anayasa oyla
ması, 6 Kasım ve 25 Mart se
çimlerlni faşist cuntaya karşı 
birer savaşım platformuna dö
nüştürdü. 

Partimizin tüm çalışmaları, 
po ll tl k örgütü ve sınıf temsi ı
cısı olduğu Işçi sınıfının, yoksul 
köylülüğün, aydınların çıkarları 
yolundadır. Her dönemde, yö
neldiği hedeflere yönelik diğer 
güçleri yanına almayı başarının 
sırlarından bir tanesi olarak say
mıştır. Bunu programlaştıra
rarak, savaşım yolumuzu 
gerçek silah ve olanaklarla 
donatmıştır. 

Bu gerçekçi, her koşulda ca· 
re olan polltlkamız, Markslzm
Lenlnlzm Ideolojisine sarsılmaz 
bağlılığımızdan kaynaklanmak
tadır. 

Partimiz bu nltellklerlyle, bi
limsel programıyla, gerçekçi 
taktikleriyle, her döneme ilişkin 
yaratıcı politlkasıyıa, sınıfsal ve 
ulusal kurtuluşumuzun güvence
sidir. 

Hepimizi bekleyen görev, kur
tuluşumuzun güvencesi olan Par
timiz etrafında kenetlenmek, o• 
nu güçlendirmek, yığınlar ara
sında örgüt ağ larını örmek, so
nuç alıcı yeteneklere kavuştur
maktır .Ancak bunu gerçekleştir 
mekle baskılardan ve yoksulluk
tan kurtulabiliriz. Tek çıkar yol 
budur. 

Salar GELAVEJ 

Peşeng: sayfa 12 

N4TO Toplantısı ve 
Patlayıcı Deposu 

Geçtiğimiz Mayıs ayı ortala
rında Belçika'nın başkenti Brük· 
sel'de NATO üyesi ülkeler Sa
vunma Bakanları ilkbahar Dö
nem Toplantısı yapıldı. Alınan 
kararlar, dünya barışını tehdit 
ederek insanlığın toptan imhası
na neden olabilecek boyutta bir 
nükleer savaş macerası peşinde 
koşanların kimler olduğunu bir 
kez daha apaçık ortaya koyu
yor. 

7 Mayıs günü Macaristan ta
rafından Varşova Anlaşması ü
yesi ülkeler adına tüm NATO 
üyesi ülkeler hükümetlerine su
nu lan yapıcı barış önerllerine 
olumsuz cevap verenlerin son 
toplantıda aldıkları kararlar, ger
glnil ği ve savaş tehlikesini artı
rıcı niteli kle re sahiptir. 

Toplantı gündeminde mütte
fik güçlerin askersel harcamala
rının artırılması (ki bu konuda 
alınan kararlara göre, NATO 
üyesi ülkeler silahlanmaya yap
tıkları harcamalarını yüzde 3 o
ranında artıracaklar), ABD atom 
roketlerlnln Batı Avrupa'ya yer
leştirilmesinin başarıyla sürdürü
lebilmesi sorunu ve bu çerçe
vede 48 roketl ülkesinde ko
numlandırmayı kabul etmesi yö
nünde Hollanda Hükümeti'ne 
baskı uygulanması, NATO'nun 
etki alanının genlşletllmesi, hem 
klasik ve hem de nükleer silah 
sistemlerinin modernazasyonu 
ve nice ı olarak artırılması, ·gü
ney kanada daha fazla önem ve
rilerek, bu kesimdeki silah po
tansiyeiinin artırılması ve mo
dernizasyonu, Harpoon tüzeleri
nin Türkiye'nin Ege Denizi'nde
ki adalarına ve boğazlara yer
leştirilmesi vb. konular yer al
dı. 

Hollanda Hükümeti temsilcisi, 
48 ABD raketinin ülkesine yer
leştirilmesine müsaade edip et
meyeceklerine ilişkin en son ka· 
rarlarını Haziran'da vereceklerini 

belirtirken; Yunanistan'ın önce 
karşı çıktığı, daha sonra ise 
onayladığı Türkiye'nin ada ve 
bağaziarına yeni raketler yerleş
tirilmesini ön gören kararı Tür
kiye'deki faşist diktatörlük coş
ku ve sevinçle karşıladi. 

Toplantıya katılmak amacıyla 
Brüksel'e giden diktatörlüğün 
Savunma Bakanı, Alman ve i
talyan yetkililerle yeni silah sa
tın alımı Için pazariıkiara da gi
rlşti. 

TürkiYe'de yeni üslerin inşası 
varolanların genişletilerek mo
dernizasyonu, eski casusluk ve 
saldırı araçlarına yenilerinin ek
lenmiş olması ve ABD asker sa· 
yısının artırılması, ABD'ye üsle
ri saldırgan amaçlarla kullanma
da tanınan olanakların genişle
tilmesi, ·"Pershing-2" ve "Crui
se" raketlerinin Türkiye Kürdis
tanı topraklarına yerleştirilmesi
ne müsaade edilmesi, ABD ile 
dört buçuk milyar dolarlık si· 
lah alımı an'laşmasının ımzalan
ması yetmiyormuş gibi; Mayıs 
ayında NATO, boğazlar ve ada· 
lara yeni raketler yerleştirme 
ve Türkiye'nin askeri açıdan 
güçlendirilmesi için karar alı

yor; Türk Hükümeti, milyarlarca 
dolar tutarında yeni silah alımı 
için Alman ve halyan yetki· 
lilerle masaya oturarak yeni si
lah alımını öngören anlaşmalar 
yapıyor. 

Türkiye'yi bu derece fazla si
lah bulundurmaya mecbur bıra
kan bir dış düşman saldırısı teh
likesi mi var? Kuşkusuz hayır. 
Peki o zaman neden bu denli 
silahlanma? O da açık: Türkiye 
bölgede maceracı emeller peşin
de koşuyor, NATO'nun saldır
gan amaçlı planlarını hayata 
geçirmede aktif rol üsleniyor, 
ABD ve NATO'nun ağzına ka
dar doldurulmuş patlayıcı depo
su olma yolunda 'hızlı yol al· 
maya çalışıyor. 

PPKK Merkez Komitesi Teorik Yayın Organı 

J İ N A N U çıktı~ oku ve okut! 
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Avrupa Konseyi Toplantısı ve Bazı Gerçekler 

7-11 Mayıs tarihleri arasında 
Fransa'nın Strasbourg kentinde 
toplanan Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisi, 10 çekimser 50 
red oya karşılık 91 oyla, Tür
kiye'de 6 Kasım seçimlerinden 
sonra oluşturulan kukla meclisi 
temsilen 12 kişilik delegasyonun 
"yetki belgeleri"ni onayladı. 

Konsey içindeki gerici ve fa
şist rejim yanlısı güçlerin ağır

lıklarını koymalarıyla alınan bu 
karara karşılık, Türkiye'de bazı 
acil demokratik istemiere dikkat 
çeken bir karar tasansı da kabul 
edildi. Bir taraftan faşist rejimi 
onaylama anlamına gelen, dele
gasyonun kabulu, diğer taraftan 
bazı acil demokratik istemiere 
dikkat çeken karar tasarısı ve 
bu çelişkili adımıarın gelişimi, 

Avrupa Konseyi'nin "demokrasi 
ve özgürlükler" yanlısı anlayışı
nın gerçek yüzünü, işlevini bir 
kez daha gözler önüne serdi. 

Bilindiği gibi Türkiye'de de
mokrasi sorunu geçmişte de 
çok kez Avrupa Konseyi'nde 
tartışılmış fakat bir türlü sonuç
ıandınlmamıştı.· Bu süre içinde 
Türkiye sorunu sürekli savsak
landı, gerçekler geçiştirildi ve 
sorun sağlıklı sonuç vermeyen 
heyet "inceleme"lerine bırakıl

dı. Bu da hiç kuşkusuz Konsey 
içindeki güç dengesinden, ulus
lararası kamplaşmada Konseyin 
bulunduğu konumdan kaynakla
nıyor. Çünkü Avrupa Konseyi 
de genelde, sosyalist sisteme kar
şı "hür dünya" anlayışıyla ku
rulmuş ve Avrupa emperyaliz
mının çıkarlarını korumayı a
maçlayan bir kuruluştur.Batı 

Avrupa'daki barış ve demokrasi 
hareketinin etkisi,Konsey üyesi 
ülke halklarının yıllarca elde et
tiği kazanımıar,Konsey Içindeki 
barış ve demokrasi yanıısı güç
lerin zorlamaları sonucu bazen 
alınan olumlu kararlara rağmen 
Avrupa Konseyi de dünya em
peryalist-kapitalist sıstemının bir 
parça'sıdır. 

Fakat bu, Avrupa Konseyi' 
nin, barış ve demokrasi güçle
ri tarafından yararlanılabilecek 

bir alan olmadığı anlamına gel-

mez. Nasıl ki, burjuva parlamer 
toıarından mücadelenin başarısı 
için yararlanma olanaklı ise, Av
rupa Konseyi'nden de barış ve 
demokrasi mücadelesinin kaza
nımları lehine yararlanmak ola
naklı ve gereklidir. işte Avrupa 
Konseyi'ne bu açıdan yaklaşım
la sağ ve "sol" yanılgıların önü 
alınabilir. 

KONSEYI N i Ki Rci M Li 
TUTUMU 

Türkiye'nin Konsey'e gönder
miş olduğu delegasyonun kabul 
edilmesi gerekçeler ne olursa ol
sun faşist rejimin onaylanması 
anlamına geliyor. Kabul oyu ve
ren muhafazakar, hiristiyan de
mokrat ve liberal grup temsil
cilerinden bazılarının, oylama
dan sonra Türkiye delegasyonu
nun kabulünün Türkiye'de "de
mokrasiye geçiş"in gerçekleşti
ği anlamına gelmediğini söyle
meleri, rejimin onaylandığı ger
çeğini değiştlrmez. önemli olan 
''Yetki belgelerl"nin onaylanma
sının nesnel olarak ne anlama 
geldiğidir. Çünkü B.Avrupageri
clliğini temsil ·eden delegelerin 
tümü içte ve dışta faşist nite
liği artık ayyuka çıkmış reji
min savunuculuğunu açıkça 

yapma cesaretini kendilerinde 
göremediler. Nitekim Türkiye 
delegasyonunun kabulüyle 
Türkiye hakkında karar tasarı

sının onaylanması arasındaki çe
lişki böylesine bir açmazın açık 
ifadesidir. 

öte yandan Konsey içindeki 
sosyalist grup da başından beri 
tutarlı ve kararlı davranmadı. 

Toplantı öncesi ikircimli ve uz
laşmacı tutum takınan sosyalist 
grubun ezici çoğunluğunun oy
lamada Türkiye aleyhinde oy 
kullanması, sonucu değiştirme
di. Komünist grubun Türkiye• 
deki rejime karşı tutarlı dav
ranması da,Türkiye delegasyonu 
hakkındaki kararın sonucunu 
- güçlerinin zayıflığı nedeniyle
değiştırmedl. 

Tüm bunlara rağmen, 10 Ma
yıs günü kabul edilen Siyasi 

1 şler Komisyonu'nun Türkiye 
konusundaki karar tasarısı de
mokrasi ve barış güçlerinin bir 
kazanımı oldu. Tasarının, de
ğişiklikleriyle kabul edilmesiyle 
oluşan kararla; 6 Kasım seçim
leri sonucu oluşturulan meclis 
ve hükümetin halkı temsil etme
diği, insan haklarının çiğnendi
ği, işkencenin sürdüğü belirtile
rek; genel "af"; idamların dur
durulması; sendikal hak ve özgUr 
lükleri n, basın ve yayın özgürlü
ğünUn sağlanması, örgütlenme ve 
düşünce özgürlüğü dahil tüm de
mokratik hak ve özgürlüklerin 
tanınması: "bütün azınlıklarm 

haklarına saygı gösterilmesi" 
(bu, "Kürt halkının haklarına 

saygı gösterilmesi" biçiminde 
önerilmesine rağmen, Steiner'in 
uzlaştırıcı förmülüyle değiştiril
di) taleplerinin vurgulanması, 

Partimizin de Içinde bulunduğu 
6 sol partinin, diğer demokrasi 
güçlerinin, Konsey'de yer alan 
demokrasi ve barış güçlerinin; 
Batı Avrupa gericiliğine, Evren 
faşizminin sadık dostlarına, Tür
kiye delegasyonuna karşı önemli 
bir kazanımı olarak değerlendiril 
melidir. 

GOÇ VE EYLEM Bi RLl Gl 
NEYI KANITLAOI? 

Hiç kuşkusuz kısmi de olsa 
elde edilen kazanımlar, sadece 
Avrupa Konseyi çerçevesinde o
luşan muhalefetin çabalarıyla 

olmadı. Çok iyi bilinmelidir ki; 
toplantı öncesi PPKK, TIP, 
TKEP, TKP, TKSP, TSlP'in or
tak çağrısı ,bu partilerin sem
patizan ve taraftarlarının,demok 
ratlk kuruluşların Batı Avrupa'da 
çeşitli düzeylerde sürdürdükleri 
faaliyetler; bu faaliyetlerin birer 
parçası olarak açılan imza kam
panyası, F.Aimanya'da düzenle
nen "uyarı nöbetleri", basın 

toplantıları, bildiriler Vb. çeşitli 
etkinlikler; strasbuorg'a gönde
rilen temsilcilerin diğer devrim
cidemokrat ve anti-faşist güçler
le birlikte Konsey binası önünde 

oevamı sayfa 15'te 

. Peşeng: Sayfa 13 
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Gecekondularda Yalancının Afumu Sllndü 
Işçi sınıfı ve emekçi kitle

lerin tescilli düşmanı T.özal HU
kümetl'nin yerel seçimler önce
sı yaydığı yalan ve demagoji
ler, bizzat kitlelerin gerçek ya
şamında da açığa çıkıyor. 1 şte, 
seçimlerden hemen sonra mil
yonlarca gecekondulu işçi ve e
mekçinin düş kırıklığına uğra
masına yol açan bu yöndeki 
uygulamalardan birisi Ankara, 
Istanbul ve I zmir'de girişilen ge
cekondu yıkımları oldu. 

Hükümet çevrelerinin seçim
ler öncesi şeker ve yağ dağıt
tıkları, temel atmada yardımcı 
oldukları Ankara Macunköy 2' 
de 200'U aşkın gecekondu yık
tırıldı. 1000'i çocuk 1500 kişi
nın barındığı bu gecekonduların 
çoğunun elektriği, kapı numara
sı ve 4-8 yıllık ödenmiş vergi 
makbuzları dahi vardı. Yine, 
Istanbul ümraniye ve lzmir 
Balatçık'ta yüzlerce gecekondu 
yerlebir edildl. Ve böylesi yı
kımlar daha birçok yerde sürü
yor. Devlet Bakanı Sudi Türel 
yıkımları savunarak, utanmadan 
basından ve kamuoyundan 
destek istiyor ,gecekondu emek
çilerini sahtekarlıkla,yaJancılıkla 
suçluyor ve dahası,bu halk düş
manı uygulamalara ''Yasal" kı
lıf bile uydurmaya çalışıyor. 

Halbuki, gecekondu semtleri
ne sürülen buldozerler, faşist 
devlet bürokraslsi ve "yeminli 
özel teknik bürolar"a yaratılan 
bUYÜk vurgun olanakları; yerel 
seçimler öncesi bizzat gecekon
du semtlerine giderek "hepini
ze tapu <lağıtacağız" diyen 
hatta birçok göstermelik ve sah
te "tapu tahsis belgesi" dağıtan 
T.özaı ve tayfasının guttüğü a
macı açık-seçik gözler önüne se
riyor. Hükümet bir taraftan ge
cekondu yıkımlarını sürdürür
ken diğer yandan da 2 Haziran 
1981 tarihinden önce yapılmış 
olan gecekondulara "tapu ver
me" adı altında, gecekondu e
mekçilerin! soyup soğana çevir
meyl ve bu yolla dört yılda 
yaklaşık bir trilyon liralık "ek 
kaynak" yaratmayı_ planJıyor. 
Yani genelde halkımıza ödetllen 
fatura, gecekondularda daha a
ğır ödettlrtlmek Isteniyor. 

Pişeng: Sayfa 14 

Yalancı T.özal Hükümeti'nin 
yatsıya varmadan sönen gece
kondu mumu, birkez daha gös
teriyor ki: gecekondularda yaşa
yan milyonlarca emekçinin so
runları, Türkiye ve Kürdistan 

halklarının genel sorunlarından 
ayrı değildir ve bu sorunların bir 
parçasıdır düzenli kentleşme ve 
gecekond~ sorununun sağlıklı 
çözüm yolu ancak faşist dikta
törlüğü yık.,.{akla açılabilire 

Turgut Özal Emperyalist 
Ağababalarının Yolunda 

Emperyalistlerin ve uluslara
arası gericiliğin, Afganistan hal
kına ve onun demokratik hükü
metine karşı, yıllardır sürdüre
getirdikleri düşmanca çabaları, 

giriştikleri karşı-devrimci komp
loları artık bilmeyen yok. Yıl

lardır Afgan halkına karşı, Pen
tagon ve NATO merkezleri ta
rafından yönlendirilen bir "haç
lı seteri" var. 

Emperyalizm, en ufak bir o
layı bile, Afganistan devrimini 
karalama yolunda bir araç ola
rak kullanıyor. Pakistan'da üst
lendirilen karşı devrimci Afgan 
çetelerine olağanüstü parasal ve 
askeri yardımlarda bulunuyor. 
CIA'dan,Pentagon'dan ve NATO 
dan uzmanlar, Pakistan'da açı
Jan kamplarda, karşı-devrimci 
çeteleri eğitiyorlar. 

ABD ve Batı'nın gerici yöne
ticileri, Pakistan'a yaptıkları her 
ziyarette, Afganlı çetelerin üst
Jendirildikleri kamplara da uğ_ru

yorlar. Nutuklar çekerek, de
meçler vererek Afgan devrimine 
ve Sovyetler Birliği'ne bütün 
düşmanlıklarını kusuyorlar. 

Geçtiğimiz ay, Pakistan•ı 
ziyaret eden faşist diktatörlüğün 
Başbakanı Turgut özal da efen
dilerinin izinden yürüyerek Af
ganlı çetelerin kamplarına da 
uğradı. Yanında, Türkiyeli Iş
verenierden bir grup da vardı. 

Turgut özal'da, bilinen kışkır
tıcı, gerici ve anti-komünist de
magojileri tekrarlayarak, karşı 

-devrimci çetelerin "davalarını" 
desteklediklerini, her türlü im
kanlarıyla yanlarında olduklarını 
belirtti. Bu arada, bugüne kadar 
yapılan yardımiara küçük bir 
katkıda daha bulunduklarını ve 
kendilerine 100 bin dolarlık bir 
yardımı daha Pakistan yönetici
lerine teslim ettiklerini açıkladı. 
Geziye katılan Türkiyeli işve
renler de aralarında 50 bin do
lar toplayarak karşı-devrim çe
telerine verdiler. özal, ikiyüzlU
lUkle yapılan yardımların, mül
tecnere Insancıl amaçlarla yapıl
dığını belirtmeyi de unutmadı. 
oysa Türkiye ve Kürdistan halk
ları, yıllardır kendilerine kan 
kusturan; ellerinde, avuçlarında 
olan herşeyi alarak, büyük tekel
lere, emperyalistlere peşkeş çe
ken özal'dan insancıl yardım 
duygularının zeresinin bile ol
madığını çok iYi biliyorlar. O, 
Afgan karşı--devrimci çetelerine 
uzattığı dolarlarla, emperyalist 
ağababalarının yolundan yürü
yor. Bu çeteler!, Afganistan 
halkına karşı saldırıda güçlendir
meye; Afgan devrimini yenilgi
ye uğratma çabalarında emper
yalistlere ve gericilere hizmette 
kusur etmemeye çalışıyore 

PEŞENG 1 OKU-OKUT ! 
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NASIL ALTERNATIF 

kapıları' aç1k tutmaya çalışıyor
lar. Faşizm koşullarında ya
şanan tek bir gün bile çok büyük 
acı ve' kayıplara mal olduğu hal
de, yasal olanaklar çerçevesinde 
Istense bile 15-20 Yilda' yapıla
mayacak düzenleme "program"
ıarını untıut ve çıkış 'yolu olarak 
gösteriyorlar. 

öte yandan bugünkü aşırı 

sömürü; zam, yoksulluk, Işsizlik 
ve diğer ekonomik ve sosyal so
ru nların başlıca sebebi, emper
yalizme bağımlı' tekelci kapita
lizm; Türkiye tekellerinin ulus
lararası emperyalist tekellerle Iş
birliği halinde, kar esasına daya
nan ekonomi politikası olduğu 
aşırı kar çabasından başka bir 
derdi olmayan IMF ve diğer 
uluslararası finans kuruluşları 
olduğu halde, bunlar, emperya
lizme bağımlılık 1nşkilerıne,IMF 
ve diğer emperyalist kuruluşlar
la kölelik esasına dayanan Ilişki
lere son vermeyi, tekellerin ege
menliğini kırmayı, h'alktan alı
nan vergilerin onların kasasına 
akmasını öıilemeyi, kar esasını 
değil de halkın gereksinimi esas 
alan, işsiziiği ortadan kaldırma
ya yönelen bir üretim ve yatı
rım 'politikasına geçmeyi açık 
seçik önlerine koymuyorlar.lş
slzlik, açlık ve yoksulluk had 
safhadayken bütçenin üçte bi
rinden fazıası askeri amaçlara, 
NATO'nun yüklediği görevıere, 

silahlanmaya harcandığı halde, 
bunlar, güvenllğlmizi tehdit e
den NATO'dan çıkmayı, aSkeri 
harcamaları azaltmayı düŞünmü
yorlar bile. 

''Türkiye Cumhuriyeti sınırl'a·' 
rı" Içinde 10 milyondan fazla 
Kürt yaşıyor.Kürdistan halkı, 
her türlü ulusal demokratik hak
larından yoksun; en acımasız sö
mürü ve baskı altında yaşıyor. 

Türkiye'de nüfusun , en az yüz
de 25'1 olan bir toplumun varlı
ğını, haklarını yo'k sayan bir an
layış, l:)lr politika nasıl alternatif 
olur? Oysa '·'Sosyal Demokrat" 
ya da "demokratik sol" adıyla 
ortaya çıkaıilar, bu noktada, en 
şöveı:ı. tutumu sürdürüyorlar. 
SODEP'in Kürdistan'da örgüt
lendiği kesimler genelllkle 
ANAP ya da MDP'lilerden fark
sızdıt. Kürdistan'deki demokrat 
ınsanların aracılığıYla! örgütlen-

OLACAKLAR KI bağlanamaz.Her an, kendilerine 
umut bağlayan kitleleri yüz üstü 

4. Sayfadan devam bırakiP Waçabillrler.Dünden bu-
me k SO DEP'In de kurulacaK o- güne Kendilerini çoK gördük."Bu 
lan DSP'nin de hesabına gelml- anayasa demokratik değil, çıka
yar. Çünkü Kürdistan'da Kürt ramazsınınz," diyorlar ama Cu n
halkının' varlığıni ybk sayan, ta çıkarinca da sus pus oluyorlar 
haklarına ·saygı duymayan bir Her konuda, hep böyle davran
"demokrat" bulunamıyor' Bu dılar. Faşizm cendereyi. sıkıştır
nedenle de bunlar da geneDikle dıkçil boyun eğdiler, kalana razı 
gerlcilerle örgütsel Ilişkilere girl- oldular. şu kurulacak DSP'nin 
yorlar. Kurulacak DSP, demok- arkasinda-herkes blllyor-Ecevlt'l 
rası ve özgürlükçülük konusunda Halil Tunc•u ve benzerteri ·var. 
SODEP'I beğenmiyor, ama şöve- Bunlar hangi demokratik hak ve 
nlzm konusunda ondan farksız özgllrlüğe sahip çıktılar ki neri
olduğunu henüz kuruımadan a- si ıçın kitleler onlara bel bağia
çığa 'vurmaya özen gösteriyor. 
"i lKelerimizden biri partimize sın.Ordu darbe yaptı, partilerını 

kapattı, sendikalar, özgürlükler 
bölücüleri(yanl ister komünist, ayaklar altında gitti. Türkiye ve 
ister sosyal demokrat, isterse Kürdistan mezbahaya çevrildi. 
başka düşüncede olsun, ben Kür- Kıllar~nı ·bile kıpırdatmadılar. 
düm, Kürtler vardır diyen her üstelik Iki yüzlüce bütün yapı
kes!) almamaktır" diyor. lanlan meşru ve şirin gösterme-

BıraKalım bütün bunları, söz· ye çalıştılar. Şimdi yarın bir 
konusu ·siyasal . çevreler, haJen darbe daha yapılsa ayna tutumu 
savundukları dllşüncelere sahiP takınacakları ortada. Peki, sor• 
çıkmakta bile kararlı ve yürekli 
değiller.OnJara, savundukları mak gerekiyor .Bütün bu yapıları' 
düşünceler uğruna namusluca düşüncelerı ve pratikleriYle nasıl 
savaşabilecekleri konusunda bel alternatif olacaklar kl:f 

• • • KIP-DDKD DAVASI... 
Baştarafı sayfa 16 'da 

yor. Oysa bütün bu çabalar da
ha şimdiden boşa çıkmıştır. 

DDKD'nin Kürdistan gençliği 
arasındaki saygınlığı, O'nun mü
cadele ilkeleriyle, iki yıllık gibi 
kısa bir süre içinde ülkenin dört 
bir yanında tarihe malettiği ça
lışmalarıyla pekişmiştlr. O'nu 
kapatmakla, yönetici ve üyeleri
ni ağır cezalara çarptırmakla, 
bu mücadele ve saygınlık yoke
dilemez. Kürdistan gençliği, 
DDKD'nin bilinçli ve kararlı 
çalışmalarıyla elde ettiği kaza
nımlara, mücadele deneyimlerine 
sahip çıKıyor ve O'nu kendi 
mücadelesinde yaşatıyor. Kür
distan gençliği DDKD'nin yük
selttiği "yolumuz işçi sınıfının 
ve emekçi halkımızın yoludur" 
şiarını elden bıraKmıyor, ona sı
kı sıkıya sarılıyor. 

Ayni şekilde Partimize Karşı 
başlatılan saldırılar, açılan dava
lar da sömürgeci faşist di ktatör
lüğü amacına ulaştırmamıştır. 
Partimiz, en zor Koşullar altın
da bile saldırılara karşı karariica 
direnmiş; faşizmin, teslimiyet
çiliğin ve tasfiyeciliğin planla
rını boşa çıkarmayı bilmiştlr. 
KiP-DDKD davasının sonuçlan-

dığı bu günlerde, Partimiz güç
lenerek mücadeleye devam edi· 
yor. Kürdistan gençliği de yeni 
koşullar altında mücadele bay
rağını dalgalandırıyore 

AVRUPA KONSEYI... 
Baştarafı sayfa 13'te 

düzenledikleri 8 Mayıs mitingi, 
bizzat Konsey yöneticileri ve 
delegeleriyle yapılan görüşmeler, 
açıklama ve bilgilendirme çaba
ları olmasaydı, kabul edilen "de
mokratik lstemler"le ilgili öneri
ler, çıkan son biçimiyle olma
yacaktı. 

Bu çalışmalar Türkiye'nin 
yeniden Konsey•e dönmesini en
gelleyemedl. Ama, Türkiye ve 
Kürdistan'da somut hedefler 
çerçevesinde yapılacak güç ve 
eylem birliklerinin gücünü, etki· 
sini bir kez daha Kanıtladı. 130 
bini aşkın imza, tanınmış poli
tl k parti ve örgüt, sendika, de
mokratik kitle örgütü temsilcl
lerinin ortak tutumu ve Kon
sey delegeleri üzerinde bırakılan 
etki bu gerçeği tartışılmaz kılı
yor. Partimiz bundan böyle de 
hayatın değişik alanlarında yapı
lacak güç ve eylem birliklerinin 
savunucusu ve koruyucusu ola
caktır• 

P~şeng: Sayfa 15 
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.KIP-DDKD davası sonuçlandı 

CEZA VE TEHDITLERLE KüRDISTAN HALKININ 
O'NUN FEDAKAR GENÇLIGININ SA V AŞIMI DURDURULAMAZ 

12 EylUl 1980'dekl askeri fa
şist darbeden sonra KUrdistan'da 
başlatılan ilk dava olan DDKD 
davası, Uç buçuk yıl boyunca 
çeşitli delllşlkllklere ullrayarak 
devam eden yargılamaların ar
dından 17 Mayıs 1984 günü so
nuçlandı. Diyarbakır'da 7.Kol
ordu ve Sıkıyönetim Komutan
lıllı l.N umaralı Askeri Mahke
me'slnde,dava lik önce "DDKD 
Davası" olarak açıldı. 1977-79 
yılları arasında yasal faaliyet 
gösteren DDKD'nln yönetici ve 
üyelerini askeri savcı, DDKD 
maskesi altında gizli faaliyet 
sUrdUmakle ve 'Uike topraklan'n
ndan bir bölümUnU ayırarak 
Marksist-Lenınıst bir KUrdistan 
devleti kurmaya çalışmakla 
"suçlayarak" çeşitli allır cezala
ra çarptırılmalarını Istedi. 

Yargılamalar, sömUrgeci faşist 
dlktatöriU\IUn, KUrdistan'da 
yaşanan en allır baskı, terör ve 
sömürü koşulları altında yapıl
dı. Diller tUm devrimci , yurt
sever örgüt Uye ve sempatizan
ları, tek tek ilerici yurtsever
ler gibi DDKD yönetici ve u
yeleri de, arkası gelmeyen 
polis ve jandarma baskılarıyla, 
allır kolluşturma ve lşkencelerle 
yüz. yüze geldiler. KUrdistan'ın 
her tarafında binlerce DDKD 
yönetici, Uye ve sempatlzanı 
gözaltına alındı; aylarca Işken
cehanelerde gözaltında tutuldu, 
dayak ve Işkencelerden geçiril
di. Işkencelerde karariica diren
dikleri Için yaşamını yitirenler 
oldu. YUzlercesl yaralandı, sakat 
edildi. Bu koşullar altında 700'e 
yakın Insan hakkında dava açıl
dı. 

12 EylUl öncesinin yasal ola
nakları çerçevesinde kurulmuş 
bir gençilk örgütü oldullu halde, 
faşist cuntanın savcı ve yargıç
ları O'na KUrdistan devrimini o
muzlamış ıııegal siyası örgüt mis
yonunu yUkleyerek, davayı her 
tUrlU hukuksal dayanaktan yok
sun bir siyasal davaya dönüş
türdüler. 

Peşeng: sayfa 16 

DDKD, gençlik içinde ırkçı
lıila ve sömürgecilille karşı savaş
tıllı, bu yönde bildiri ve broşür
ler yayınladıllı, geceler düzenle
dilli, barış savaşımına katıldıllı 
Için sömürgecilerin büyük öfke
sini üzerine çekmişti. Yayınladı
ll ı bildiriler, düzenledilli yürü
yüş, gece ve diller eylemler ya
sal faaliyet çerçevesinde olma
sına rallman sıkıyönetim savcısı 
bunları lllegal faaliyet gibi gös
termeye çalıştı. 

1982 yılında açılan Kürdistan 
Işçi Partisi (KIP) davası, somut 
hiçbir kanıt olmadıllı halde, 
MIT işkencehanelerinde düzen
lenen düzmece ifade ve rapor
larla DDKD davası lle blrleş
tlrlldi ve KIP-DDKD davası ola
rak sürdürüldü. Yargılamalar 
yaklaşık üç buçuk yılı aldı. Bu 
süre zarfında, tutuklular hapis
hanelerde, allır bir baskı, dene
tım ve gözetim altında tutul
dular. Işkence, sindirme ve yok
etme politikası aralıksız devam 
etti. Tutuklulara, savunmalarını 
hazırlama yönünde hiçbir ola
nak verilmedi. Her türlü kitap, 
gazete, radyo vs. gibi yayınla
rın içeri sokulması yasaklandı. 
Tutuklular, savcının haklarında 
düzenledilll Iddianarneyi Ince
leme, savunmalarını hazırlayabi
lecek kallıt ve kaleme sahip o
labilme olanaklarını b i le bula
madılar. Avukatlarıyla dollru dü
rüst görüşmeleri yasaklandı. 
Mahkemeler sırasında da yargı
lamalar, her türlü demokratik ve 
Insani özellikten yoksun koşul
larda yapıldı. Tutukluların, ha
pishanelerin, kolluşların işken
cehanelere dönüştUrUidüllü yo
lundaki seslerine kulak tıkandı . 
Savunma yapabilmeleri için ge
rekli süre ve olanakların sali
lanması Için yapılan butUn is
temler geri çevrildi. Direnenler, 
polis ve jandarma dlpçilliyle dı
şarıya atıldılar, tecrit hücreleri
ne gönderildiler. Yargıçların he
sabına gelmeyen savunma ve i
fadeler bütün çabalara rallmen 

tutanaklaştırılmadı. Sıkıyönetim 
yargıçları, hapishane idaresi ve 
lşkencecl polis veaskerler Işbir
liği içinde, devrimci yurtsever 
tutukluları yıldırmak, davasın
dan ve inançlarından vazgeçir
mek, bu olmuyarsa onları imha 
etmek Için ellerinden ne gel
diyse yaptılar. 

1 şte böylesi koşullar altında, 
Diyarbakır Sıkıyönetim Komu
tanlıllı ı Numaralı Askeri Mah
kemesi'ndeki dava karara bağ
landı. ı53 kişi çeşitli hapis ce
zalarına çarptırıldılar. ı7 Mayıs 
günü beş saat süren son duruş
mada Seracettin Kırıcı ile ih
san Baka 25 yıl, Ahmet Kay
mak 22 yıl 8 ay, Kutbettin 
Yıldız lle Mustafa K ı lıç 2ı'er 
yıl, Fahrettin Akbaş ı7 yıl 
ve Paşa Uzun ı6 yıl allır hapis 
cezalarına çarptırıldılar. Ayrıca 
24 kişiye 9-ı5 yıl, 75 kişiye 
3-8 yıl, 5ı kişiye de ı ay ile 
2 yıl arasında dellişen hapis ce
zaları verildi. Haklarında dava a
çılanlardan 405 kişi delil 
yetirslzlillinden beraat eder ler
ken, 24 kişi hakkında, mahke
me görevsizlik kararı verdi. ı5 
kişi hakkında dava tat i li veri 
lirken, 6 kişi ile i lgili dava düş
tü. ı kiş i için de dava reddi 
verildi. 

KüRDISTAN GENCLI GI 
SAVAŞIMINI SüRDüRECEK 

Kürdistan gençiiliinin biricik 
merkezi yıllınsal örgütü olan 
DDKD ve ardından Partimiz 
hakkında acılan davalar, bu da
vaların birleştirilerek sürdürül
mesi, sömürgecl faşist diktatör
IUIIün Kürdistan halkına karşı 
sürdürdüllü ırkçı-şöven faş i st po
litikanın bir parçasıdır. Faşist 
diktatörlük, DDKD'yi kapat
makla, yönetici, üye ve sempati
zanlarını zindanlara atıp allır 
cezalara çarptırmakla, halkımızı, 
O'nun fedakar gençiiliini müca
deleden alıkoyabileceğini umu-

oevamı sayfa ı5'te 
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