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2. STALiNGRAO, BEYRUT !

2

EMPERYA LiZMiN

ORTA_DO GU' DAKi

PLANLAR I
VE SiYONiZM iN

Uzun bir zamandan beri

Lübnan
yapan,
ABD'nin Orta-~o~u 'daki en
saldırgan gücü !srail;
5
Hazi ran
gecesi Londra 'da !srail Büyükelçisi Sholoma Argou'nun yaralanmasına "mieilleme" olarak Lübnab
a saldırıya başladı. Hiç bir ayırım yapmadan; hastahane ,
okul
ve sivil yerle ş im merkezlerinid e
az gınca bombalayan !srail
Birlikler i, kısa zamanda Lübnan toE
raklarının
önemli bir
kı smını
~ g al ederek , tam bir
soyk ırım
eylemine girmi ş ler dir .

tır.
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i şg alinin hazırlıklarını
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Kamuoyunu yan ıl tmak için !srail; "sınır böl gelerini Filistin
topçu kuvvetlerinde n korumak için , 40 kilometrelik bir tampon
böl Benin olu ş ması ve bu bölgenin
BM barı ş güçlerinden oluş an ( tabi ki, bunlar arasında özellikle
ABD a skerlerinin de bulunmaları
nı istiyor) bir kuvvet
tar af ın
dan korunmasını sa~lamak"
için
"Galile'de barış" harekatına giri ş ti ~ ini söylemesine raemen,sa!
dırının esas amacını daha
fazla
gizleyememi ş ve b öylece yalanları da ortaya çıkmı ş tır.

En modern silahlarla,yas aklanbu
saldırıda, binlerce sivil,çocuk ,
kadın, gerilla öldürüldü ve
yaralandı. Türkiye ve Kürdistan 'lı
devrimcilerin de içinde bulundu~ birçok militan ısrail'l erin ~
line e s i:ı:: dü ş tü.
mı ş silahların kullanıldıeı

rg

i.o

ile tam bir çeli şki içinde olan
bu i ki beyanatta, ABD'nin iş gal
ci isteklerini aç ık bir biçimde
ortaya koyan, kuşkusuz Haig' in
belirtti~i gö rüştür . Yani ABDnin
!srail kuvvetlerinin daha
önce
kendileriyle birlikte bazırl adı
~ ı pl ana göre ve istenilen hedef e varmadan, !sr ail 'i bir ateş
kese zorlaması dü ş ünüle m ez. Nite
kim, ABD 'nin bu konudaki
tavrı
çok kısa bir zamanda ortaya çıkt ı; ABD, "Derhal bir
ate ş kes
s.a{!; lanması.nı. ve !srail ' in Lübnan
topraklarından çıkmasını."
öngören Bri güvenlik konseyinin
508
ve 509 sayıl ı kararlarını.
veto
ederek, · saldırg anlı g ın ger çek ve
esas kaynae ının bizzat
kendisi
oldugunu bi rke z daha kanıtlamı ş 

ke sten birkaç dakika sonra ! srail'in, Beyrut'taki Filistin askeri komutanlı~ı binasını bombal am ası ve !srail savunma bakanı
Ariel Ş aron'un "Biz teröristlerle ate ş kes yapm adık, hiç bir zaman da yapm ayacae ız. I srail birlikleri, Filis tin gerillaları nı
etkisiz hale getirinceye
kadar
op erasyonlarına devam edeceklerdir • •• " belirtmesi, ileride sı 
ralıyaca ~ ımız
yanında,

di ~ er

iş g alin;

am a çların

Lübnan'ın

Filistin g erillaları ve dig er ilerici güçlerden "temizlenmesi " ABD
nin güd ümünde , !srail ile ittifak halinde bir Lübnan'ın yaratıl masına yönelik oldu~u çok net
bir ş ekilde ortaya çıkmaktadır.

rd

li ~ inden dolayı , Orta-Do~u, yıl

lardan beri sürekli istila,talan
ve savaşlara maruz kalmı ş stratejik bir bölgedir. Kuşkusuz bu
gün de, bu çok yönlü
strate j ik
konumunu muhafaza etti~i için,e!
peryalistleri n çeşitli oyunları
nı tezgahladıkları ve azgın saldırılarda bulundukları bir
alan
halindedir. Bölgede, son dönem lerde ince hesaplar yapılarak,ul
gulanan oyun ve girişilen saldı
rılardan biri de,I srail siyonis!
lerinin son Lübnan işgalidir.

!srail'in bu son saldırı ve im
ha hareketi, kuşkusuz, ABD' nin
Orta-Do!U'da uyguladıeı sinsice
planlarının bir devamıdır .
Bir
yandan Reagan,"işgalin durdurulmasını isterken", di ~er yandanda
o zamanki Dıişleri bakanı Alexander Haig , "Birle ş ik Amerikanın
!srail' i derhal ateşkese zorlam~
yac a~ını N s öylüyordu. Bir birleri
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Jeo-politik konumu ile yeraltı
ve yerüstü kaynakların ı n zengin-

SON SALDIRILA RI !

!srail de Lübnan'a yerl e ş tikç e
gerçek niyetini ortaya serdi . K ısa bir za manda 40
lcil ometr elik
"tamp on böl geyi" a ş ara.k, Be yrut'u
ku ş atmaya b a ş l adı. Eekaa vadisi~
de bul u nan Suriye 'nin ''Sam 6" f~
ze üs s ünü bombalayarak tahrip e!
ti . Aslında ABD ve !srail ' in ge~
çek am acı, kuşkusuz yalnızca "40
kilometrelik bir tampon b ö l g e " d~
eildir. Nitekim !srail Başbakanı
1·1. Begin, "Lübnan' dan Suriye birlikleri t amamen çekilir ; ilk önceleri !srail sınırının 40 kil ometre çevre s ine kadar askerler den arındı rıl m ı ş bir b ölgeye dö~
meleri garanti a ltına alınır ve
böl gede ulus lararası bir denetim
gücünün kontrolü s aglanır, Lübnan'da Lübnan devletinin otorit ~
si kurulursa, !srail Lübnan' dan
birliklerini g eri ç e kecektir"sö~
leri ve Suri ye ile yap ılan ate ş -

Emp eryalistlerin genelde Ortaözelde Lübnan üzerindeki ~
maç ve emelleri taribi derinliklere dayanmaktad ır. Lübnan'da bu
günkü somut durumu daha açık bir
biçimde ortaya koyabilmemiz için
yazı mızın çerçevesi dahilinde ve
Lübnan'da tarihi süreçte meydana
gel en önemli bazı gelişmeler e d~
~i nm emiz gerekecektir . Zira
bu
günkü geli şmelerle, bazı oluşum
ların kökler i daha e skilere
daDo~ ,

yanmaktadır.

Lübnan· da dini
ve etnik tablo

Bu gün ekonomik, sosyal, etnik
ve dini - ayrılıklar yüzünden Lübnan tam bir çeli ş kiler yuma~ı ha
line g elmi ş tir. Bu çeli şk i ler ~
ma~ ının anlaşıl abil m esi için
de
Lübnan' daki t oplumsal v e siyasal
yapıyı iyi kavramak gereklidir.
Bi r toplumsal mozaik t ablosunu
Lübnan ' daki belli baş lı
etnik ve dini top lulukları ş öyle
sıralayabiliriz; Hristiyan ~laru
niler, Sunni Araplar, Dür ziler,
Ş iiler, Kürtler , Rum katolikler,
Rum Ortodoks lar, Ermeniler ve az
sayıda Türkler ile Çerkezler ••••
andıran

Qerin

Yukarıdaki

örnek

de~işik yönl~

du.

Fransa geri çekildikten sonrat
daha önce kabul edilen Anayasada
oldugu gibi, Cumhurbaşkanı ve G!
nelkurmay Başkanlı~ı Hristiyanlara; Başbakanlık görevi, Sunni.
müslümanlara; Meclis Başkanlı~ı
görevi de, şii. müslümanlara verildi. Bakanlar da ülkede bulunan toplulukların nüfus oranına
göre tespit edildi.

Ancak daha sonra da gö re c e~i miz gibi , bu suni çelişkileri b~
linçli bir biçimde derinle ş tiren
toplumdaki
egemen güx
ler ile emperyalistl er, bu durumu kendi sınıf çıkarları do~rul
tusunda en iyi bir ş ekilde kull~
nacaklardır. Ekonomik-Sosyal ayrılıklar yanında, dini ve
etnik
ayrılıklar LÜbnan'da
bitmeyen
bir çatışma ortamını oluşturac&!

w

w

.a

riyle de~erlendirildi~inde, bir
çok konuda dersler ç ıkarılabil e 
cek bir niteliktedir. Bu örne~in
aynı dönemlere rastlamasa da, bu
günkü olaylarla birçok benzerli~i sözkonusudur . Çl.k arlo.rı
tehlikeye düştü~ü zaman, tüm sömürücü sınıf ve güçler arasında bu
tür "kutsal itti!aklar"a rastlamak mümkünleşiyor. Bundan böyle
de, gizli veya açık buna benzer
ittifakların olabilece~ini
gözardı etmemek gerekir.

Dünya

savaşlar~

w

döneminde

tır.

1952

devrimi, Arap
yeni bir dönüm noktaai oldu. Nasır, bir taraftan Arap ülkelerinin emperyalistler den kurtulmas ını i sterken, di~er
taraftan da Arap ülkeleri arası~
da oluşturulan "Suni sınırların
~l ısır-Nasır

kaldırılıp ,

rg

dünyasında

onların birleştiril

mesini~

istiyordu. O'na göre,tek
bir Arap ulusu vard.ı. Varolan S:!;
nırlar emperyalistler tarafından
çizilmiş ve bunlarla Arap
gericilerinin işine yaramaktan başka
bir i şl evi yerine getirmiyordu.
Bu durum, Araplar arasında kı
sa zamanda iki kutuplaşmanın me~
dana g elmesine neden oldu.
Bir
yandan t·l ısır' ın bu görüşü do~ru!
tusunda hareket edenler, Mısır,
Suriye, di~er Arap ülkelerindeki
N asır'cılar, di~er yandan tutucu
rejimlerle idare edilen Arap de!
letleriyle, Irak , Ürdün, Libya,
Suudi Arabistan v b., gerici di~ er kuruluşlar ve güçler.

Lübnan, Araplar arasındaki bu
kutuplaşmada belli bir dönem
açık mücadele alanı baline geldi.
ı 958 f;'·abat' ında Suriye' nin
Mı
sır'la "Birl e ş ik Arap Cumhuriyeti" adı altında
':>irle ş mesinden
sonra , Lübnan'da, Kemal Canpolat
liderli~indeki ·Ilerici
sosy!
list Partisi" ile di~er sol gru!!
lar, Lübnan'ın bu yeni oluş umun
üçüncü eyaUeti olmasını istiyorlardı. Buna karşılık, Piyer
Cimeyyel liderli~indeki Falnnjiat
pnrti ile di~er sa~ partiler de
C umhurbaqknnı Kamil vernun bu görüşe karşıydılar.

Lübnan

1914 ' de patlak veren ı. dünya
Araplar, Osmanlılar'ın
e ge menli~inden kurtulup,
ba~ım
sızlı~a kavuşacaklarını
umuNorlardı. Bu dönemde Ingiliz
ve
Fransızlarla işbirli~i yapan Arap milliyetçileri,çalışmalarını

de te npit etmek, olayın meydana
~ eldi~i çevren in şar t larını
ve
ol nylnrın birbirleriyle olan baS
lant ılarını daha iyi
anlayabilmemiz için, o dönemde Orta-Do~u '
da meydana gelen bazı g eli şmele
re kısaca bakmamız gerekir.

di
.o

Fakat, 1. Dünya
sonuna do~u Arap ülkelerinden çekilmek zorunda kalan Osmanlı devletinin
yerini
bu sefer de Fransız ve Ingiliz ler aldı. Fransız ve Ingiliz emperyalistleri bu ülkeleri kendi
aralarında paylaştılar.Suriye ve
Lübnan Fransızların payına düştü,
Frense.'nın, "LUbnan'a
lık verece(!;iz"
oyalf!malarından
sonra, 1845 l1ay ıe-Haz1ran aylarında "Akdeniz güvenli~ini korumak" gerekçesiyle, Lübnan'a yeni
askeri birlikler çıkarması üzerine iki taraf arasında şiddetli
çatı şmalar meydana geldi.
İngi
lizler bu duruma müdahele ederek
F ransızlar'ı ülkeden çıkarmak ve
Lübnan'a "ba~ımsızlık" için harekete geçti. 2} Aralı k 1945' de
imzalanan Ingiliz-Fransız antıaşmasından sonra, Fransa askerlerini Lübnan'dan çekerek,Lübnan
Fransız'ların işgalinden kurtulsavaş ının
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dı.

yo~unlaştırdılar.

rs

Egemen güçler, bu dini ve etnik ayrılıklardan en iyi bir biçimde yararlanarllk, yaratılan su
ni çelişkileri devamlı olarak kö
rüklemi ş lerdir. Bundandır ki, uzun bir dönemden beri Lübnan' da
iç çatışmalar eksik olmamıştır •
Ancak, bu çatışmaları körükleyen
ve kendi sınıfsal çıkarları do~
rultusunda kullanan egemen güçlerin, sınıf çıkarlarına
uygun
düştü~ zaman bu güçlerden bazı
larıyla ortak hareket ettiklerini de gözleyebiliyoruz. örne ~in,
hristiyan Marunilerin kendi toprak a~alarına karşı verdikleri ,
ve başarıyla sonuçlanan Kesrevan
Köylü hareketine karşı; Y ıllarca
kendi aralarında dö~şen
Dürzi
toprak n~alnrı ile Maruni toprak
a~aları birleşerek birlikte
mücadele vermişlerdir. Hatta, çatı şmaların yo~unluk kazanması üzerine, bu köylü hareketinden r~
hatsız olan batılı devletlerinde
bu "kutsal itti!aka" katıldıkla
rını görüyoruz. Nitekim, 16 A~~
tos 1860 'da Fransa, Lübnan'a asker çıkararak bu köylü hareketini ve iktidarını ortadan kaldır

1958 ve 1975 iç
savaşlarmda
Orta- Doğu

sava ş ında

iç s~
kaynaklanmayan 1958
iç savaşının di~er
nedenlerini
Aslında yalnız Lübnan'ın

runlarından

Ayrıca,

1954' te kurulan Ba~dat
kendisine
katılmasını istiyor ve bu yöndeki çabalarını yo~unlaştırıyordu.
Yaklaşan Cumhurbaşkanlı~ı seçimlerini Aamil Şernun'un kazanabi!
mesi için gerekirse silah zoruna
dahi baş vurulacakt ı. !rak bunun
için Türkiye üzerinden Lübnan' a
as ker çıkarma hazırlıkları bile
Paktı'da , Lübnan 'ın

Qer in

.Lübnan' da iç çatışmalar devam
ederken, belelenmedik bir
olay
oldu . 14 Temmuz 1958 günü Irak'ta askeri bir darbeyle
krallık
yıkıldı. Böylece tia~dat Faktının
Lübnan'a aktif müdahale projesi
de suya düştü. Irak'taki darbeyle işlevini büyük ölçüde kaybeden Ba~dat Paktı, Orta-Do~u'daki
güçler durumunu da büyük ölçüde
etkiledi. Hele Lübnan'da da ilerie elerin duruma hakim olması ha
linde, Irak' tan !·i ısır' a kadar olan bir hatta emperyalizme kareı
önemli bir güç oluşacaktı.
!şte

veneral
lı ~ından

.a

kaldı.

~ahap'ın Cumhurbaşkan

sonra

w

Cumhurbaşkanı seçilen ve Nasır'cılarla dost geçinen ~arı Hulu döneminde Lübnan
da önemli de~işmeler olmadı.

w

w

Ancak , Filistin gerillalarının
!srail'e yaptıkları
baskınlara
karşı, !srail'in de Lübnan
üzerine yaptıeı misilleme hareketı~
rinden Lübnan'ın zarar gördüSünü
g erekçe gösteren Hristiyan Haruniler, Filistinlilerin ya Lübn~
dan çıkarılmalarını, ya da
si~
lahsızlandırılmalarını istiyor lardı. Buna kar şılık,
ilerici
Müslüma nlar Filistin hareketini

destekliyorlardı .

Maruniler, ilerici Müslümanlar
ile Filistinliierin birlikte hareket etmelerini bem ekonomik

çatı şmalarından farklı

du da bu iç

sava ş a dönüşmeden

durduruldu.
üzerine durum yatışırken, bu sefer de Filistinliler Ürdün'de Kral Hüse. yi n' den "kara eylül" · darbesini
yediler. Kral Hüseyin bu
darbe
Ça tı ~ maların durması

ile Filistinlileri Ürdün'den çı
? ilistinlilerin
bir
kısmı ouriye'ye, önemli bir kıs
mı da Lübnan'a geçmek
z9runda
kardılar.

kaldı.

olarak,o~

çntı~malara katıldı .

son

Orta- Doğu· da
gelişmeler

LO siyasal müdahalesi sonucu bir

iç

l•laruniler, LÜbnan' a
yerleşen
son F·ilistin mültecileri ile müs
lümanların nüfus artışından
büyük ölçüde tedirgin oldular.Çünkü, ülke yönetimindeki
gerekli
görevliler, toplulukların nüfus
oranlarına göre seçiliyordu.Halbuki maruniler, ekonomik etkin liklerini koruyabilmek için, siyasal iktidardaki etkinlikleri nin devam etmesinde ısrarlıydı lar.

1974 Ekimin'de ~abat'ta toplanan Arap zirve Koni'eransı,F'KO'nü
Fil istin halkının tek ve
yasal
örgütü olarak ilan etti. FKO'nün
aynı yıl BH genel kuruluna alın
ması, örgütün etkinliSini
hem
Orta-DoSu'da, hem de dünya düzeyinde arttJ.rdı . Bu durumdan ABD
ile diSer emperyalist ülkelerin
yanında, 1srail, Ürdün ,tiristiyan
t·:aruniler vb. bir çok devlet ve
gerici güç büyük ölçüde rahatsız
oldular. Tedirgin olan bu güçler
~Kv'nün oluşan bu gücünü
barcamak için yo ~un hazırlıklara giri ş tiler. Tüm bu hazırlıklar Lüb
nan'J. adım adım bir iç savaşın !
şiSine getiriyordu .

rs

bu durumdan dolayı, ABD,
bozulan dengeyi kendi lehine çevirmek için ve ipin ucunu kaçır
mamak için, Kam il !;;a mun •un "ça~
rısı" üzerine, Türkiye üzerinden
Lübnan •a a skeri birlikler çıkar
dı. Ne var ki, ABD'nin müdahalesi de ~amun'u kurtaramadı. Şamu
nun ABD 'yi davet etmesinin kamuoyundaki tepkileri ve
ilerici
güçlerin seçimlerde takınmı ş old•ıkları kararlı tavır sonucu Şa
mun iktidardan çekilmek zorunda

Bu iç çatışmalar S!
ordu ikiye bölündü. 1958

aldılar.

rg

Saip Selam
Lübnan' ı Bagdat Pa!':;
tına katma girişimlerini proteste etti~i eylemde çıkan çatışma
lar çok kısa zamanda ülkenin her
tarafına yayıldı. Böylece Lübnan
patlamaya hazır bir barut fıçısı
haline gelmişti.

yer

rasında

ABD emperyalizmi özellikle Afrika, Hind-Çini ve Latin-Amerik~
da yediSi s on darbelerden sonra;
kaybettiSi mevzilerinin ve prestijinin yerine yenilerini kazanmak için,tüm doSal zenginlik ve
politik konumuyla uygun bir bölge konumunda olan Orta-Dogu üzerindeki sinsice oyun ve planlar!
nın hayata geçebilmesi için
çabalarını arttırmıştır.AB D 'nin bu
planlar ından biri de, l1 ısır' ı !~
rail'e karşı olan di~er Arap ülk e le rinden yalıtıp Qenetim altı
na almak ve Arap gericileri ile
bölgede bul unan diSer gerici güx
lerden olu ş acak bölgesel bir kar
ş ı-devrim cephesini örmekti. Aslında ABD 'nin bu konudaki
çabaları daha eskilere dayanmaktadır.
Ba edat Fa~ tı ve Lübnan'ın bu PB!
ta girmes ini saSlama çabaları, o
döneml erde buna benzer bir uygu-

di
.o

~ski Başbakanlardan

ın, ı;: am un' un

hem de sosyal iktidardaki etkinlikleri açısından büyük bir teh" enlike olarak görüyorlardı.Bu
di ş eden dolayı Haruniler, CumhU!:
başkanıısı ve Genelkurmay başka~
lı~l. yetkilerinden yararlanarak,
1969 'da Lübnan ordusunu Filistin
gerillarına karşı saldırıya
geçirdiler . Fakat, bu durum l·lısıP
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yaptı.

Derken, 13 Nis an 1975 günü falanjistlerin bir otobüs e ateş e!
meleri üzerine, daha önce şart
ları hazırlanıp patlama durumuna
g etirilmiş olan Lübnan'da iç savaş patlak verdi . llerici Lübnan
güçleri Filistinlile rin yanında

lamaydı.

ABD' nin bu p lanlarını
hayata
g e çi rmek i çin yoeun çabalar gösterdi~ini daha önce de vurgula mı ştık . Bu yo~un çabalar
sonucu
Mıs ır ve !srail'i bir masa etrafında bir araya getirerek, CampDavid antlaşm asını sa ~l adı.
25
t;isan 1982 'de, Camp-David antlai
mas ı gereSi, Sina boşaltılmasına
ra ~m en, ABD bu antla şm a ile
istenilen hedefe ulaşamadı. Bu sefer de, bu antlaşma yerine yeni
Fahd p lanını hazırlamaya baş ladı·
ABD , bu plan ı l•ilistin ve diger
Arap ilerici güçlerine kabul ettirebilmek için baskJ.larını dahı>.

o1ı>.

vn"'nnl..,.,+ı,..rı ı

.•

ABD'nin Orta-DoSu'daki saldır
artmas J.ndaki en büyük
neden Afganistan ve Iran'daki ge
lişmelerdir . Bu gelişmelerden di
rek olarak nesibini alan ABD em:
peryalizmi böylece bir takım yeni oyunlar tezgahlamaya başl adı;
Suriye hüküme tine karşı " müslüganlı~J.nın

w

w

w

.a

rs
iv

.o

ak

iSRAil TANKLARI

ur
di

man kardeşler örgütü"nü
aktif
_bir şekilde devreye soktu;Mısır,
!srail ve Türkiy:'den müteşekkil
gerici bir pakt kurma girişimin
de bulundu ve bu çabalarını şim
di de çeşitli şekillerde sürdürü
yor; ouudi Arabistan'a erken uyarı sistemi ile donatılmış Awac1
uçaklarını yerleştirdi;
Bölgede
günbegün boyutlanan Ulusal
ve
Toplumsal kurtuluş mücadeleleri
ile di~er oluşabilecek gelişme
lere karşı ani müdahale edebil mek için, "Çevik kuvvetler"i böl
gedeki bazı stratejik
yerler;
yerleştirdi; Sömürgeci Türk
tekelci burjuvazisini , içine girdi~i derin ekonomik ve
siyasal
bunalımlardan kurtarmak, Türkiye
ve Kürdistan'da gelişen devrimci
hareketi bastırmak için 12 Eylü~
de generaller eliyle faşist bir
darbe gerç ekle ştirdi ; Direkt veya endirekt olarak girişti~i bir
çok girişimden olumlu bir netice
alamayınca ve Irak'ta geli şe n Ulusal ve Toplumsal
muhalefetin
Saddam rtüseyin iktidarını tehdit
etmesi üze rine, ha l kın dikkatini
Yukarıda Orta-Do~ ve
başka yönlere çekmek için Irak'ı
Lübnan1aki gelişm elerle yeni çatışma!~
ıran'a karşı bir saldırıya
gerı hazırlayan plan ve
çirdi.
olayları
kısaca vurguladıktan sonra, şim 
T~m bu planlı çalışma ve
saldi de ABD ve bölgedeki
ger~ci
dırganlıklarına ra~men ABD hedegüçlerin çıkarlarına çok
yönlü
fine ulaşamadı. Orta-Do~'da Uhizmet eden ve ABD'nin saldırı
lusal ve Toplumsal kurtuluş müdan çok önc e açıklad.ı~ı gibi ,emcadeleleri Relis melerine
devam
peryalizmin ve bölge gericili~i
etti. Suriye 'de "Müslüman kardei
nin
aleyhine olan ge li şmelerin ,
ler" örgütü , umulanın tersine bü
"kontrolden
çıkmasına izin
veryük darbeler yedi. Irak-!ran sa:
memek"
için
başlattıgı
son !sravaşanın seyri de~işip,
durumun
il saldırısının amaolarını özet!ran lehine dönmesi üzerine, ABD
lemeye
çalışalım:
hayal kırıklı~ına u~radı ve em- ller geçen gün daha çok geliş
peryalizmle bütünleşmiş olan Sad
mekte olan, ABD, !srail ile didam Hüseyin iktidarı büyük
bir
~er bölge gerici güçlerini
darbe yedi. !ran-Irak savaşının
tedirgin eden, Filistin
kurtuluş
Iran'ın lehine dönmesi,
ABD ve
hareketinin yegane
te~sil cisi
bölgedeki birçok devleti
büyük
l"KO gerillalarıyla,Lübnan 'da buölçüde tedirgin etti. Bu son gelunan diger ilerici-devrim ci milişmelerle telaş~ kapılan
ABD,
litanları yoketmek,
"gelişmelerin kontrolden çıkmas?;
ABD'nin dayatması ve
Campna izin vermeyece~iz"diyerek,~
Dawid
antıaşması
geregi
boşaltı
ta-Do~'da ciddi bazı saldırıl&!
lan Sina ile, !srail, bir yandan
da bulunacagı,sinyalini verdi.
i"~~ı etti~i toprakları~ bir kıs
mınden olurken, diSer yandan
~t
bu boşaltmaya karşı çıkan aşırı
milliyetçi _musevilerin aktif te2
Son sald•rmm hedefleri
kisine maruz kaldı. Son
Lübnan
saldırısının bir amacı da, Sina-
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nın bo ş altılmasıyla

öfkelenen amilliyetçiler in öfkesini i~
dirrnek ve Sin a'nın boşaltılmasız
la "kayb etti ~i" topraklara karşı
yeni topraklar işgal etmek,
- Lübnan'ı ilerici güçlerden "t~
mizleyerek", Suriye'yi
kuşatma
altına almak,
- FKO ve karşı çıkan diger ilerici Arap güçlerini, Fahd plan ı
nı kabule zorlamak,
- !ran-Irak savaşının, !ran lehine sonuçlanmasıyla, büyük ölçüde tehlikeye giren ve bunu önlemek için, bir yandan I rak hal!
larının dikkatini iç sorun ve m~
cadeleden !srail-Lübnan savaşına
çekmek, diger yandan bu süreden
istifade ederek, Irak'ta bazı ufak tefek de~işikliklere giderek
Saddam Hüseyin iktidarını kurtar
maya çalışmak,
- Lübnan 'da Hristiyan- müslüman
çelişkisini tekrar körükleyip,egemen güçler çıkarına kullanmak,
- Genel olarak dikkatleri bu çatışmaya çekerek, Arap devletle rindeki ilerici hareketlerin ivşır ı

ıııesini düşürmek ,

(Dev. Say. 7 'de)
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NAT O. TÜRKİYE İLİŞKİL~Ri
B.RODGERS'İN TÜRKİYE ZiY ARE Ti
ve
kanaaskeri
NATO'nun
Yunanista n

çabalarınıarttırdıkları,

dına dönmüştür .

rının oluşturulmaya

Yunanista n 'da yapılan seçimler
s onucu Karamaoli s iktidarının y~
rini Papandreu liderli ~indeki P!
SOK partisine bırakmas~ ve ~ ap~
dre u' nun; Rodgers planının Türkidogrultusu nda
ye'nin çıkarları
Rodgers
sürerek
oldu~unu ileri

nan

savaşının

ak

diti altında oldugunu ve sürekli
Yunanista n aleyhine silahlandı rıldı~ını ileri süren Papandreu ,
NATO 'dan Yunanistan'ın güvenliSi
için güvence istemiştir. Papandreu' nun bu istemi NATO taratın
dan rededilmi ş , ayrıca ABD1 Türkiye'nin NATO için bir numaralı
ülke oldugunu, g erekti~i nde Türkiye'nin Yunanista n 'a karşı tercih edilebile cegini açıklaması ~
güç
zerine, Yunanista n askeri
siiçin
lmek
saglayabi
deng esini

w
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Orta-Do~u'da gerilimin arttısı
Israil'in Lübnan'ı i şgal etti~i
ve I rak-Iran savaşının Irak'ın ~
leyhine bir gelişme gösterere k ,
gerici Saddam diktatörlü Sünün ç~
kÜntüye gitti~i bir dönemde, Rodgers•in Türkiye'yi ziyareti, üzegereken
rinde önemle durulması
bir olaydır.

w

w

Bu gezi Rodgers'i n Türkiye 'ye
önce
ilk gezisi degildir. Daha
de Rodgers, Demirel iktidarı dön~
minde Türkiye'y e gelmiş, Rodgers
planı diye adıandırılan bir Plan
çerçevesi nde Türk-tuna n ilişki
lerini bir antlaşma zeminine so!
muş ve bu ba şarısından dolayı da
edilmiş
NATO tarafından takdir
bir kişidir . llitekim Rodgers planının bir sonucu olara.k,Yu nanistan ~ge'deki taleplerin den vazgeçmiş, Türkiye de Yunanistan 'ın
NATO'ya dönüşünü veto etmeyerek ,
kanaYunanistan 'ın NATO askeri

şartla

başlan~ı~ı

Türkiye'n in
nuna gelince:

silahlanması

soru-

ur
di

üzerine Türk- Yunan iliş
kileri yeniden gerginleşmiştir.
Yunanistan'ın Türkiye'n in tehmaları

~aşist cuntanın borozanlı~ını

Türk-Y!! •

bu dönemde Türk-Yuna n ilişkileri
ile Yunanistan'ın NATO ve ABD ile olan ilişkileri yeni bir biçim alabilece k durumdadır .

plan ına karşı olduklarını açıkl!

yapan boyalı bas ının verdiSi haberlere göre; Rogers ile eli k~
lı faşist generalle r arasında y~
pılan görüşmelerin gündemin i;
Türk-Yuna n ili ş kileri ve Türk or
duaunun ihtiyaçları gibi önemli
konular olu ş turdu.

psikoloji k

rg

dına dönüşünü kolaylaştırmıQ

.o

NATO Eaşkomutanı Bernard Rodgers 3-4 Haziran tarihlerin de Y!!
nanistan' da hükümet ve ordu yetkilileriy le yapmış oldu~ görüş
melerden sonra Türkiye'y e geldi.
Rodgers, Ankara 'da 22-23 Haziran
tarihlerin de faşist cuntanın başı Kenan ~vren ve di~er yetkiliOrlerı~ görüştükten sonra, 3.
dunun Erzurum ' da yap:na.kta oldugu ·
ordusutatbikatı izlemek , Türk
incelemek
nun savaş yetene~ini
üzere ~rzurum'a gitti.

lahlanmiı. çabalarını arttırmıştır,

kanadını
NATO'nun Güney-dog u
Ege'de NATO tatbika~
engelleye n,
larının yapılmasını
'l'ürk-Yuna n ilişkilerinin bu günkü durumunda n rahatsız olan NATO,
Rodgers'i ;Türk-Yun an ilişkileri
ni düzeltmes i için Yunanista n ve
Türkiye'y e göndermiştir. Bu seolumlu so~erki temaslarından
u olumsuzRodgers,b
nuç alamayan
da Yuolarak
nedeni
luSun esas
zayıflatan,

nanistan'ı göstermiş tir. Rodgers,

sorunun NATO ile Türkiye arasın
da olmadıgını, sorunun Yunanistan ile Türkiye arasında oldugunu kamuoyuna açıklamıştır.Türkikarşılıklı
ye ve Yunanistan'ın

Türkiye, 1950'ler sonrası emperyalizm ile girmiş oldu~ yeni
sömürgec ilik ilişkileri sonucu ;
nun
Orta-DoSU 'da ABD ·ve NATO'
jandarmalıgını üstlenmiş, emperyalizmin çıkarları do~rultusunda
Orta-Dogu halklarına, Sovyetler
Birligi ve diger sosyalist ülkelere karşı saldırgan bir politika izlemiş , silahlanm as ını da bu
saldırganlık politikası temelinde sürdürmüştür. özellikle ÇinBindin'de ki yenilgide n sonra ,ABD
emperyali zminin Orta-Do~u'da daha aktif bir rol oynamaya çalış
ması ile birlikte Türkiye'n in de
Orta-Dogu gericiliS i ve NATO içerisinde ki rolü daha da artmış
tır.

Afganista n ve tran 'da mevzilerini kaybeden emperyaliz m, OrtaDoSU'da gelişen anti-emp eryalist
mücadeled en ve Sovyetler BirliSinin Orta-Dog u'da artan etkinbu
Ilginden tedirgin olmuş ve
emperABD
özellikle
tedirginl ik
yalizmini daha da saldırgan bir
duruma getirmiştir. Ilerici güçbölgesel
leri tasfiye etmeyi,
karşı devrim güçlerini b irleşti~
meyi hedefleye n CAMP DAVID ittietfakının istenen sonucu elde
meyişi ü zerine ABD emperyali zmi
yeni arayışlar içerisine girmiş
tir. Bu arayışın sonucu olarak ;
Türkiye'd e faş ist bir darbe ha-
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ABD emperyalizminin her iste~!
ne uşakça boyun e~en faşist cunta, kendisine verilen görevleri
yerine getirmek için canla başla

Sürekli "'! 'ürkiye sınırlarına "
olan devletlerle dost geçinmek istediklerinden dem vuran
faşist genareller, komşu devletlere karşı da saldırgan ve sinsi
bir politika izlemektedir.Şimdi
lik en büyük dostu gerici Saddam
diktatörlü~der. Irak-Iran savaşında Irak'ı destekleyen faşist
cun ta, ii>ah yanlısı güçler · ile
teşkilatını
müslüman kardeşler
desteklemekte, Yunanistan ve Kıb

çalışmakta, sık sık halklarımızı

rıs halklarına karşı

ve bölge halklarını aldatmak idem
çin de barış ve dostluktan
vurmaktadır. Nitekim faşist cun•
tanın başı Kenan Evren, geçen s~
ne Adana'da yapmış oldu~ konuş
mada " Günümüzdeki harpler nizami harplerden ziyade gayri-nizaş e
mi bir biçimde, örtülü bir
kilde yürütülmektedir. Bu gün O~
bata-D o~u patlamaya hazır bir
Y!
günden
rut fıçısı gibidir. Bu
aca~ını
ol
ne
rınki geli ş melerin
kestirmek zordur. ~iz bir yandan
içte terörizme karşı eavaşırken,
di~er yandan ileride çıkması m~
temel bir bölgesel savaş a hazır
cunlanıyoruz" diyerek, faşist
tanın halk düşmanı ve karşı-dev
rimci saldırgan politikasını a-

lık

saldırgan

ememelleri beslemektedir.
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ABD'nin B atı-Avrupa'ya yerleş
tirmek istedi~i, sosyalist ülkeve
leri hedefleyen ~ershing ll
Cruise tüzelerinin Türkiye'ye de
yerle ş tirilmesine evet diyen f asosş ist cunta, sürekli olarak
yalist ülkeleri hedefleyen askeri tatbikatlar yapmaktadır.

Orta-.... o~u gericili~in.in temel
vurucu gücü haline getirilmeye
çal ı ş ılan Türk ordusu, NATO' nun
esnek mukabele stratejisine uygun bi r biçimde sil ahlandırılmış
ordu birliklerinin büyük bir kıs
mı Kürdist an 'a kaydırılmıştır~
l·luhtemel bi r Kürt ulusal hareket i ni e zmeyi ve körfez bölgesinde
meydana gelen ge li şmeleri kont -

w

ABD emperyalizminin en çok siüç ülkeden biri olan Türkiye, ku ş kusuz Rogersinde
mokatkısıyla NATO 'dan yeni ve
dern silahlar alacaktır.
lahlandırdı~ı

w
.a

sergilemiştir.

w

çıkça

- llerici güçlerden temizlenmiş,
bir
ABD ve Israil ile müttefik
Lübnan yaratmak; böylece !alanjistlerin egemenli~indeki Lübnan
!srail ve Mısır üçlüsü ile di~er
bölge gericilerinin de aktif kat
için
kılarıyla Orta-Do~'da ABD
olu ş 
bir ngüvence zincirin
turmak ••••

ABD ve !srail siyonistleri bu
<Ok amaçlı saldırıları kar şısın
da, ba ş ta FKÖ gerillaları olmak
ilerici
ü zere, Lübnan'daki tüm
güçlerin kahramanca direnişleri~
le karşılaşmışlardır. FKO geri!
güçlelaları ile di~er ilerici
direniş,
rin verdikleri bu şanlı
de~il,
yalnız Filistin halkının
genelde tüm dünya balklarının,ö
zelde tüm Orta-Do~ halklarının
devrimci gururudur.

ku
r

alınmıştır.

tına

komşu

(Say.5'in dev)
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meydana gelen yeni gelişmelerin bir sonucu olarak Türkiye'ye, emperyalizm tarafından bölge gericili~inin 11yüklenderli~ini yapma misyonu
Türkimi ş ve çevik kuvvetlerin
ye'de yerleştirilmesi karar alOrta-Do~u'da

edinen
rol altına almayı hedef
Türk ordusu, savaş yetene~ini ~
ttırmak ve halkımıza gözda~ı ve~
mek için Kürdistan'da da sık sık
tatbikatlar yapmaktadır. Kürdistan' ı bir savaş alanı haline getirme yolundaki çabaların bir ürünü olarak da Van ve Diyarbakır
uçaklarının
H avaalanları AWACS
inişine uygun bir duruma getiri±
meye çalı ş ılmaktadır.

di
.o

tekrar egemenl!
almak, işbirlikçileri
ni yeniden iktidara getirmek . i'çin çevik kuvvetler denilen yeni
bir askeri kuvvet oluşturmuştur.
zırlamış, lran'ı

~i altına

Orta-Do ~u'da gerilimin arttı~ı
Irak-tran savaşının devam etti~
gerici Saddam diktatörlü~ünün Y!
kıma gitti~i ve !srail'in Lübnanı işgal etti~i bir dönemde hızla eilahlandırılan ~a ş ist
Türk
ordusu Türkiye ve Kürdistan halk
götürebilecek
larını f elakete
bir maceraya atılma çabaları iç.indedir. Bu maceranın engellenmesi bölgemiz Orta-Do~'da kalı
cı bir barış ve istikrar ortamı
nın olu ş ması, aucak, f a şist cuntanın Türkiye ve Kürdistan halksolarının devrimci mücadelesi
nucu yerle bir edilmesi ile mümkündür.

Buna kar ş ılık, ba ş ta bölge ilerici güçleri olmak üzere, dünyadaki tüm ilerici-devrimci güçlerin Lübnan' daki bu şanlı diredüşen
nişin yanında üzerlerine
görevleri yerine getirmeleri gerekir. Bilnmelidir ki, FKO geri!
güçlelaları ile diger ilerici
emrin yiyecekleri darbe, ABD
peryal i zminin çok yönlü planlar!
Ortanın yolunu aralayacak ve
Do~u'da deng enin emperyalizm leölçüde
hine de~i ş mesine büyük
;rarayacaktır.

O halde, ABD emperyalizmi' nin
bölgemizde bu çok yönlü baskı ve
için,
planlarını bo ş a çıkarmak
t üm ilerici güçlerin buna karşı
güçlerini birleşt i rip , aktif bir
ş e k il d e mücadele vermel eri g ereemperyali zmin
kir. Bu ol madan,
bölgemi z üzerindeki oyun ve salsona
dırganlı~ını n önl enmesi ve
ermes i düşünüle m ez.

ayaklanmasını gerçekleştirmek için hazırlıklara girişti. Dimitrov'un da içinde yeralmış oldugu
Komite tarafından 23 Eylül 1923
de dünyanın ilk anti-faşist halk
ayaklanması başlatıldı.

Başlatı

rg

~aşist
lan bu halk ayaklanması
diktatörlük tarafından bastırıl
BKP
dı. Bu ayaklanmada binlerce
üye ve taraftarı öldürüldü. BKP
büyük bir darbe yedi. Ayaklanmanın başarısızlıga

ugı>aııııu~ından

ku
r

di
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sonra Dimitrov yurtdışına çıkmak
ve mücadelesini yurtdışından SÜ!
dürrnek zorunda kaldı.Ulkesindeki
anti-faşist mücadeleyi yurtdışı~
zada sürdüren Dimitrov, aynı
Kurulu
manda Komintern Yürütme
üyesi olarak da çalışmalarını de
vam ettirdi.
Vimitrov Almanya'da bulundugu
düsırada llitlerci faşistlerin
zenledikleri bir provakasyon hareketi olan Reichstag(Millet Mec
l i si ) sabotajını düzenleyen bir
kişi olarak Nazi mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkemeyi Faşizmin yargılandıg ı bir alan h aline getiren Dimitrov , Reichsta~
tay ang ı nın~~ Alma n f a şis tleri
ı:-n f l lldon tP.rtiplenmiıJ b i r provakasyon oldugunu açıga çıkardı.Di
mi trov'un dünyada yankılar yara:
tan bu savunması sonucu çok aciz
bir duruma dü ş en faşist Nazi malı
kemesi , Dünya çapında gösterile~
dayanışmanın da etkisiyle Dimitaortinda
rov'u serbest bırakmak

GEORGi DIMiTROF
yaşında

Bulgaristan pr~l e teryaeının öliderlerinden enternasyonalist savaşçı Dimitrov'u 2
lVroünün 33. yıldönümünde saygıy
la anıyoruz.
Yoksul bir aile nin çocugu olan
Dimitrov 18 Haziran 1882'de Sorya yakınıdaki Rodmir kas abasında
dogdu. Cocuk denilecek yaşta okulu bırakan Dimitrov, ailesine
geçımını
yardımcı olabilmek ve
temin edebilmek için bir MatbaGenç
ada mürretipliSe başladı .
yaşta sınıf bilincine eren Dirnit
Sosyarov, 15 yaş indayken Dar
Bulgaristan
listler döneminde
Partisine
Sosyal Demokrat !şçi
üye oldu. Mücadeleeiligi ve örkendisini
gütleme yeteneSi ile
çevresine kabul ettiren Dimitrov
Genel
1904 yılında Bulgaristan
!şçi Sendika Birliginin sekreteri oldu. Parti ve Sendika içerisindeki aktif mücadelesi ve yetenekleri ile kendini kabul ettiren Dimitrov 1910 yılında Bul!şçi
garistan Sosyal Demokrat
Partisi'nin merkez komitesi üye-

w

w

w
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lümsüzleşen

!
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ligine seçildi .
Parti merkez komitesi üyeligi
ve sendika genel sekreterliginin
Sofya'dan
dı şında 1913 yılında
milletvekili seçilerek,faşizm'in
kadar,
iktidara geldiSi döne~e
parlemento içerisinde de mücadelesini sürdürdü.
Bul garis tan'da 17 Ekim Sovyet
devriminin de etkisi ile Proleteryanın ve emekçi halk kitlelerinin mücadelesi geli şmeye baş l~
dı. Bulgaristan emekçilerinin mü
cadelesinden korkuya kapılan Bul
gar büyük burjuvazisi l.Diin;ya s~
a~ırlas~
va şının da etkisiyle

ekonomik b u nalımın yükünü emekçi
halk yıgınlarına yüklemek,emekçi
halk yıgınlarının gelişen mücaÇirtçi
delesini bastırmak i çin
Birligi iktidarını bir darbeyle
devirerek faşist diktatörlüSü oluşturdu.

r'aşi st darbenin g elişini Burju
va klikleri arasındaki bir çatı;
ma olarak deSerlendiren,darbenin
BKP
faşist niteliSini göremeyen
yo.nlış
daha s onra tavırlarının
bir
oldugunu, darbenin faşist

kaldı.

mahkeme tarafından serve SSCB vatandaş 
lı S ına kabul edilen Dimitr ov 27
~ubat 1934'de SSCB ' ye gi tti . SSCB
ye gidişinden sonra, 1923 Eylül
anti-fa ş i st halk ayaklanmasının
yenilgisinden sonra BKP - merkez
gelen
komi'tesinde etkin duruma
sol sekterlere karşı Parti içindeki mücadeleyi yogunıaştırdı ve
1934 'de sol kliSin yenilgisinden
sonra Parti genel sekreteri oldu.
Partisinde ve Kominternde yapmı ş oldugu başarılı çalışmalarla
kendini uluslararası Proleterya
hareketinde ka~ul ettiren Dimitrov, 1934 yılı sonlarına
do~ru
sekreterlegine
Komintern genel
getirildi. Komintern genel sekreterligi döneminde ulu sl ar arası
Faş ist

best

bırakılan
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siyasi
kapatabilecek. " (2)

partileri

~' ~~3nlsrı üyeterini

Yeni anayasa

t asar ısında

bunl!

rın dışında , işçi sınıfı ve eme~
çi halkın yıllarca milcadele sonucunda kazandıkları bazı temel

haklar da gaspediliyor. Demokratik kuruluş ve sendikal çalı şma
faaliyetleri tamamiyle işbirlik
çi Türk tekelci
burjuvazisinin
çıkarlarına uygun bir hale getiriliyor ve Lokavt tekrar bir hak
olarak "yeni anayasa"ya geçiyor.
"Siyasi amaçla grev ve
lokavt,
dayanı ş ma grev ve lokavtı, genel
grev ve lokavt, iş yeri
i ş gali
verim düşürme ve direnişler yasaktır."
"Dernekler siyasi amaç
güdemezler. Siyasi faaliyetlerde
bulunamazlar , siyasi. destek gö r~
mezler ve onlara destek olamazlar, meslek kuruluşlarıyla ortak
hareket edemezler. Dernekler , gecikmede sakınca bulunan hallerde
hakim kararına kadar yetkil i m e~
ciin emriyle faaliyetten alıko
nacagı gibi, i ç işleri bakanlıg!
ca da kapatılabilir."
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Kuş ku suz , "yeni anayasa"
üzerinde durulma.sı gereken daha bir
çok nokta var. Fakat bili ndigi ~
zere, bu anayasanın tam metni h~
nüz açıklanmamı ştır. (Metin baskıya verildi~inde ye ni anayasa'nın tam metni açıkl anı yordu ) •
Yukarıya aktardıgımız bir
kaç
nokta da , son günlerde
basına
yansıyan bir kaç temel noktadır.
Ama bununla beraber , bu
temel
noktalar dahi !aşist
cuntanın
gerçek niyetini ortaya s ermektedir.

.a

w

w

w

rürse kabul edecek, uygun görme~
se veto edebilecek, uygun gördü~ü
zaman mecli s i feshedebi lec ek , y~
~tayJ~i l~

cek. Ayrıca Milli Güvenlik Kurul u , Devlet başkanının denetiminde çalışan Cumhuriy et di vanl. ile
ba~lantılı olarak çalışabilecek.

Ancak,

rg

döneminde fay erini
alan faşist Çar Boris diktatörl~
~ 19~1 yılında faşist Alman ordu birliklerini Bul garistan 1 a d~
vet etti. Bulgaristan•ı demokrasi güçlerine ve Sovyetler Birli~i'ne kar ş ı bir üs haline getirdi. Bulgaristan'daki faş ist diktatörlügün bu gerici politikası
na karşı çıkan BKP t üm anti- faşist güçleri 1 9~2 yılında
t ek
bir cephede birleşt irerek Vatan
Cephesi'nin kurulu ş una önderlik
etti. Vatan Cepbesi'nin kuruluşundan s onra faşis t diktatörlüge
ve f a ş ist Alman ordularına karşı
Partizan savaş ı yürütülmeye baş
landı. 9 Eylül 1944'de, Partizan
sava ş ı Sovyet kızıl ordusunun da
yardımıyla anti-faş ist halk· aya!
lanmasına dönüş tü . Ayaklanma başarıya ulaş tı ve Vatan , · Cephesi
i ktidara geldi .
Bul garistan 'da 1 Kasım
1946
Parl emento seçiminden sonra kurulan Halk Me clisi'nin ba şkanlı
g ına getirilen Dimitrov,
daha
sonra Devlet başkanl ıg ına getirildi. Bulgaristan'da halk
demokrasisinin kurulması ve Sosyalist inşa çabalarında da önemli
bir rol oynayan Dimitrov 1949 Y:!:
lında öldü.
Dimitr ov 'un ölümüyle onun mücadelesi durmadı• Binler ce Pr olete r ya savaşçısı bugün Bulgari~
tan'da sınıfsı z ve sömür üsüz bir
toplum yaratmak için savaşıyor l ar. Günümüzde anti-faşist mücadele daha geniş boyutlarda gelişerek devam ediyor. Dimitrov 1 u
andıgımız bu günlerde O'ndan ögrenecegimiz çok şeyin . oldugunu·
bir daha vur~ulayalım.
savaşı

i şleri Bakanı,

faş ist cunt anın

t üm bu
bir avuç s atılmış
işbirlikçi tekelci burjuvazi dı
şında, toplumun di~er
sınır ve
katmanlarının çıkarlarıyla
çatışmaktadır. Bundan dolayı,
tüm
bu baskı zoraki uygulamalar, e ş
yanın tabiatı geregi beraberinde
tepki ve muhalefeti de getirece!
tir. Ama bu muhalefetin, devrimci bir önderlige kavu şup, somut
şartlara uygun ve faşizme
karşı
dogru bir çizgide g eli şm edi g i m~
detçe başarıya ulaş ması düşü nü 
lemez.
uygulamal arı,

di
.o

2. Dünya

~iet Almanya'nın yanında

(Say.23'ün dev.)

ak
ur

Proleterya hareketi içindeki çalı şmalarını daha da
yo~unlaştı
r an Dirnitrov, dünya çapında yürütülen faşizme ve
emperyalist
savaş tehlikesine kar ş ı mücadel~
de en ön saflarda yerini aldı. lo'~
şizmi n sınıfsal analizi, faşizmi
doguran nedenler, f aş izmin kitle
temeli, f aşizme karş ı
birle ş ik
cephe ve faşizme karşı mücadele
yöntemleri gibi teorik meselelere aç ıklık getirerek
Bilimsel
Sosyalizme teorik katkılarda bulundu.

Nitekim yeni anayasa ile, devletin temel kurum ve kurulu şl arı
Devlet baş kanının denetimi altı
na giriyor; Mecl i sin
çıkardıgı
yasaları devlet başkanı uygun g~

Demek ki,
bu

barbarl ık

faşis t cuntanın

ve

baskı

tüm

uygulama-:

larına karşı oluşmuş ve oluşacak
toplumsal muhalefeti örgütlendir ip, anti-faşist mücadelede yerlerini alabilmeleri için,Türkiye
v e Kürdistan devrimci hareketler inin önünde acil ve ert elenemez
görevler beklemektedir. Bu görev
faşizme karşı g eni ş halk
kitlelerini seferber eden, ona do~ru
devri mci bir yol gösteren,
iki
ülke temelinde oluşması gerekli
olan anti-f aşist , anti-şovenist
(UKKTH temelinde), anti-emperyal i st cephenin oluşumu önündeki
tüm engel ve prüzlerin kaldırı l
masıdır.

(1)
(2)

Basından,

Bası ndan ,

16 Ha ziran
8 Temmuz

Qcrın

10

..

.
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ur
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KURDISTAN
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

H.ABOOLLAH BİLEN

(1964 ..... )
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(1930 ••• )

EMl:N BİLEN

.a

H. Abdullah Bilen, 1930 yılın
da Silopi'nin Basurin
köyünde
do~du . S ını f olarak orta
köylü
olmasına raemen, her ş art altın
da hiçbir fedekarlıktan kaçınma
yan ~ erçek bir yurtseverdi.
Kürt ulusal hareketine katılı
ve siyasal mücadeleye giri ş i ,
195l ' de Irak Kürdistan ' ında ~Gü
ney Kürdistan) baş layan IKDP önderligindeki Kürt hareketine duz
d u ~u sempati ile ba ş lar.

w

w

şı

yılında

kurulan TKDP' nin
saflarında yerini aldı . 1975 yenilgisi ve ardından 1976'da GK .
(Geçici Komite) önderliginde ba~
latılan harekete yurtseverce ya~
dımlarıyla destek oldu.

w

1965

1975'ten ba ş layarak TKDP içinde başlayan muhalefet hareketi ,
1977 ' teki 3. Parti
kongresinde
bir ayrışma noktasına geldi. Bir

tarafta devrimci-demokrat ve So~
yalistlerin olu ş turdug u ilerici
blok, .di~er taraftan ise, burjuva
feodal güçlerin oluşturdu~u burjuva milliyetçi blok . H. Abdullah
Bilen hiç teredüt etmeden ilericilerden yana tavır aldı. ~onrs
TKDP-KUK hareketinin saflarında
yerini alarak bölgede feodal -b~
juva güçlere ve burjuva milliye~
çi çizgiye karşı yoSun bir mücadele verdi.

rularak

şehit

edildiler .

Uzun yıllarını Kürt ulusal hareketine veren H. Abdullah Bilen
ile 1964 dogumlu olup, o
zaman
daha ortaokul öe rencisi olan o~
lu Emin Bilen'in katıedilm e leri
bölge halkı arasında, devrimcil~
rin düşmanı olan feodal _· gerici
unsurlara ve burjuva milliyetçilerine karş ı büyük bir nefret uy~dırd ı. Onlar, Kürdistan ' da ilerici, devrimci ve sosyalist dü
ile burjuva milliyetçi dümücadelenin ilk kahramanlarından dır . Kürdistan halkı ve bölgedeki yoksul halkımız onları unutmadı ve unutmayacaktır .
şünce

Bölgede feodal-burjuva güçlerin ·teşhir v~ tecrit edilmesinde
O'nun katkıları çok büyük oldu.
Sınıf çıkarları tehlikeye
giren
bu gerici güçler, son kozlarını
da oynadılar. H?Abdullah
Bilen
ve oglu Emin Bilen 23 Mayıs 1979
tarihinde Cizre'den Basurine kö
yüne dönerken burjuva-feodal uşaklar tarafından yolda pusu ku-

şünceler arasındaki kıyasıya

DJı;V:alM iEH!~LElll

OLUMSUZDUR !

Qerin
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Devrimci mücadelenin yolu, daha
çok engebeli, dolambaçl ı ve s~
la şmıştı. Bu engebeli,dolambaçlı
bundan
ve sarp yolda yürümek,
Dökülenler,
deeildi.
kolay
böyle
kırılanlar olacaktı. O, komünist
bir militan olarak bunu iyi biBOYLE
liyordu; "BIZLER, BUNDAN
DAHA ZORLiJ BIR l1ÜCADELEYE ATILIAÖIR
YORUZ~ •• ONUMÜZDE ZOR VE
GUNLER VARDIR! •• " diyordu.
11UHARRE!1 AYDIN " ••• zor ve a~ır
günler •• " in mücadelesine hazır
lanırken, 26 Haziran 198l'de ( ••
••• ) da s ömürgecilerin faşist m!
litarist güçleri tarafından puşehit
suya düşürülerek kahpece
edildi. S ıkılmış avuçlarında,tel
ör gülerle dört parçaya bölünmüş

~ürdistan topraklarının sıcaklı

si
va
k

~ıyla ölümsü zle şti . O'nu ,tel örbölünmüş
gülerle dört parçaya
Kürdistan halkının devrimci mücadelesi yaşatacaktır.
1 Birinci ölüm yl.ldönümünde O' nu
say g ıyla anıyoruz~ •••

MUHARREM

ancak, sapmalara karşı
mücadele içinde gelişebilir. En
do~u olan politika devrimci ilkelere dayanan politikadır . !lke
lere ba~lılık , komünistim diyen
her insanın temel hareket noktasıdır. Devrime ve balkın özgücüne güven ilkesi ise, Ülke devriminin temelidir."
O'nun yaşamı, her yönüyle proleterya devrimcili~inin en güzel
halkına
ö rne~ i oldu. Her şeyini
adadı.
ve temsil etti~i sını!a
Disiplin, fadekarlık ve devrimci
alçak gönüllülük yaşamının temel
ilkeleriydi. Ve proleterya partisinin inşasını Kürdistan devşünc esi,

w

w

w
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26 Haziran 1981, . P.ro!osyonel
milidevrimci, komünist
tan MUHARREM AYDIN'ın Kürdistan
halkı'nın gönlünde ve bilincinde
ölümsüzleşti~i bir gündür ! ...
MUHARREM AYDIN, Kürdistan Ulusal Ba~ımsızlık ve Demokrasi mücadelesine yoksul bir köylü ailı:a.tJ.ldı.
lesinin çocu~u olarak
Devrimci mücadeleye akti! olarak
kadar,
katıldı~ı günden ölümüne
kurtuluşu
halkının ve sınıfının
mücadelesinde bir "öncü komünist
olmaya çalıştı.
Teorisi ve prati~iyle prolete~
yanın ideolojisine olan ba~lılı
~ını her yerde kanıtladı. Ezilen
ulus milliyetçili~i, sosyal şo
venizm, revizyonizm, oportunizm,
sapmaya
reformizm ve her türlü
mücakarşı çetin bir ideolojik
dele verdi ve kendini de bu mücadele içinde geliştirdi. ~lark
sizm-Leninizm ve proleterya enternasyonalizminin ilkelerini en
Şöyle
katı bir şekilde savundu.
diyordu; " Marksizm-Leninizm ve
proleterya enternasyonalizmi dü-

A~DIN

rimci hareketinin temel bir görevi olarak görüyordu.
Sömürgeci, askeri-faşist dik12
tat örlü~ün iktidara geldi~i
Eylül 1980 tarihinden sonra,baş
layan yeni dönemde, yeni görevler, yeni sorumlulukl ar O'nu be!
liyordu. Bu yeni dönemde devrimci hareketin zorlukları , görev ve
sorumlulukları kat kat artmı ş tı.

Abdülkadir Y oldaş ; 1957 yılın
da Deri k' e ba(!;lı f·l e ş kinan köyünde dünyaya geldi . Orta halli bir
ailenin çocuguydu . B abası yurts eve r biriydi ve çocuklar ını h~
dacılık yaparak Beçindiriyordu .
1977 öncesi hareketimiz safların
da yer almıştı ve kendisini M- L
silahlandır~aya çal ı şıyordu .

Orta halli bir ailanin çocu~
hurdacı
için, babasının
dükkanında çal ı şmak zorunda idi.
Bütün bunlara ra ~men, esas olarak kendisini profesyonel çalış 
maya çekmek istiyordu.Çalışmala
rıyla kısa sürede bölgede ve ki!
leler arasında sevilmeye ba ş lan
burjuva
dı. Ideolojik planda
milliyetçi örgüt ve düşüncelere
sürdükarşı amansızca mücadele
rüyordu .
oldu~u

Kürdistan
Abdülkadir yolda ş ,
Ulusal ve Toplumsal kurt ulu ş mücadelesinde proleteryanın öncülük rolünün önemini kavramıştı •
Bu nedenle, mücadele hayatın ı bu
çizginin üzerine oturtmaya çalı
ş ıyordu. O'nun mücadele bayragı
nı daha yükseklere çıkaraca~ız ••
Anısı mücadelemizde yaş ıyor ! •.•

Qerin

DUZENLEME

.l:STE~!:

12 Eylül darbesinin temel amaç
biri de, ekonominin yeniden düzenlenmesidir. Darbe öncesi dönemde benimRenen politika
Türkiye ekonomisine yeni bir yön
vermeyi amaçlıyordu . Ancak, mevcut iktidarlar, tekelci burjuvayönlü
zinin içine düştü~ü çok
bunalım ortamında ve g elişen to2
lumsal muhalefet karşısında benimsenen bu yeni ekonomik politikayı uygulama gücüne sahip de~illerdi. 12 Eylül'den önce, tekelci burjuvazi, yürürlükte bulunan mevcut yol ve yöntemlerle
temsilcileri olan siyasal partilerine dayanarak uygulayamadı~~
bu ekonomik politikasını, ancak,
devletin yoSUnlaşmış politik gücünü kullanarak uygulama alanına
koyabilirdi. Bu nedenle 12 Eylül
biri
hareketinin hedeflerinden
de budur.

t
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larından

la yeni sömürü biçimlerini hayaşiddet
ta geçirmek için, daima
ö~esine mutlak bir zorunluluk d~
yar. ~ekelci burjuvazinin;en gerici, en ş oven ve en barbar kesiminin şiddet ve baskısının Y2
kat kat
~unlaştı~ı, sömürüsünün
arttı~ı, ulusal ve t oplumsal muhalefetin zorla bastırıldı~ı, edışı
mekçi yı~ınlar ile tekel
burjuva kesimler ve hatta tekelci burjuvazinin bazı kesimleride
dahil olmak üzere, toplumun genel ço~unl~u üzerinde baskı ve
şiddetin son sınuına kadar varşiddet
dırıldı~ı faşizm'de ise;
ve zor ö~esi, ekonomik sömürünün
derinle ş tirilmesinde, ekonominin
ve toplumsal yaşamın yeniden düözenlenmesinde başvurulan en
nemli bir araçtır.

bu
Sö~ürg e ci faşist cuntanın
günkü ekonomik politikas~ "24 ocak" kararlarının bir devamıdu.
emperyalist
24 Ocak kararları;
istem ve
kuruluş ve tekellerin

hareketini ge~
generaller
cuntası iktidara geldikten sonra
bütü'n uygulamalarını "dipçik zoru ·• altında gerçekleştirmiştir •
aFaşist cuntanın yaptı~ı ilk
Ocak
çıklamalardan biri de, 24
pokararlarına dayalı ekonomik
likitasının devam edece ~i ve uygulaması önündeki engellerin ka!
Nitekim 12

~~ül

çekle ştiren faş ist

dırılarak işlerlik kazandırılac!

.a
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çıkarları do~rultusunda, sömürg~

w

w

ci, işbirlikçi ·ı·ürk teke lci burjuvazisinin, ekonomi ve son aşa
mada, devlet ve o'nun kurumlarıl
la, toplumsal yaşamın tüm alanları üzerinde salt egemenli~ini
amaçlıyor ve bu amaçla da Türkiye ekonomisinin yukarıdan aşa~ı
ya do~ru, belirlenen çıkar orta!
lı~ı temelinde yeniden ''biçimle!!
dirilmesi"ni öngörüyordu.

w

Daha 12 Eylül faşist darbesinbu
den önce, 24 Ocak kararları
niteliklerinden dolayı, tekeld~
şı burjuva kesimlerin temsilcisi
durumunda olan bazı siyasal parkesimleri
tilerle geniş toplum
tarafından tepki ile karşılanı yordu.
Bilindi~i

gibi, burjuvazi, sı
güçlendirmek ve
yeni sömürü oranlarıl

nıf egemenli~ini
amaçladı~ı

nomi politika ancak emperyalist
ülkelerde uygulanabilir. Ba~ımlı
ve geri kalmış ülkelerde normal
k~şullarda uygulama olana~ı yoktur.

rg

NlN EKONUN!Y.! YEN!DEN

Bilindi~i üzere 19?0'li yıll~
artan
da, emperyalist sistemin
ekonomik bunalımı birçok empery!
list ülkede işsizlik ve enflas yonun hızla büyümesine neden oldu . 1ç ve dış talep darlı~ı,sto!
ların birikmesine, üretimin düş
mesine yol açtı. Birçok işletme,
zor
finansman darlı~ı yüzünden
durumlara düştü. Ekonomik ve so~
yal bunalım kendini açı~a vurdu.

ur
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~ı oldu.24 Ocak kararlarının baş

olan Turgut Ozal,
yeni dönemde de,yürürlükteki politikanın uygulayıcısı olarak g~
revlerine devam ettirildi. Oysa,
meclis feshedildi, anayasa rafa
da
kaldırıld.ı ve Turgut Özal'ın
ba~lı bulundu~ siyasal Parti de
dahil olmak üzere bütün siyasal
partiler kapatıldı. Devlet yönetiminde, özellikle üst düzey bürokrat ve teknok:ratlar .arasında
yüzlerce görevlinin işine son v~
rildi. Yerlerine cuntanın tespit
olmak
etti~i, ço~u emekli asker
üzere, yeni görevliler atandı.
mimarlarından

FAŞ!ST
B) 24 OCAK KARARLAR! VE
CUNTANIN EKONOM!K POL!T!KASININ
FELSEFESl:

24 Ocak kararları emperyalist
ve tekellerin bir dayat-

kuruluş

19?0'li yıllardan bu yana ekonomisi giderek zor bir duruma dY
şen ve bunalımı derinl~şen ·- emd~
peryalist ülkelerden birisi
!ngilte~e oldu. Bu gan· de İngil-

tere emperyalist sistemde ekonoülkelerin
mik bunalım içindeki
başında gelmektedir. Bugün .T ürkiye' de uygulanmakta olan 24 Oe ak kararlarına dayalı ekonomik
Inpolitika, 19?0 'lerden beri
giltere'de uygulanıyor. Kayna~ı
M. Freidman' ın ortaya koydu~ ekonomik modele dayanan bu ekonomi politikası son derece tutucudur. H. Friedman'ın ekonomik göfa ş ist
rüşleri bir çok noktada
ekonomik görüşlerle çakışmakta dır. Yukarıda belirttik, bu ekonomi politikası, yani Friedmancı
model, ancak emperyalist ülke faşist
lerde, ya da askeri ve
budiktatprlüklerin iktidarda
lundu~u ülkelerde uygulanabilir.
Friedman'cı ekonomik modelin uygulanabilmesi, Ingiltere'de olduSU gibi, ya emperyalist bir ü!
bir
kede gelişmiş ve yerleşmiş
liberal ekonomi sistemini varsarejimlerin
yar, ya da otoriter
varlı~ını, askeri ve faşist diktatörlüklerin iktidarını gerektirir. Nitekim bu model, çeşitli
diktatörlük biçimlerinin iktidS!
da oldu~u bazı latin Amerika ülFakelerinde uygulanmaktadır .
şizme geçişte, ekonomik, sosyal,

Qerin

yapsınlar) dayanır.

Friedman modeline dayanan ekode
nomi polit ikası , Ingiltere
uygulandı~ ı
dahil olmak ü zere,
ül kelerde bir başarı sa~lamış d~
Sildir. örnegin Ingiltere ve Arjantin 'de, aksine kapitalist düzenin çelişkilerini daha da derinleştirmiş,

bULalımı arttırmış

C)

FAŞIST CON~

YAŞANAN

!KT!DARI ALTINDA

OORUM:

12 Eylül darbesinden sonra yaavuç
süreç, yanlızca bir
işbirlikçi, tekelci burjuvazinin
i ş çi, emekçi ve geniş yoksul köz
lü yı~ınları azgınca sömürmesi ,
siyasal
onları temel ekonomik,
bı
yoksun
ve sosyal haklarından
rakması ile sınırlı de~ildir. K ~
kusuz esas amaç, tekelci burjuekonomik
vazinin içine düştü~ü
ve
bunalımın yükünü işçi sınıfı
sırt ına
geni ş emekçi yı~ınların
bindirmektir. (Zaten uygulamalar
da bunu göstermiştir . lleride b~
nun üzerinde geni ş çe duraca~ız . )
Bununla birlikte, 12 Eylül ' den
en
sonra, tekelci burjuvazinin
gerici ve zorba kanadının; işçi
köylü
sınıfı, emekçi kitleler ,
tekeld~
yı~ınları ile birlikte,
sı
şı burjuva katmanları (orta
tüm
nıflar) dahil olmak üzere,
toplum üzerinde eg emenli~ini kur
maya çalıştı~ı, devlet zoruna d~
yanarak emekçi halklarımız üzerinde azgınca eömürüsünü gerçekve
leştirdi~i, amansızca baskı
yaş iddet uyguladıgı bir dönem
şanan

.a

w

w

w

düBilindi~i gibi kapitalist
etmede
zende, ekonomiyi idare
başvurulan bazı araçlar vardır •
Bunlar mali araçlar (para , kredi ,
faiz politikası), idari araçlarU1illi g elir kanunları, vergi ve
Bütçe kanunları, plan ve Progr~
lar, çe ş itli idari ve yasal düzenlemeler) ve ekonomik araçlar
(üretim, istihdam vb. politikal~
rı)dır • .-.onatarist 1-'riedman modeli bunlardan birincisine dayanıyor .

Ekonomide arz ve talep, üretim
ve istihdam (üretim araçlarının
kapitalist düzende azami kar ilkesine göre rasyonal kullanımı),
kontrolü
gelir da~ılımı, fiyat
vb, hep buna dayanır. Ekonomide
zaanarşi ve rekabet, güçlünün

rg

kazandırmıştır.

Türkiye ekonomisinde bir döne!
dir gözlemlenen olgular ( Şirket
ve Banker iflas ve tasfiyeleri ,
orta katmanların iş yapamaz hale
gelmeleri ve artan bir ekonomik
çöküntü içine girmeleri,sermayenin ve di~er üretim araçlarının
sürecisayılı ellerde toplanma
nin hızlanması vb. ) tüm çıplak
lı~ ıyla bize, kapitalistin kapit alist. tarafından mülksüzleşti rilmeye, birçok küçük ve da~ınık
sermayenin, birçok büyük sermayeye dönüştürülmeye çalışıldı~ı
nı gösteriyor. Tekelci burjuvaz!
nin en üst düzeyde çıkarlarl. esas alınarak, sermayenin dagılı
mında yeniden düzenlemeye gitmek
emperyalizme ba~ımlılık ilişkil~
ri ve Türkiye ekonomisinin özgül
koşullarının olanaklı kıldı ~ ı ove
randa, birikim, yo ~unlaşma

.o

kararlarının
Nitekim 24 Ocak
uygulamaya konuldugu tarihten bu
yana, Türkiye'de yaşanan da buhız
dur. 12 Eylül darbesi buna

rs
i

kötü
ve ekonomi üzerinde daha
sonuçlar doSurmuştur. Ingiltere'
de enflasyon ve işsizlik artmış,
üretim daha da düşmüştür. Arjantin'de ise, son zamanlarda hız
lanan ekonomik, sosyal ve siyasal bunalımın temelinde,cunta y~
netiminin benimsedi~i bu modelden kaynaklanan uygulamaların bg
yük bir etkisi vardır.

dır.

larla mülksüzleştirmeye çalıştı
arııı.çlarından
~ı, onlarl. üretim
kopartarak zorla yoksullaşmış y~
bir
gınlar arasına sürükledi~i
dönemden geçiliyer olmasıdır.

ku
rd
i

modelin özü, serbest piyasa ekonomisine dayanması, devletin ekonomiye müdahalede bulunmasına karşı çıkması,aı
kı bir para, kredi politikası ve
serbest faiz uygulamasına dayanmasıdır. Bu nedenle buna " Monatarist" (paraeı) model de denir.
Ekonominin düzelip gelişmesinde,
kalkınmanın gerçekl e şme sinde para, kredi ve faiz gibi araçlara
öncelik tanıyan bir politikadır.
Devletçili~e, kamu denetimine,g~
dürnlü p iyasa uygulama larına vb.
karşıd ır. Bu özelliklerinden dolayı tam bir liberal ekonomi si~
t emine (Lassier faire- bırakınız
Friedman'eı

piyasadan kovması,or
ta sınıfların yıkımı, küçük üreticilerin mülksüzleşmesi ve ekonomide hızlı bir merkezileşme bu
politikanın kaçınılmaz sonuçlar!

yıfı hızla

va

düşen
siyasal vb. alanda uygun
ön koşulların yaratılmasına hizmet eder.

ş anıyor. Hatta tekelci burjuvazi
içinde bile en güçlü olan tekellerin, daha az güçlü olan tekelegeler üzerinde nihai olarak
menliklerini kurmak için çalışt~
gı ve bu amaçla da sermaye piyaalasasında, üretim ve da~ıtım
nında, devleti ve onun kurumlar!
nı tam olarak denetim altına almada , kısaca hayatın her alanı.n
da, şu ya da bu düzeyde çatışma
dönem
ve rekabetin sürdü~ bir
uz
önemli
yaşanmaktadır. Dönemin
gulamalarından biri de,burjuvaz~
nin bir kesiminin (iri ve güçlü
tekelci burjuvazinin) di~er kesimleri (tekeldışı burjuva katmanları) zor dahil, çeşitli yol-

merkezile ş menin yo~nlaşması . c~

yeni iktieedi
sosyal, siyasal ve idari düzenCunta
lemeler buna yöneliktir.
oyönetimi ve onun hizmetinde
lanlar bunu saklamıyor, bilakis
cesaretle ilan ediyorlar.
tanın uygulemalrı,

Turgut Özal, 26 Ra.z iran 1 982de
gazetecilere yaptı~ı bir açıkla
mada şöyle diyordu; "Türkiye bir
sistemden di~erine geçiyor. Türkiye'de yapısal bir düzenleme Y!
pl.lıyor. öanayi ve mali sistemin
yapısında önemli de~işiklikler ~
luyor. Bu de~işiklikler sonuçta,
iyi belirlenmiş bir sermaye piolyasasl.nın oluşmasına neden
maktadır." ( 1) Turgut Özal'l.n ifade etti~i bir sistemeden di~er
bir sisteme geçişin kurbanları ,
bir avuç tekelcinin dışında,baş
ta işçi sınıfı olmak üzere, tüm
emekçi sınıflardır. Turgut Özal
haBussinnes International'ın
yuv~
üzerine
zırladıgı "Türkiye
lak mas~ Toplantısı"nda yaptı~ı
konuşmada da şöyle diyordui"Parlementer sisteme dönüldü~ zaman
büyük
bugünkü ekonomi politika
bir de~ ş iklik: olmadan takip edile cektir." (2)
Turgut

Özal'ın belirtti~i

şey

erin

yeni-

sermayenin
en etkili yolralardan biridir. Daha sonra
kamlarla da iiade edece j!imiz gibi, Türkiye'de, son iki yılda anonim şirket lerin sayısı, di ~er
şirket türlerine göre hızla artpolim ı şt ır. Uygulanan ekonomi
üzetikan ın, Türkiye ekonomisi
rinde dogurdugu sonuçlar de~er
lend i rildi~inde, pekçok elde to2
delanmı ş bulunan çok sayıdaki
serma~ işik biçimlerde da~ınık
yo~unla ş maya
yelerin hız lı bir
tabi tut u larak merkezileşme süre cine sokuldukları gör ülmekte dir. Bu da 1 ekonomide ve toplumsal planda amaçlanan do~rultuda
hızlandırmış
köklü de ~ işmeleri
Anonim

şirketler,

merkezile ş mesinde

bulunmaktadır.

Bir ara ş tırmaya göre, 1980' den
bu yana yeni kurulan şirketlerin
veya
sayısı azalırken, varol an
yeni kurulan ş irketlerin sermay esinde h~zl~ bir artı ş meydana
g el miştir . ,irket sayısındaki azalmayı, ancak iflas, tasfiye ve
de ~işi k türde ve acaçta birle ş me
olgusu ile açıklamak mümkündür •
Sermaye kütlesinin artm ası ve d~
ha az sayıda ş irketin elinde toE
lanmasını da, yo~unlaşma ve merkezile şme olgusu ile
açıklamak olanaklıdır.

rs
i

den üretime geçişi amaçlıyor.Bu
nun için de küçük ve orta ölçekli üretimin sil inme s i gere~ek
Sektö~;
tedir. OrneSin in şaat
Türkiye ekonomisinin içine girdiSi bunalı m dan do layı son yıl
lar da t am bir durgunluk içi ndeydi . Cu ntanın ekonomi politikası
iae bu s ektörü yık ım a u~ratmı Ş 
t ır. Yayg ın bir ş ekilde varolan,
küçük ve orta boy in şaat şirket
leri sürekli olarak iflas ediyor
veya artık i ş yapamaz bir duruma
gel i yorlar. Ne büyük bankalar,ne
şi rketlere
de devlet bu küçük
kredi vermiyor l ar. ! n ş aat malzemeleri fiyatları son derece yüks ek o ldu ~undan ve f inansman yokıu g; undan, bu şi rketLerin çogu i ş
büyük
yapam ı yor . nalbuki , birer
g~
haline
tekelci i nşaa t firması
verilikredi
firmalara
ı en bazı
devlet
yor , hakl arı k~r unuyor,
des tek ve garantisi s ag;lanıyor ,
kendi l erine devlet eliyle pazar
alanları dahi bulunuy or. Orne ~in ,
Kuzey-Afrika ve baz ı Orta - Dogu
ülkelerine aç ıl m ı ş olan müteahi!
lik ş irketleri son derece deste~
'leniyor. Ve bunlar gibi, inş aat
s ektöründe , dev tekelci firmaların kurulması amaçlanıyor.

w

w

w

.a

Ekonomide tekelci yo~un laşmayı
ve en üst sınırına
vardıracak olan mekanizma,sermayenin gittikçe merkezileşmesi. o!
gu sudur . Bu dönemde Türkiye e koyanomisinde önemli bir süreç
şandı~ ı için me rk ezile şm e olgusu
ü zerinde durmak gerekir. Sermayenin merk ezile şm esi; varolan sermaye birimlerinin da g ılımı ndaki
de~i şiklikt e n , toplumsal sermaye
ayrı
kütl esini olu ş turan ayrı
s ermaye kısımlarının nicel grupla nma larındaki basit, fakat hız
Yani
lı bir degi ş imden oluşur.
elinden
sermaye birçok bireyin
tekelci
çekilip, birkaç elde t
çirketlerde, holding ve tröstle;
de, banka ve birleşmiş banka tekellerinde) toplanır. Merk ez i!~
ş en sermaye, önceki durumdan kat
kat güçlü bir hal alır.Ekonomide
hı zlandıracak

9216 olan şirket
198l'de 7690'na dü ş erken
bu şirketlerin sahip old~ u sermaye miktarı da 1 980 'de 21. 144.
242 i ken 198l'de 60.375.085'e u la şmıştır. 1 980 ile 1981 yıllar~
dearasında şirket sayısındaki
~i şme eksi yönden yüzde 16 , 5 tin
1980 ile 1981 yılları arasındaki
bu ş irketlerin sermayelerindeki,
artı ş oranı ise artı yüzde 185,5
tir. (3)
1980

yılında

sayısı,

Bu neyi ifade ediyor? 24 Ocak
sermayenin yogunla~
ma ve merkezileşmesine kazandır
dı~ ı sürat ve Türkiye ekonomisi~
deki dönüşümlerin, ara tabakalasürecin
rı hızla yokedece~i bir
kararlarının

yürürlüie
24 Ocak kararları
girdikten bu yana, tekeldışı kebir
simlerde uygun deyimle tam
ekonomik durgunluk hüküm sürüyon
Bu kesimlerde işyeri kapanmalar~
iflas ve genel olarak iş yaparnamazlık s eri bir hal almı ş tır.ToE
ıu m genel olarak bir ekonomik ç~
küntü içine g irmiştir.

rg

çaplı

D) TEKELDIŞI KES!MLERlN lFLAS
ET!•IES! VE TOPLUMU SARAN EKONOMİK
çOKUNTU:

Para, kredi politikası, yüksek
faiz uygulam aları ve takipedilen ·
vergi politikası, piyasayı adeta
Adı
i ş lememez hale getirmiştir.
esnaf olan herkes, örne~in ufak
bir mahalle bakalı dahi, her yıl
Tl.
pe ş in olarak en az elli bin
devlete vergi vermek zorundadır.
Para sıkıntısı ve iç talep darl~
tüccar
~ından esnaf, zanaatkar,

.o

büyük

ba şlatıldı~ını •••

ku
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Yo~unlaşma,

veya
belli bir sanayi kolunda,
belli bir sektörde yatır;ımış olan pekçok sayıdaki bireysel se~
mayeler, tek bir sermaye halinde
kaynaştırılırsa, o sanayi dalın
me rkezile şm e
da ya da sektörde
en son sınırına varmı ş olacaktı~

va

bir
doj!rudur. '! 'Ürkiye' de hızlı
de~i ş me süreci yaşanıyor. Ekonobirikim,
mik alanda bu de~işme
yo ~ unla ş ma ve merkezile şmeye doS
rudur.

~e

orta boy

işletmeler

zaten i!-

las halinde dir. Sermaye-kredi P!
de yasasında !aiz oranları s on
rece yüksek oldu~ndan, i ş letme
kredisi bulamayan, ayakta kalabilen küçük ve or ta boy işletme
ler de ekonomik ya ş amdan çekilmek zorunda kalmaktadırlar. Bunalmış
ların bir kısmı daha önce
obirikmiş
oldukları kredilerin
lan f aizlerini dahi ödeyebilecek
durumda degildirler. Devletin bu
kesime daha önce sa~lamış oldu~
kredi, vergi v e yatırım indirimi
yardım ve
te şvik primi vb. gibi
olanaklar da kesilmi ş bulunuyor.

Bu koşu l larda ticari
hayatın
normal olarak sürmesi düşünüle mez. Piyasada tam bir anar ş i ve
güvensizlik hüküm sürmektedir.N~
kit para bulunmadı g ından,piyasa
da i ş ler senet, bono, peliçe ve
benzeri itibari degerlerle yürütülüyor. Bu da kaçınılmaz olarak
senet protestolarının artmasına
neden olmakta, iflas olayıarına
yol açmaktadır. Gerçek karşılı~ı
olmayan finansman araçlarıyla iş
yapan kuruluşlar karşılıklı olarak birbirlerini ba~ıml~ hale g!
tirmi ş , bu da, bu bSSımlılık zi~
cirinin bir halkası durumunda olan kuruluşlardan birinin iflas
etmesi halinde, zi ncirleme olarak iflas olaylarına yol açmakt~
dır. Kaptı kaçtı takımı
olan
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(D Umahika

rup.

18)

binın .

.a

Armanceke wan dın ji ewe ku hezenpeşveru yen Lub
çebe
nane bıpeyıxinın u helbıjartına ku we nezik
lı
lı p;or xw e s tınen xwe pekbinın. Ew dıxwazın derb
gel e Suriye doste .lt'ılisti ne ye dılsoz u hukurno 'ıa
Suriye ku siyaeetek dıji siyonizme dajo lexın ~ we
qels bıkın.

u Iraqe

ya iroyin u ruxandına r~
jima Saddam, emperyalista dıtırsine. Emperyalist u
paşverutiya Ereba dıxwazın ketına Seddam rawestinın u ev jı feyda wan e.

w

Rewşa şere !ran

u xerqandına mıntiqe bı xwin u
agır nekarın armancen xwe pekbinın . Gerek be zanin
xwestınen
ku, hetani doza gele Fılistine lı gor
wan yen siyasi bı tehreki edlayi neye helkırın, lı
mıntiqe aşiti u ıstıqrar peknaye .
bı ş er

u

zılme

w

Ew

Çımki gele :hlistine jı bo dozek heq u rızgariya
doza
netewi şer dıke. !nsaniyat şahide ku, ewbo
dıl
dosten
erida
ş
Dıve
dıkın.
şer
xwe bı qehremani
soz yen gele Fılistine gelek ın.

w

rg

Diketten kaçmayan bir olay da
senet protestolarının en çok büyük kentlerde görüldügüdür.örnebigin, senet protestolarında
rinci sırayı Istanbul, ikinci S!
rayı Ankara, üçüncü sırayı da !~
nedeni,
mir alıyor. Bunun esas
rekabet ve savaşın hızlı oldugu,
sermayenin
tekellerin ve büyük
fazla
baskısının dogrudan ve en
büyük
oldugu yerlerin başında
kentlerin geldigidir. Ayrıca iç
sı
talep darlıgı ve finansman
kentkıntısının en fazla büyük
lerdeki orta kuruluşları etkiledi gidir. Sonra, büyük kentlerde,
ekonomik degişmeleri, i f las,tasfiye ve protesto olaylarını izleyip kaydetmek daha kolaydır.B~
nalım dönemlerinde, ekonomik degi ş im süreçlerinde, yıkım ve iflas olayları vb. genellikle önce
metropol kentlerde ortaya çıkar .
Ardından dalgalar halinde metrohaline
pol kentlerin uzantısı
gelmiş olan alanlara yayılır.
-

Devamı

gelecek

rs
iv

Türkiye ekonomisinin içine dü~
tügü bunal ı m ve genel olarak artan ekonomi k rekabet ve çatışma,
orta tabakaları hızla etkilemekte, yokolmalarını çabuklaşt ırma!
tadır. Küçük burjuvazinin nüfuoluş
sun önemli bir yüzdeein~
turdugu ve orta tabakaların yaygın ol dugu Türkiye gibi bir ülk~
doguracag ı
de, yakın gelecekte
siyasal
ekonomik, toplumsal ve
sonuçlar bakımından, bunun üzerinde dikkatle durmak gerekir.

kipediyor. Ödeme güçlükleri, piyasadaki anarşinin en önemli fak
törlerinden biri olmaktadır.

di
.o

dı."

bu
orta sınıfların
durumunu, artan i flas olayları !
le senet protestoları gözle görülebilir bir şekilde ortaya koı
maktadı r. Resmi kaynaklardan y~
versıyan bilgilerle bir örnek
mek gerekirse, örnegin; 1982 yı
lının ilk dört aylık döneminde ,
toplam degeri 68,3 milyar Lirayı
bulan 718 388 adet ticari senet
Heprotestoya ugramıştır. (4)
protestosenet
saplamalara göre
dönelarında 1981 yılının aynı
mine oranla 1982'nin ilk dört ~
edilık süresi içinde protesto
len senetlerin degerindeki artış
yı
oranı yüzde 103,3 tür. 1980
lının ilk dört aylık dönemine g§
re de yüzde 364,6 oranında bir
artış olmuştur. ~rotestoya ugravAn sPnPt savısındaki R~tıq ora nı ise şöyledir; 1982d• ilk dört
olan
aylık süre içinde protesto
senet oayısı, 198l'in aynı ayıa
rına göre yüzde 1 3,4, 1980'ne g~
re de, yüzde 42,1 oranında büyüme göstermiştir. line hesaplama136,8
lara göre 198l'de toplam
milyar Liralık ı ~1 ilyon 671 bin
dolayında senet protestoya ueraço~
mıştır. Senet protestoları
zincirleme olarak birbirini ta~ imdilik,

ak
ur

işin
Banker türedileri ise, bu
tuzu biberi oldu. Birço~ banke~
lerden yüksek faizle kredi alan
kuruluşlar, bankerlik müessesel!
rinde görülen bir aksaklık karşısında dogrudan etkilenmektedi~
Ornegin, 29 Aralık 1981 tarihli
~n7.etele rin verd i~i bir baberde
ı;ıunları okuyoruz;"Banker Servet.L
in ölümii, !stanbul oto yedek PB.!:
çası piyasasında zincirleme olarak 10 kuruluşun zor duruma düş
mesine neden olmakta ve bazıla
rı n ın iflas etmesine yol açmakt~
Serdır. Bu kuruluşlar, banker
vet'ten aldıkları vadeli borç ve
ticari senetlerle iş görüyorlar-

sayıda

-

GELEN TIRKlYE U KURDISTANE •••
Cunta ku lı Tırkiye ser hukm e, bı dev çı dıbeje
e~
bıla bıbej e bı resti hevkare !eraiı~ eiyonist
şirike
peryalizma Emerika YekbUyi ye . Lı m~ntiqe
eri şkeri u planen paşveru ye.

u

~ndamen rexıstınen me yen çekdar, mıle xwe dane
mıle tekoş eren Komela R:ı.zgariya Fılistin u Tevge-

ra

Nıştimanperw er

ya Lubnan

şer dıkın.

gelen
Hevren me bı xwin Ü eane xwe pıştg:ı.riya
u Yılistin eşkere dikin.

Tırkiye , Kurdıatane

- Bıla şan be Jı bo even ku dıji emperyalizme, faşizme siyonizme dı şerda bı merxasi şehid dıbın!
- Bıji pıştgıriya gelen Tırkiye u Kurdietane bı g~
le n .listine re
SERKETIN YA Gu.E FIL1ST rtffi YE

ALA. RIZGAR!

YEK!T!YA KED
(Emegin Birli~i)

TEVGERA RIZGAR!YA TIRKİYE u KURDISTAN
u KURDISTANA BAKUR (KURTULUŞ)
Seride Yekitiya Sovyet, hemu weleten sosyalist ,
TEKOŞIN
RIZGARVANEN NETEWEYE KURDISTAN
bezen netewi-rızgarixwaz u peşveru yen dıne pışt
PART! KARKER! KURDISTAN
lKUK)
gıriya gele Fılistine u hezen pe şveru yen Ereb dı .I:'ART!YA KOHUN1ST A TIRK!YE (YEKİTI)(PKK)
(TKP- B)
kın. Em dıkarın bı bawri bej :ı.n ku, çerxa diroki we
K\JRDISTANA TIRKIYI:: ( PSK'r )
SOSYAL!STA
PART!YA
bızıvıre u serketın we a gele Fıliatine be.

12 Reziran 198 2

Qerin

16
Iwendevanen heja,
Ev belavoken jerin, ku di

okuyucul er,
Haziran ayı içinde elimize geçen
aşa~ıdaki bildirileri,QERIN'in 7
sayısında sizlere sunuyoruz. One~
li konuların i ş lendi ~i bu bildirileri hiç bir de ~işiklige u~a!
madan ( ne i ml a, ne de içerik vb)
oldu~u gibi yayınlıyoruz. F aydalı

meha
Hezrane de çap bUne, em di "' ve
bejmara Q~rin de peşkeşi we di kin. Di van belavokan de babeten
giring hatine nivisandin. Em van
belavokan bei guhartin (ne bejeyi
ne ji naveroki) çap di kin •
Em hevidarin,ku em de feyde belavoken jerin bibinin.

u

olaca~ına inanıyoruz.

Qerin
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HAZİRAN ŞANLI D!REN! Ş! ~
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15- 16 Haziran, Türkiye işçi sınıfı için anlamlı
Bu e;iinler i ş çi sınıfının rnüç adelesinde
tarihsel ve şanlı bir direnişin sembolüdür !

lar en acılı ve zorlu günleri yaşamak ta dır. l<' aşist
askeri cunta daha darbenin ilk gec esinden itiharen

12 yıl önce burjuvazi, 1 96?'de kurulan , sınıf ve
kitle s endika c ılı~ı ilkeleri do!!;rultusunda mücadele yürüte n D!SK 'i kapatmak ve kazan ı lmış sendikal
demokratik hak ve özgürlükleri yok etmek amacıyla
saldır ı ya geçti. Bu amaçla bir dizi yasa önerileri
haz ır lanarak TBt1Wne sunuldu. Yasa
degi ş iklikleri
açıkça, işçi sınıf ının zorlu mücadelelerle
kazandı S ı s ınıf sendikacıl ı ~ı örgütleme özgürlü!!;ünü , dolayı s ıyla D! SK 'i hedefliyordu. Burjuvazi D!SK 'i k~
patarak , meydanı sarı Türk-!ş sendikasına bırakmak
ve "Tek Milli S endikacılı ~ ı" getirmek istedi . Ve bu
yolla i ş çi sınıfın ın mücadelesini kontrol
altına
almayı arnaçlad ı . Ancak burjuvazinin bu
istekleri
kursagında kaldı , geri tepti. !şçi s ınıfı buna müsaade etmedi. !şç iler DİSK 'in ça!!;rısına uyarak 15
Haziranda !stanbul ve İzmit't e üretimi durdurdulan
F sbPikaları boşaltarak a lanlara do!!;ru aktılar. Iş
çilerin sendikal ve demokratik haklarına
yönelen
saldırılar karşısındaki bu yı !!;ınsal tepkisi Türkiye'nin dört bir yan ın da yankılandı. Sar ı Türk- !ş,
burjuvazinin yasa de !!;i şik li ~i önerilerini destekledig i halde Türk -! ş üyesi işçil er de
ş artelleri
indirerek, DİSK üye si s ınıf karde ş lerinin mücadelesine katı ldılar. Işçilerin bu kararlı
direni ş i
karşısında burjuvazi tela şa kapıldı . Tüm polisini,
devlet güvenlik güçlerini s e f erber etti . Polisler,
i ş çilerin önüne barikatlar kurdular. !şçiler kanlı
çatışmalarla barikatları yardılar . Polisler y etmedi, ordu müdahale etti, ardından sıkıyönetim ilan
edildi . Yine de i şç ilerin bu ş anlı direnişi kırıl~
madı. Işçilerin kararlı di reni şi burjuvaziye
korkulu rüyalar yaşattı. Sonunda çıkarılması düşünü
len yasa degişikligi önerileri mecliste n geri alı~
dı. !şçi sınıfı bu eyleminde birçok şehid ,yüzlerce
yaralı verdi. Ama sendikal ve dekoratik
haklarına
uzanan elleri kırmasını bildi . Uurjuvaziye önemli
bir ders verdi. Öteyandan bu eylemle,müca delede en
k urarlı sınıf oldugunu dost a da düşmana da gösterdi .

rikalar ablukaya alındı . Birçok işyerlerinde ayl~
dır ekonomik- de mokratik ve sendikal haklar
için
grevler sürüyor du . !lk iş ol arak hemen grev alanlarına seri baskınlar yapıldı. Grev çadırları söktürüldü. Grevci i şçil er gözaltına al ındı . Işçil ere
zorla işba ş ı yaptırı l dı . !şçi sınıfına yönelik faşist diktatörlügün saldırıları giderek daha da az -

açı k şekilde

i şç i sın ı f ına saldırmaya başladı . Fab 

ak
ur

ı~iinl~rdir .

gı nla ş tı.

! ş çi sınıfının , sınıf ve kitle s endikası DISK'in
faaliyeti durduruldu. Yöneticileri gözal tına alın
dı ve faşist mahkemelerde düzmece iddialarla 52 y~
neticisi idam istemi ile yargılanmaktadırlar .

w

w

w

.a

rs
iv

Toplu sözleşmeler siste mi donduruldu . Işçilerin
ücret artı ş ları f a ş ist cuntanın oluşturdugu kukla
"Yüks ek Hakemler Kurulu" tarafından belirleniyor.
Cuntan ın çanak yalayıcı larından oluşan bu
kukla
kurul da, işçi ücretlerini, ekonomik bunalımı iş
çilerin, emekçilerin sırtından aşmayı
amaçlayan
"24 Ocak K ararları" adıyla bilinen ekonomi- p olitikaya ve bu dogrultuda verilen direktiflere göre b~
lirliyor. Fiatların yıl lık ortalama artışı
yüzde
60, birçok tüketim maddelerinde ise yüzde 200-300
dolayında iken, "YHK" ücret artı şl arı için
yüzde
l O'luk bir artış öneriyor. "YHK " nun ücret artış
ları için b e lirl edi~i rakam, i ş levini açıga
vuru yor. "YHK" aslında, işçilerin ücretlerini dondurma
kuruludur.

1 5-16 Haziran ş anlı direnişinin 12. yılını
bu günlerde, işçi sınıfı ve emekçi

ladıgımız

kuty ı g ı~

ö zetle işçi sın ı fının bugüne kadar
mücadeleyle
e lde ettiei ne kadar siyasi, demokratik ve s endikal ileri kazanımlar varsa: faşist cunta bunların
tümünü gasb etmi ş bulunuyor • . Bütün bu saldırılara
karşı kurulu şu ndan beri işçi sınıfının mücadel esini burjuvaziye satan sarı Türk - !ş , faşist - askeri
cuntaya da teslim olmu ş, işçi sınıfına saldırıla
rı na da ortak olmaktadır.
l'' a şis t cuntanın işçi sınıfımıza vurdugu bu kölelik zincirleri daha fazla devam edebilirmi? Elbetteki hayır

Dünya ve ülkemiz mücadele prati~inin kanıtladı!!;ı
gibi ça~ ımızın en kararlı ve devrimci gücü i şçi sı

17
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Sömürgeci -Askeri Fa ş ist diktatörlü~e karşı
ortak
mücadele platfo rmların ın yaratılması görevi
ile
kar ş ı karşıyayız . Bu nedenle, güçbirlikleri ve giderek Cephelerin yaratılması i çin görev başına! •••

'l'ürkiy~ ve i·:iirdiotan bu ~idiş e daha fa zla
müsaade etmeyecektir. h er türlü örgütleri kapatılarak,
s·ıabs ız bırakılmak istenen işçi sınıfının, faşist
diktatörlü~e karşı nefreti her ee çen gün daha da
artıyor. 15- 16 Haziran şanlı dir e nişini gerçekleşülkelerimiz
tiren işçi sınıfı ve emekçi yıgınlar
üzerine çöken faşizm belasını da def etmesini bilecektir. lıalk1arımız özgür olaca~ı bask ı sız ve sö
mürüsüz düzeni kuracaktır.
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15 u 16'e Heziran'e, j ı bo çina karkeren Tırkiye
rojen bımanene. Tekoşina çina karkeranda ev rojan,
sembola berxwdanek diroki
bı şanın.

u

ak
ur
di

BIJ! BERIWEDANA BI ŞAN YA 15 u 16'e HEZİRAN'e A Ç!NA KARKERA 1

Beri 1 2 sala burjuvazi , jıbo ku D!SK'e, (Konfede
rasyona ' "endiken Karkeren ı;.ore şger ) - sala l967'd~
sazbu
lı ~or prensiben sendika çini dıxebıtiya bıgıre u maf u azadiyen dımoqratik j ı orte beline ,
eri ş kır . Bı ve armance, çend peşniyari lıser hı
n ek kanuna hazır kırın u şandın meclise. Ev peşni
yariyan, bo gırtına D!SK 1 e Ü rakırına mafe rexıs
tıni lı ser hime sendika sınıfi, hazır kıribun.BU!
juvazi dl.X•tlaSt D! SK 1 e bıgıre G. meydane j ı TORK-!Şe
(Kon.federasyona Sendiken Zer) ra bıhe le Ü bı
ve
ç ende mode1a "sendikatiya milli yek babet" bine u
bı ve re dıxwe st teko ş ina çina karker kontrol bıke,
Le ev xwestınen burjuvaziy'e lı gewriya wi da ma u
eri şen wi neçu seri. Çina karker re neda van xwesteken burjuvazi . Karkeran ro ja l 5 e Hezirane
bı
banga D!SK' e, lı bajaren !stanbul u !zmit 1 e hası
lat sekınandın . Fabrike vala kırın u berbı meydana
ve meşiyan . Hembere eri şen burjuvazi, denge aerhı!
dana karkera demeka kurt da, lı çar doren Tırkiye
belavbu. TORK-!Ş ' a zer, dı gel berevaniya peşniya
riyen burjuvazi ji dıkır, karkeren ku endamen
wi
bu, guh nedan wan u bı endame D!SK'e ra
bırayen
xwe yen karker ra ci gırtın teve ş ere wan bun. Burjuvazi lı hemberi berxwedana karkera ş aş
mehfel
ma. Hemu polez u hezen parezgere dewlete seferber
kırın. Poleza peşiya karkera asteng danin.Karkeran
bı ş eren xwini ev asteng rakırın. Polez bı ker nehatın, ordiye mudexele kır, pıştra örfi idare ilan
kırın. Le nokarıbUn berxwedana karkeran bışkinın •
Bı berxweda na karkeran burjuvazi xe1~en xırab ditın,
Dawiye e't~ pe ş niyariya ;jı meclise zıvırandın. Çina
karker dı ve ş ere xwe da çend şehid u bi seda bı
rindar da. Le ew desten dırejayiya mafen ıd dımoq
ratik
sendikati bubu şıkest. Dersek gıring
da
burjuvaziye. Bı vi şeri, çina karker bı dost G. dıj
mın e n xwe da xuya kırın ku, dı tekoşine da çina bı
biryar ew e.

dıkın,

he

u

tebaten D!SK'e qedexe kırın
D!SK ~ırtın. Bıre
wi gırtın bın çav u 52 bırevehıren D!SK' e
bı cezen dardakırıne mahkeme dıkın. F~tanabazara
navbera karker u sermiyandaran hat e ~ ~mıdandın . Ze
de kırına heqe ro jen karkera bı deste 'Komita Lı
hev kırına Bılınd" te tespit kırın. Ku ev komite ,
ji cuntaye sazkıriye . Komite jı berdevken cuntaye
pekten . Rojana karkera lı gor politika ku , bı nave
"Qararaten 24- 1 e çıleye paşin" nas dıbe te
tespit
vebıren
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u

ü 16'e Heziran 'e
çina karker u kedkar rojen heri dıj dı j in. Cunt a l eşkeri a faşist ,
jı
şeva
ewıl va b ı erişa çina karkera kır . Dora
fabrika
gırtın. Gelek .fabrika da j ı bo mafen dımoqrat
u
Bendikati bı mehan greva dom dıkır . Kare ewıl erişe van dera kırın. Çadır en grev •t~ ana rak:ırın. Karkeren ku grev kırı bu, gırtın bın çav .
Karke ren
dın j i bı deste zore dane xebıtandın .~rişe
cunta
faşist her çü dıjwartır bu .
uı van rojen ku em 12 saliya 15

piroz
warda

w

w

w

1

u

u

kırın .

Zadebuna salawexti ya buhayiye sed.i. 60 1 e. Buhayiya hınek tışta sedi 200-300 e. Le peşniyariya "Komita Lıhevkırına Bılınd" bo zedekırına rojana karkera sedi 10 e. Peşniyariya "K . L.B" kar u wesfe wi
·dı de xuya kırın. "K.L. B" bı rast i, komita cemıdan
dına ro jana ye.
Bı kurte bıri çı mafen hene, even ku çina karkera bı tekoşine dest xıstiye, cunta faşist teve wi
ge sb kıriye. Lı hembere wan buyera TURK-1~ teslime
cuntaye buye. Pıştgıriya eri ş en cuntaye dıke.
~7

zinciren koletiye ku lı çina karkera
he zedetır dom bıke? Beşık na !
Tecrube tekoşina dıne
ye ku, qırna me da heze
biryar çina karkera ye .
Lı Tırkiye

xıstına

u welate
cıvaki

u Kurdıstan'e

me ji ispat
heri şore şger

kıri

u

bı

ji çina karker we zede -

tır qima xwe bı ve rewşe neyne . Hemu rexıstıne n

ç!

na karkeran hatıne qedexe kırın

vô

u dıxwazın

bı

Qerin ı

tB

u

rengi ewbe çek bıhelın. Le kin
nefreta çina karker roj bı roj lı hemberi cunta faşist zede dıbe.
Ew hezen kedkar u sınıfa karkera ku rojen 15- 16'e
Hezirane qewimandıne, we ev bela faşizme ku lı ser
welaten me da gırtiye ji bızanıbın bıqewirinın. G~
len me, we sazUmana be teda
kedxwari u bı azadi

bo pekanina hevkariye, pıştra cephe herepeş !

u

ueli Peşveru, Şoreşger, Welatparez u sosyalista!
Dı roja 12 saliya 15
16'e berxwedana Hez i ran•ô
da wezifen me lı hemberi cunta faşist, leşkeri
u
kolonyalist pekanina hevkariye ye. Bı ve sederne jı

(RIZGAR!XWAZEN NETEW!

rg

ALA RIZGAR!
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HALKI KAZANACAKTIR !

Çünkü Filistin halkı haklı bir dava için, ulusal
için savaşıyor . !nsanlık şahittir k i ,onlar davaları u ~runa kahramanca sava ş ıyorlar!Bu savaqt a Filistin halkı sa~lam dostlara sahiptir.

ak
ur
di

kurtuluşu

Ba ş ta Sovyetler Birli~i olmak üzere tüm
sosyalist ülkeler, dünya ulusal kurtuluşçu ve
ilerici
güçleri }'ilistin halkını ve ilerici Arap güçlerini
de s tekliyorlar. Öyleyse inançla söyleyebiliri z ki ,
tarihi süreç işleyecek, zafer Filistin halkının o-

Onlar son aylarda işgal altındaki Filistin top güçlenen mücadelenin silahlı
Filistin
direni ş iyle bütünleşmesini engellemek,F ilistin hal
kını köleci boyunduruk altında tutmak,Filist in d ireni ş ini kırarak aşagılık Fahd planını hayata
geçirmek istiyorlar .
raklarında

la c aktır

!ran-Irak savaşının bugünkü durumu, Saddam rejiminin ç ö kü ş e do~ru gidi ş i e mperyalizmi korkutuyor.
Saddam 'ın çökü ş ünü durdurmak da e mperyalizm ve
Arap B ericili~inin çıkarl ar ı arasındadır.

w

bu savaş, bölgede ilerici güçlerden y ana
olan dengeyi, emperyalizm ve böl ge g eri c ili ~i lehine düzenlerneyi amaçlayan bir adımdır.

w

S ava ş ve zorbalıkla, bölgeyi kana ve ate ş e
bo ~
makla bu hedeflerine ula şam ıyacak lardır . Bil i nmeli
dir ki, Filis tin halkının h ak l ı müc adelesi , s i y asal
talep leri do ~ rultusunda adil bir çözüme kavu ş turu!
madıkça b öl gede barı ş ve i s tikrar s a~lanam ay acak -

!

!•••

TORK!YE VE KORD!STAN HALKLARI ! . .

Türkiye'de iktidarda bulunan Cunta lafta ne söylerse s öylesin, gerçekt e siyonist !srail ve
onun
ark a s ındak i ABD emperyalizmi ile işbirli~i
halindedir. BÖl Bed eki s aldırganlı g ın ve gerici planla-
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Lübnan ilerici güçlerini çökertmek, yakla ş an seçimlerle birlikte Lübnan'a kendi çıkarları do~ul
tusunda çözümler dayatmak da onların amaçları arasındadır. Onlar Filistin halkının kararlı dostu S~
riye halkını ve anti-Siyonist politika güden hükü~etine darbe vurarak zayıf dü ş ürmeyi amaçlıyorlar.

w

KURD!STAN)

PART!YA SOSYAL!ST A KURD!STAN'a TIRKIYE

Emperyalizm ve onun Orta Do~'daki maşası siyonist düşmün bu korkunç sava ş ı başlatırken çok yönlü hedefler gözetmektedir .

tır

YEN

PSKT

Siyonist !srail, Filistin, Lübnan ve Suriye hal!
larına kar ş ı vahşi bir sava ş başlattı. Başta
ABD
olmak üzere emperyalist güçler bu
aaldırganlı~ın

Kısaca

A

KUK

u

arkasındadır .

HtZ!RAN'e

- BIRA LAWANBAR BIBE CUNTA LE9KER!,KOLONYAL!ST A
FA.Ş!ST !

sazbıkın.

F!L!STİN

u 16'e

- BIJ! BERIWEDANA BI ŞAN YA 15
Ç!NA KARKERA !

rın o r ta i!; ı d ır .

Örgüt lerimi zin üyelerinden oluşan silahlı birli!
ler, Filis tin Kurtuluş Orgütü Ve Lübnan Vatan hareketi s avaş çılarıyla omuz omuza savaş ıyorlar .
Y ol da ş larımız kanları

tan ve Türkiye

ve

h alk larının

canları pahasına

Filistin

Kürdi!!
daya-

halkıyla

nı ş masın ı k a n ı tlıyorlar.

-

Şan

olsun Emperyalizme, F aşiz m e ve Siyonizme
Ölenlere !

k~

ş ı Dögüşürk en

-

Y a ş asın

tin

Türkiye ve Kürdistan
!

Halklarının

Filis-

halkıyla Dayanışması

- Zafer Filistin

H alkın ın Olacaktır

ALA RIZGAR!
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GELE

""

FILİSTİNE

t araile siyonist hembere g elen Fıliatin,Lübnan u
Sur iye des t bı ş ereki hov kır. Dı s erida
Emeri ka
Ye kbuyi
h emu he zen emperyali st lı paş ve
eri ş e
ne.

u

Emperyal i zm u berdestıke wi ya lı Rohılata-Navin
Aiyoni sten xwinxwar bı de stp ekırına vi ş eri gel ek

.....

WE SERKEVE !
hedef danine ber çave n xwe.
Ewnaxwazın tekoşina lı s er axa Fıli stine ya bın
d este ts rsil 'da ku her dıçe beztır dıbe, bı berxw~
dana Fılistine ya çekdari y a bıbe ye k u her
weha
dıxwazın g ele .J:o'ıli stine bın dest e x•" e kole bıhelın
berxwedana we bışkinın u pl ana Fahd y a geni bı ci

(Dllmahik di

rup.l5'e de)

Qerin
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NATO ZiRVE TOPLANTISI VE BARI$ HAREI(ETi

yan sı tmıştır.

~i

NATO zirve toplantı
en önemli olaylarından biri de, ku ş kusuz ki, İspanya gibi
bir ülkenin emperyalizmin bu sa!:.
dırgan kuruluşuna fiili olarak g
ye oldugunu açıklamasıdır.!span
ya gibi bir ülke derken, bu ülkenin ileric iliginden veya başka
bir olumlu yönünün
oldul?;undan
bahsetmek i s temiyoruz . Bu terimi
kullanırken, tsp anya' nı n
emp eryalizm ve özellikle ABD emp eryalizmi için önemi büyük olan Je opolitik konumunu ima etmek i st iyoruz. Zira, hazırlanan plana g~
re, ABD'nin ortamenzilli !üzeleri tspanya'ya yerle ş tirilerek,
buradan dogu-Avrupa
Ülkelerini
kendi ate ş sahas ı içine
alması
tasarlanmı ş tır. Bunu
bizzat ihi
empe r yalizmin sadık u ş akları olan Ispanya yönetici leri dile g ~
tirmi ş lerdir. Ispanya dı ş i ş leri
ve Savunma baka nlıkları tarafın
ian yapılan açıklamalar, ABD ' nin
ve NATO ' nun çıkarlarına tam tam:!:
na denk dü şm ektedir. Buna göre,
NATO'ya üye olmaları ve s ile s i yle
birer açıklama yapan Ispanya Savunma Bakanı Oliarf ile Dışiş le 
ri Bakanı Perez Llorc a " ••• Nükleer silahların bundan
böyle
Brüxel'e yerle ş tirilmesine g erek
kalm am ı şt ır . Bu silahlar Hadride
de yerle ş tirilebilir,"
diyerek
konu hakkındaki Ispanya burjuva
yönetimini n niyetini açıklamış~
l ardır . Diger taraftan , " Cruise
!·lise il" fü zelerinin, Ispanya' nın
kuzeyinden Dogu- Avrupa ülkele rini kontrol alt ına alabileceil;ini,
böylece NATO ' nun WARŞ OVA 'ya karşı bir üstünlük kazanmasının müm
kün olabil e c e~ini yine resmi a yılki

soykırım h ar e katıd ır. !ngi lte

w

w

w

.a

re-Arj antin sava ş ında,!ngiltere'
nin yanında yer alarak ,ortak tavır takınan NATO üyesi
ülkeler ,
!srail saldırganlarının son eyle mi nde ayr ı görü ş ler i savunmuş
l ardır . ABD ' nin kesin ol arak !srail siyonistlerinin Filistin ve
Lübnan halkların a karşı girişti~
leri imha eyl emini
destekley en
ve desteklemekten de öte onları
~ ir.?.At hnr ~ k ~ t ~ ~ ~ ci r~ n no7,invo nuna karşılık, di~ e r NATO üye si ,
Batı -Avrupa e mpe~yalist
ülkelerinin bu saldırıya cılız da olsa
ç·ıkardıkları ses karşılık vermi ~
tir. Çıkan bu cılız sesin n e den
li samimi oldu~u ayrı bir konu dur. Ama, NATO zirve toplantısı~
da güncel olan bu i ki konuda da
de~işik tavırların gündeme
gelmesi, özellikle ABD emp eryalizm!
nin; dünya' da silahlanınayı hız
landıra.rak uluslararası gerginl!

rg

Bu

sının

lee r silahlarla Do~ -Avrup a ülkele rini kendi ate ş sah as ı içine
alabilmek ve ç ıkm asını düşün~ü~ü
bir nükleer savaş ta bu silahları
Ispanya' dan ate ş lerneyi tasarlam akt adı r. Sa dece bu örnek
bile,
ABD 'nin son dönemlerde " kartal
tüylerini " ç ıkarıp, yerine " barı ş güvercinin" t üylerini yapış 
tı ran devlet b a şkanı R . R eag an'ın
bar ı ş teranelerinin ne denli sami miyetsiz ve e mper yalistçe bir
art niyeti içerdi ~ in i göster meye
yeterlidir . !şte bu ne denl e dirki
NATO zirve to plantısı;toplant ıya
katılan üye ülke temsilcilerinin
a lk ı şıar ı ara s ında s ona eren İs 
panya temsilcisinin konuşması ve
Ispanya milli mar ş ı yla başlam ış

di
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rulamıştır.
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NATO zirve toplantısında; ABD
i l e Batı-Avrupa emperyalistlerinin anla ş amadıkları diger bir kQ
nu da , Israil 'in Lübnan ve
Fi li stin halklarına kar şı giri ş ti

il;i arttıran, bölgesel
savaşlar
yarat!U'ak bunları kışkırtıp büyük silah tek ellerine sürüm alanı bulan ve böylece binlerce masum insanın yaşamını tehlikeye ~
tan, en çılg ın güçlerin baş ında
g eldigi düşüncesini bir daha doS

tır.

ak
ur

lO Haziran 1982 h.rihinde ,F .A!:,
'nın h a :,:kenti llonn 'da
Nfl'rO
zirve to plan tısı yapıldı. 30 !1ayıs 1982 ' de tspanya 'nın da katı
lımıyla say ıları 16 'ya
yükselen
NATO ülkeleri, Bonn 'da yaptıkla
rı zirve toplantı s ında; tüm
insanlı~ı ciddi bir şekilde tehdit
eden, uluslararası
gerginligi
gittikçe sertle şt ir en,ezilen ma~
l um hal kların ve i şç i sınıfının
alın terinden elde edilen mily9.E
ları silahlanmaya ayırma
konusunda de~işik gö rü ş ler öne s ürm üş lerdir. Bundandır ki, NATO ziE
ve top lantıs ının a~ırlık noktasını da silahlanma oluş turmuş tun
Bir yandan ABD 'nin, şimdiye kadar
e ş i görülme mi ş bir şekilde silag
larımadan yana tavrı, dili; er taraf
tan da özellikle, Batı-Avrupa e~
peryalis tlerinin, ABD'nin bu tavırlar ına karşı, soruna temelli
bir ç özüm ge tirmey en, ama kıyas
lamada b i r az daha ılımlı
olan
tavırları emp eryalistler
arası
ç el işk ileri de açık bir
ş ek ilde
mnny n

gı zl ar aç ıklamı ş lardır.

Görül dü~ü g ibi, NATO'nun
başı
durumundaki ABD emperyalizmi İs 
panya ' ya yerleştirece~i bu nük-

NATO zirve top lant ı sında üzerinde öne mle durulan konulardan
bir di~eri de, o dönemde I ngilt ere - Arjantin arasında devam e tmekt e olan Falkland adalar ı üzerine çıkan savaş ol muştur . Toplant ı nın yapıldıg ı günle rde
sava ş büttün şiddeti yl e devam edi yor ve sürekli olarak ş ovenizmin
körüklenm e sine kaynaklık e diyordu . Daha önce AED emp eryalizmi nin bu sava ş ta Ingilt ere 'yi destekleyece~i konusunda yapmış oldu~u aç ıklama ve tak ı ndı ~ı t avra
paralel olarak , NATO' nun
diger
üye ülkel eri de aynı tarzda tavır takınmışlardır. !anlız bu t a
vır takınıl ırke n , konunun kesin likl e bir NATO sorunu
durumuna
sokul maması konusunda da açıkla
ma yapmayı göz ardı et m e mişl er dir. Halbuki s orunun bir NATO ve
daha genel olarak
e mperyal ist
sistemin bir sor unu oldugunu ke~
dileri de çok iyi biliyorlar.Ama
çıkarları g ere ~ i , bazı konuları

gündeme getirmel erini de onlardan bekl emek de biraz fazla olur
herhalde ! Bir yandan barıştan,
ö zgürlükt en, demokratik hak
ve
hukuktan bahsedip; dig er taraftan dünya mazlum halklar ı n ı bir
biri ne kırd ıra n , kendi çıkardıg ı
s ava ş larda sözümona arabuluculuk
yap ıp yeni den presti J kazanma ç~
basında olan , h ergün mi l yar ları
savunmaya ve silahlanmaya harca-

Qerin

sömürgeci-faşist

diktatöriktidarda oldu~u bir döne~
de kof olsa da bahsedilen prestij elde edilemez . Türkiye ve KÜ!
distan halkları, ancak insanlık
dışı ve sömürünün son biçimi
olan bu yönetimi başlarından dere ttikleri ve kendi öz i ktidarla
rını oluşturdukları zaman
hak
ettikleri prestijlerine k avuşa caklardır . Yoksa bu sömürg ec i -f~
şist diktatörlü~ün elde
e d e ce~i
veya kazanaca~ı prestij , o'na a~
e ak agebabaları tarafından lütf~
dilebilir. Halklarımızın ise onların l ütfuna ihtiyaçları yoktur.
lü~ün

Bu konumuyle Türkiye , NATO ziE

w

w
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NATO zirve tonlant~s~nde Baş 
b~an Bülend Jlusu
taraf ~ndan
temsil edilen TUrkiye sömürgecifaşist yönetimi ise; bu
toplant~da, özellikle 12 Eylül 1980 f~
şist askeri darbesinden
so11ra
sars~lan prestjini kazanma yonu~
de çaba sarf e tmiştir . DÜnya kam~
oyu önünde gittikçe ipi
pazara
ç~kan sömürge ci-askeri
faşist
diktatörlügün "demokrasiye
dönüş" tekerlemesi, k endi dostlar~
olan emperyalist ülke ler nezdinde dahi ~üpheyle bakılan bir konu olduktan bu yana , ça~dış~ söoürgeci-faşistler bu
çüphel eri
ortadan kald~rmaya ve sadakatlerini kan~tlamaya özellikle çaba
göstermektedirler . Zaman
zaman
uşak konumlar~n ~ yans~tan
bir
yalvarma, zaman zaman da
birer
zindana çevirdikleri ül kelerimizin strate jik konum l ar ından istifade ederek tehditvari bir şe
kilde emperyalist a~ababalar~na
dayatma yapan sömürgeci, askerifa şist diktatörlü~ün sadık

Baş

Bülend Ulusu , bu toplanbelli oranda amacına ula şa

bakan ı

w

tı da

bilmiştir.

En

azından,

fa ş ist

devletin koorporatifl e şmesi demek anlamında kullanılan cunta'nın "demokrasiye dönüş" ü
için
ekonomik ve askeri yardım yapı
lacagına dair garanti almış tır •
Bu noktadan hareke t le faşis t ge nareller çetesi , NATO ' ya
olan
hayranlıklarını ve ba~lılıklar ı 
nı hemen toplantı dan s onra
dile

rg

~a tekelleşmesini ~eliştirmek i~

teyen

sarfetmiştir . Nesnel olarak
ne
ABD, de emperyalizmin saldırgan
kuruluşu NATO, Orta-Do~u'da uzun
dönemli olarak istikrarı elde edemiyeceklerdir . Onlar istedikleri kadar Israil siyonistlerini
mazlum lo'ilistin ve Lübnan halklarına karş~ saldırıya geçirsinler, bölgede gelişen Ulusal
ve
Sosyal Kurtuluş
mücadelel erini
binbir entrikalarla boşa çıkar
maya çalışsınlar, bölgede dengeyi lehlerine döndürmek için çabaları bir sonuç vermeyecektir ,
ve ~iderek bölge ve dünya düze yinde tecrit edileceklerdir. Kacınılmaz olan budur.

di
.o

zirve toplantısında
türkiye

getirmişlerdir. Eli kanlı sömürgeci faşistlerin prestij
arama
çabaları ise tamaruen suya düşmü~
tür. Beş kuruş için kapı kapı dQ
laşan, emperyalist Ülkelerin kulu, kölesi oldugunu haysiyetsizce açıklayan , işçi sınıfına, tüm
demokratik güçlere ve Kürdistan
halkına karşı giri şti~i sindirme
ve imha hareketiyle agahabaları
nın bir dedi~ini iki etmeyen,her
istenileni en sadık bir it gibi
yerine getirmek için hiç bir v~
şetten kaçınmayan , sadece bu yo1

Barış

Hareketi

NATO zirve toplantı sı nın yap ıl
p;iinlerde , genel olarak Bo.ziran ayında, W aşington ' dan
ta
Viyana 'ya kadar birçok me rkezde
barı ş mitingl eri düzenl endi .
Bu
barı ş mitinglerine
milyc ~lar c a
insan katılarak -sadece 12 Haziran '!Jaşington yürüyüşü ne 800 .000
~i ş inin üzerinde katılım oldu -,
silahlanmaya ve uluslararası geE
ginli~e hayır ! " diye Hamalar
dı~ı

ak
ur

yarak, tüm insanı~~~
karanl~k
günlere do~ru sürükleyen bu iflah olmaz kapitalist-empery alist
sistem her yönüyle tecrit olmuş
tur. Bu sistemin ateşli savunucular~, burjuva bas~n~ dahi, ister istemez baz~ gizli(~) yönleri AÇ~~a vurmak zorunda kal~yor.
.lir yabanc~ gazetecinin şu sözleri çok ilginçtir: "••• Re ae;an,
i' . Almanya Başbakan~ Echmid' e s~
lahlanma için devlet bütç esinden
ay~raca~~n~?. fonu yükseltin' dedigi zaman, yemin ediyorum
ki ,
Schmid'in yüzü tebessümden
geçilmez bir hal alacakt~r." !şte
sorun bu kadar aç~kt~r .

ve

toplantısından kazançlı

mıştır

çık 

denebilir. ABD eski Dı ş 
işleri Bakanı A. Haig ' in Türkiye
ziyaretinden sonra bir hayli cesaret kazanan a~zı salyalı
fa şist e enernller cuntası ve onların temsilcisi Ba şbakan Bülend ~
lusu bu t op lantıya Re agan' ın kanatları altında girdiSi için,başarılı olmuştur . Dest e ~inin
ve
himayesinin kar ş ılı ~ ı olarak da
ABD, Türkiye ' den, Yunanistan ile
süregelen sürtüşmelere bir
son
verilmesini ve bu vesileyle NATO
nun Güney kanadının dehe de güçlendirilmesini istemişti r. Ayriyeten "Çevik Kuvvetler" denilen
saldırgan bir tim'in Kürdistan' a
yerleştirilmesi için daha
önce
Türkiye'den alınan söz, bu top lantıda bir defa daha hat ırı at ıl
mıştır . ABD, böylece Türkiye
ve
Yunanistan gibi iki NATO
üyesi
ülkenin arasını yapmayı belirli
oranda başararak, NATO 'nun Güney
kanadını daha i stikrarlı bir hale getirmek için özellikle çaba
sarfetmiştir . Ama sadece
çaba

taşımışlardır .

Insanlı~ın

barış

içinde yaşamak i stedigi ni
dile
getiren bu prote sto gösterileri,
bazı yerlerde -örneSin 10
Haziran Bonn yürüyüşünde- anti - ABD
ve anti-Reagan s loganlarının hararet l e haykırıldı~ı yürüyüş ler
haline gel miş lerdir .
Kuşkusuz,
yürüyüşün tümüyle anti-ABD
ve
anti-Reagan yürüyüşü olduSu söylenemez. Zira toplumun
çe ş itli
sını f ve tabakalarından
oluşan
Avrupa barış hareketinin bu het e
rojen yapısı i çinde ; bütün barış
yanlısı insanların gerçek ve kalı c ı barışın , sömürü
düzeninin
ortadan kalktıSı ve sosyalizm'in
g erçekl e şti~i bir düzende olabile ce~ ini anlamaları mümkün de~i!
dir. Bunu onlardan beklemek
te
biraz hayal olur. De nebilir ki,
silahlanmaya ve ge r ginl i ~ e karşı
sokaklara dökülen
milyonlarc a
insandan ancak çok a z bi r kesim,
gerçek barışın s osyalizmle olanaklı olacasının bilincindedir •
Esas ve büyük kesim i s e, bu gerçeSin farkında deg ildir . Barışın
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insanlar, sayıları az olsa dahi,
gerçekl eri cesaretle savunmadan
çekinmemelidirler. Yani, kalıcı
ve esas barışın Sosyalizmle mümkün olabilece ~i olgusunu
maddi
hayatın her alanında kararlı bir
ş ekilde

bir oranda

hareketi içinde bu yönde
görev
yapmayanlar , özellikle· Avrupa ' d~
ki bu hareketin içinde bulundugu
reformist-revizyoni st gelişme s~
recine katkıda bulunacaklardır •
Barı ş hareketinin bu dogrultuda
gelişmesini isteyen, büyük oranda sag opor tuni stlerin
varlıgı
düşünülürse, bu hareketin
dogru
devrimci bir çizgiye getirilebi!
mesi için komünistleri bekleyen
görevin önemi daha iyi anlaşılı~
Avrupa'da en büyük kitle e ylemlerini oluşturan ve devrimci potansiyelin en yogun olarak kendini hisettirdigi bir hareket olan Barı ş hareketinin, bu günkü
reformist-revizyonist
yapıdan
kurtarılıp ihtilalci. bir öze kavuşuturulması, çabaların
odak
noktasını teşkil e tmelidir . Yoksa
her gün biraz daha gelişip, boyutlanan Avrupa barış
hareketi
emperyalist-burjuvaziler tarafı~
dan basit bir şekilde denetim a!
tına alınıp bogazlanabilir.
Emperyalist-burjuvazinin son döne~
lerde oynamaya çalıştı!l;ı " barış
havarisi" rolü, sadece bu nokta-

Bar ı ş

ak
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Ayriyeten sava ş a karşı olmak
demek, tüm sava ş lara karşı olmak anlamında da kullanılmamal~
dır. S ava şların haklı ve haksız
savaşlar olarak birbirlerindan
ayrılmaları da gereklidir . Proleterya'nın ve tüm ezilen
mazlum halkların sömürü
düzenine
ve onun savunucuları, emperyalistlere, sömürgecilere,faşist
lere ve her türden
gericilere
kar şı verdikleri mücadele
bir
haklı sava ş tır ve desteklenme!~
dir. Ama diger taraftan, sadece
amacıyla , pazar elde
etme
amacıyla, emperyalist silah te kellerinin silahlar ı na sürüm a lanı bulma amacıyla günde~e gelen emperyalistler arası savaş
lar veya bunlar tarafından kış
kırtılan "bölgesel savaşlar"ise

savunmalıdırlar.

iv

sadece belirli
bulunabilir.
~mperyalizm var oldugu müddetçe
emperyalistler arası savaş ın v~
ya onların kışk ırtrnaları sonucu
gündeme gelen Gavaş ların sürekli olarak var olaca~ı gerçe~ini
gözönünde bulundurursak, ge rçek
ve kalıcı barışın da bu sist emde nihai olarak elde edilebilecegini düşünemez ve bu düşünce 
yi savunamayız . Tüm insanlıgın
barış, refah i çinde özgürce
ve
kardeşçe birarada,
savaşların
olmadıgı bir toplurnda yaşayabi!
eeleri için sömürünün ve o'nun
günümüzdeki biçimi kapitalistemperyalist sömürünün
ortadan
kalkması gereklidir .
katk ı da

a~aclamnktadır.

ur

ı~malar, barışa

NATO
zirve
için F.Almanya'ya bir
koç ı~ üıı önce r: nl:l.p, Federal parlementoda bir konuşma yapan, en
az~ın silahıanma ve savaş yanlı 
sı emperyalist bir ülkenin , ABD'
nin, devlet başkanı R. Reagen bu
konuşmasında "kalbim barı ş
için
yürüye nl erle çarpıyor . Yanlızca
yü~m e nin ve gösteri yapmanı n g~
venilir bir dünya
yarataca~ı na
inansaydım, kuşkusuz bu gösterilerin başını da ben çekerdim" d~
yip, NATO 'nun uluslararası işle
vi konusunda da, "dış politika mız bar~ş pre nsipleri üzerine ~
rulmuştur" şeklinde açıklama yaparak, en büyük sahtekar ol dugunu bir kez daha kanıtlam ıştır. Bu
sözler bile bize açıkça göster mektedir ki, emperyalist -burjuv~
zi geliş en barış
hareketinc~n
bir yandan ürkmekte, di~er yandan da o'nu kontrol altına ala bilmek için sürekli maske de ~iş
tirmektedir . Dolayısıyla gerçek
barışın, hararetli ve samimi savunucuları olan komünistler, geni ş tabanlı bu harekette
önderlik için sava ş ımı gözardı etmemelidirler . Dogru olanın savunu!
ması ve yaygınlıştırılması
bu
savaşımın baş arısında
kilometre
ta ş ıdır. Do~ ru dedi ~imiz şey ise
gerçek ve k a lıcı barı ş ın sosyalizmle muzaffer olacag ıdır.
yı

toplantısı
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ancak SSCB ve ABD arasında yapı
lacak bir takım anlaşmalar
ve
bunların bir sooucu olarak sil ah
lanmaya getirilecek kısıtlamala!
la mümkün olabilecegine inanmaktadırlar. Halbuki bu tür
k ı s ıt

w

w

kar

haksız sava ~ lardır.

Bunların

gerekir. Bu tür ülke halkları ve
i ş çi sınıfları kendi burjuvazileri tarafından bir birlerini
kırmaya son vermeli ve ellerind!
ki silahları esas s uçlulara, kendi burjuvazilerine ç e virmel idirler. Gerçek ve kalıcı barış ancak bu şekilde elde edilebilir.

durmak

w

karşısında şiddetle

Avrupa

hare ketinde
bu
çok az oldu!Unu daha önce belirtmi ş tik.Bu
barı ş

gerçe~i tanıyanl arın

10
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1Quncika Çand, Blije ii Huner 1
MElll ENWER(2)
...
BESTA WELATI

Ey welat serbest bi , her dem tu biji
Bilinn bit alnya ren~in bi b e j i
Em bemi gori te bibin tu heji,
Ey welat her biji biji
Kurdistan her biji biji

Ey welat te hene zor şer u piling
Ey welat t e hene Roetem
nehing
De revin neyaren be cerg u çiving
Ey welat her biji bij i
Kurdist an her biji bi j i

Ey •.volat ser helin bi te roj helat
Paveje şiniye xorta bu xebat
De t e paqi j ken, de te kin kelat
Ey welat her bi ji bij i
Kurdistan her b i ji biji

Helkeşin elma sa hel aven Metal
Derbexin dijmini ji welaten ş epal
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Hil o rabi n ser xwe ey genc en del al

Ey welat her biji bi j i
Kurdi stan h er biji bi j i

ak
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~le ne vet çi cara jina bi j engi
Here dijmin zibe, her e be dengi
Em hemi l eşker in l i r oja cengi
Ey welat her biji biji
Kurdistan her biji bij i

Amediye , 10. 08 . 1942 Mel a ENWER
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BEYTA KEWE
Evi av et weki cemed u befran
"Her ber l i cihe xwe ye bi seng e . "
Van
co u de rave t weki zivi
....
.... . .
Niho zor nexwe şiye dibını
Yen
ten
dixişin di nave mergan
Bejin careke kewek l i jor 'Ilan
Li ve kora ko be dexl u be dan
Evi
neveli u geze giya
Derkefti bu bo selıran u geryan
Tu beste were biçine liane
\ian tmanet giya l i binya keviyan
Hate gund li ber gundi dipirsi
Min rNişkek heye bi hisn u zor canwan
nergiz u sinbil u hilelan
Da bizenit çi ye ka bale k ewan
De dem te bibe next
herwe
Sorgul
u esmin u binefşan
Ta ko gehişte li binya Geman
Ew d'init giraniya xwe zeran
Nesrin
u
gule nixin u gulzer
Nik hinde kewa ye bUye mevan
Xwişka min Zileyxa ye li wexti
Sosina
şere
di gel bÜkinan
Na \van de wi dit ribedeki çak
Ninin weki we di navi Gurcan
Tu
sipede
ta
dibite evan
Bi bejn u bala şirin e ezman
Belki weki we li behe ş te ninin
Here
bigerhe
bi xwe li şeran
r1evani ge lek xwezi dixwestin
Nav hemi peri, nav hemi hUriyan
~ün
hene
hezar
bira u pismam
Ribad bibitin xizim di gel ~~an
Zor s ox e we zor şeng
ş epal e
Ev
pekve
weki
piling
u şeran
Got: Wan çi ye hale we l i vere ?
Bejnek heye wek esmina cowan
Pekve
dibin
xulam
ji
bo
te
Hun çavan dijin li vere ça1van
Demek we heye ji roje rontir
Hemi
dibine
ji
bo
te
qurban
Yekcari eve gundeki hişk e
Du çavet belek bi kil u derman
Bi bejin gote wi Ribade Gernan
Tek da xirebest u kevr u zindan
Ev zilfet xelek keftine ser ru
Got:
Weye çiya dikey di ferman
Eve saetek e ez li nik we
Didan spitir in ji terg u gişkan
Beie
ev
hereşiket cihe min
Ser min teng buye erd u ezman
Ev birhu gelek re ştir in j'qetran Xweştir
in
gelek ji giyaye zozan
Ser min min ev saet bUye hezar sal Ev
gerdana wek xezal u xif şan
Bin gGngiı u tevriyet Gemane
Ax bo te ~/ane hizar car ax Wan
Fv ıavet w~~~ ~~ sti~\a Si 1 e ~~ı~ Ez nadem bi hemi Şam u Wanan
Got: Kewe ribad me heyf e iro
Ev kezi weki teley u armuş
Pirejineka ji welate min bit
Tu li nav evan xiz u t ozan
Ev
xale bi qelem hatine keşan
Çetir e ji hemu kijet li Gurcan
zor ez bi xe m im ji ber te bira
Ev zend ü milen hev weki şişey
Her ber li cihe xwe ye bi seng e
Tu li vere bibi li navi gUniyan
Mala gelekan ya kirye weran
Ev metel ji mej bati vegeran
wey ez neminim bo vi leşe ter
Ey ıawe ko qenc
gene
taze
Lewra e z tiraşeke ji Geman
Geviske biket li ser stiridan
Padişahe hernan ü rewşa malan
Nadem ne bi Wan u Başkalan .
Mixa bin ji bo te lawe taze
Tu beste biçin beheşta dinya
l1ixa bin ji bo te kate reyan
Amediye, 5.7. 1942
Tu were bibin evan rubaran
Bu bimiri li vi erdi bi j engi
Tu birneza evan herane kaniyan
f·iela ENWER
Be seng u biha bibi li nik wan
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SÜNGÜNÜN UCUNDAKi "DEMOKRASi"

Yasaklar devam etmesine ragınen
kadar basına yansıyan t!
mel nitelikleri ile "yeni Anayasa", halk kitlelerini büyü.lc ölçüde rahatsız eden, faşist cuntanın bundan böyle de devam edecek olan baskı ve diger
zoraki

w

uygulam alarına

bir kılıf olmanın
ötesinde bir şey degildir. Yani
cunta, bu anayasayla faşist iktidara "yasal• bir görünüm vermeye çalışıyor. "Yeni anayasanın•
amacı, faşizmin kurumlaşması
için genel olarak devlet mekani!
masının yeniden düzenlenmesi,şi!
diye kadar işçi ve emekçi
halk
kitlelerinin kazanılmış
temel
haklarının geriye alınmasından ö
teye bir ş ey deeildir.

w

Yukarıdaki tasarılarla

sözde
halk tarafından seçilenlerden oluşacak Meclisin bir formalite den öteye gitmedigi, yanlız içe
ve dışa karşı "demokrasiye döndük" demogo jisini dayatmaktan öte bir şey olmadıe ı kendiliein den ortaya çıkıyor . Meclis , emperyalistlerin ve yerli işbirl i ~
çi tekel ci burjuva7.inin sembolik
C umhurbaşkanının ( buna
dogrudan
Kenan Evren desek daha do~ olur. Çünkü, .I!.'Vren'in Cumhurbaşk~
nı olması şimdiden kesinleşmiş tir) kuklasından başka bir fonksiyona sahip olamaz, olması
da
düşünülemez zaten.

w
.a

içerde emekçi
halk kitlelerini dışarda da ilerici kamuoyunu yanıltınalt
için,
belli bir süreden beri a~zından
düşürmedigi "yeni anayasa
tasarısı", Danışma Meclisinin Anayasa Komisyonu'nda tamaıııland.l.
ve
"yeni demokrasinin" gerçek niteligi de bu vesileyle zorunlu olarak ortaya çıktı.
şimdiye

rg

başka

emrinde "Devlet
denetleme Kurulu" vb.
kurumlar
oluşturulacak, ~!i lli güvenlik K~
rulu "Cumhuriyet Divanı" ile baS
lantıll. olarak çalışmalarını sii:f:
dürecektir.
Yeni Anaya.s a tasarısında, "Devlet Başkanının yetkileri arttır!
lıyor. Parlemento fesh
yetkisi,
yüksek memurları anayasal kuruluşlara atama yetkisi, olaganüstü hal ilen yetkisi. B aşbakan ve
Bakanların meclis dışından
atanabilmeleri yetkisi ••• "

rs
iv
a

F aşist cuntanın;

Cumhuriy~ divanından
Cumhurbaşkan ının

turuldu. Bu kurula Adalet Bakanı
Eskiden de ~
rula adalet bakanları başkanlık
yapariardı, ama hiç bir
zaman
bir bakanın gelip te toplantıla
ra katıldıgı görülmemişti. Ş imdi
ki uygulamanın demokratik yöne time geçince pek çok
sakıncası
çıkacaktır. Bakanlar, istedikleri gibi kararlara etleili olacaklar; 7 kişiden oluşan
kurulun
bakan dışındaki üyesi
Bakanlık
müsteşarı ve Ozl ü.k: işleri
r1üdürü. !lerideki siyasal endişeler
hakimierin istifalarında önemli
bir rol oynadı." ( 1 )
başkanlık yapıyor.

di
.o

kitle tabanı oluştur
mak, gerçek yüzünü mümkün olduBu
kadar kitlelerden saklamak için
yalan ve demogoji mekanizmasını
sürekli çalışıtırır. Sömürgeci,
askeri-faşist cunta da, iktidara
geldigi günden beri kuşkusuz bu
mekanizmayı işletmeye
özel bir
önem vermi ş tir.
F a şizm,

Yeni anayasaya göre;
"Millet
meclisinde kabul edilen kanunlar
Cumhurbaşkanı taraf'ından
Cumhuriyet divanına
inceletildikt en
sonra kabul veya veto edilecek tir". "Cumhuriyet Divanı"nın Ya!
laşık yarısı
Cumhurbaşkanı
taraf'ından atanacak, atananlar
da
geri kalan üyeleri aeçecekler.

anayasa ile Cumhurbaşka
verilecek olan "Anayasa! ~
ruluşlara atama yetkisi" de
bu
duruma ilave edilince, yargı organları taıııamen denetim
altına
alınarak, Cumhurbaşkanının güdümüne girmesi sagls..nacak ve "yar~eni

nına

ku
r

12 Eylül' den b~ yana, T{lrk::f.ye
ve Kürdistan halkları asker çizmeleri altında ve süngünün ucuyla idare edilmeye çalışılmakta
dır. Sömürgeci Türk tekelci burj uvazisinin içine girdiBi derin
ekonomik ve siyasal bunalımlar dan "kurtulmanın" başka yolu da
yoktu zaten. Çünkü, burjuvazi s§
mürüsünü ve iktidarını devam ettirebildigi müddetçe böylesi bir
yola başvurmayı istemez. Ancak,
bazen durum öyle bir hal alır ki
burjuvazinin iktidarı tehlikeye
girer, mevcut yasa ve yöntemlerle devleti idare edeme z
duruma
gelir. Ve en son çıu:e olarak da
faşizme geçilir.

Bundan bir süre önce de çıka
bir yasa ile , Hakimler kurulu kaldırılmış, yerine "Yüksek
Hakimler ve Savcılar Kurulu" oluşturularak başkanlıgına Adalet
Bakanı getirilmiş ti. Bunun
üzerine, ikibinden fazla Hakim görevlerinden ya istifa etmişler ,
ya da emeklilikleri ni istemişle~
di. Bu rakam, mevcut hakimler S!'!;
yısının yakalaşık yüzde otuzun dan daha fazladır.Bir hukukçunun
bu konudaki açıklaması şöyleydi;
"son yasadan sonra, Hakimler Kurulu kaldırıldı. ~erine
~üksek
Hakimler ve S avcılar Kurulu olu~
rılan

gı organlarının b&eımsızlıgı"da

ha da

koıııik

bir hal

almış

olaca!

tır.

Yeni anayasa tasarısında üzerinde durulması gereken bir nokta da,O laganüstü Hal ilanı yasasıdır. oıaeanüstü Hal ilanının
üç farklı durumda ortaya çıkabi
lecegi hüküm altına alınıyor;"a) ·
Ekonomik Ola~an üstü hal: Bir ekonomik kriz anında, hükümet,hı~
lı tedbir alınmasını s&elamak amac ıyla olaeanüstü hal ilan edebilecek. Bu durumda işler, kanun
hükmünde kararnameler çıkarıla rak yürütülecek. Hatta bu geçici
dönem içinde vatandaşlardan kanun hükmünde kararnamelerl e (silah zoruyla denilse daha doeru 2
lacak:, B. N) vergi alınabilecek".
" b) Sivil kolluk kuvvetleriyle
sıkıyönetim hali: Bu durumda hak
ve hürriyetler askıya alınarak (
e~er kalmışsa tabi, B. N)
anarşi
ve terörün polis gücüyle bastı
rılmasına çalışılacak."

" c) Sıkıyönetim ve savaş hali ;
Memleketin bütünlüeü ve
rejimi
açısından daha ciddi
ve vahim
bir tehlike mevcut
oldueunda,
Türk silahlı kuvvetleri 1961 Anayasasındaki gibi sorumluluk alabilecek."
" Ola~an üstü hal durumunda iç-

(Dev. Say. 9'da)

24

w

w

w
.a

rs
iv
a

ku
r

di
.o

rg

•B!ZLER, BUNDAN BOYLE DAHA ZORLU BİR MttCADELEYE ATILIYORUZ 1• • •
OBUMOZDE ZOR VE A~IR GUNLER VARDIR 1 ••• •

'

A1UHIIRREA1 1/J'DIN

(1958 •••• )

. . .· · ·· ..,.,,·.:.., . . . ,...l Xwedi : KOC- KAK,

QE R1N
~

~

KOME LA CANDA KAR KERE N KURO 1STANE
Sahibi :KİK-DER, KÜRDiSTAN lŞÇİ - KULTÜR DER NE Gİ

Utgiv~re: KlJRDfSTANS

ARBETAR-KULTUR

FÖRE'NINGEN

Navn~şan : Post Box 7031 BIHA:l.,DM
.Adress :
63 07 SPANGA POSTGIR0:98 66 50- 0
~~'""::':::.. • '" ··""'"·' * .2?>.·~· ~~ · ·~·;· .J 1 Adres: SWEDEN
·
__

__

