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CUNTA ŞAŞKlNDlR 
Faşist çetenin son uygula maları , de

mokrasiye geçiş konusu ndak i tüm dema 
gojisini tuz la buz ederek, o nu iç ue dış 

kam uoyunda tümüy le gülün ç durum a dü
şürdü. Evren ue şii rekas ın ın k ork usu, te
dirgin liği o k adar biiy ük ki, onlar, ya lnız 

ca ·ka lı c ı kı lmaya çalıştıkla rı faş is t çarkın 

ge leceğini değil , bizzat ke ndi gelece kleri
ni de tam bir güvenceye alma çabasında
d ır/ ar . Bu nede nle o nlar, k endi kuklaları 

.. , kurdurd uk ları Mi lliye tç i De m okrasi 
·tisi ile Ha lkç ı Parti d ı ş ındaki p artilere, 

ou part iler ne ö lç üde d üzene bağlı ue uy
sal olurlarsa olsunlar, ka tlanamıyorla r . 

Büyük Türkiye Partisi 'nin kapa tılmasının 
ardından SODEP 'in , Doğru Yo l Par tisi'
nin ue ötek ilerin k urucu lar listesi de peş

peşe ueto larla karş ıla ştı. B u iş, Cunta ba
kımından tam bir şaşkın lığ ı ue bundan da 
öte , reza le ti gös teriyor. 

Bu kork u ue tedirgin lik salt faşist çe
teye, onun cinayet ue i şke nce çarkına şu 

ueya bu ö lçüde ka tılmış o lanlara özgii de
ği l elbe t. ABD emperyalistleri ue en gerici 
Türkiye te lw /ci serm aye grupları da ayn ı 

korkuyu duyuyor, faş ist çe tenin yaptık 

ları nı o n ay lıyor ue ona yo l ·gösteriyorlar. 
ABD kendi çıkarları nı ancak lı itle lerin 

süngü gücüy le sustu ru lduğu bir ortamda 
ue böylesine zorba uşaklar e li y le güve nce
de bu luyor. Baş ka türlü çevik güç leri Tür
kiye 'ye yerleştirmek, Or tadağ u 'dalı i ma
ceracı plan lar iç in Türk iye 'y i gönlün ün d i
led iği gibi /w l/anmak güç o lacak t ı r. Hele 
a nti -faşist ue an ti-Anıerilıancı ki t l e m uha
lefeti bir lıez kendine kanallar bulursa, 

3D 'nin bu sadık ue zorba uşak larını da, 
-~ ue tesislerini de süpürüp atacak düzey 
lere varabilir. B u dönemde, emek ç i halk 
y ığ ınları nın aç lığı ue kanı pahasına ta tlı 

karlar sağ lıy an ue d urmadan palaz lanan 
teke lci gruplar da generallerin sapasına 

göre iş leyen böylesine bir "de m okrasi " 
ist iyorlar. 

Ne uar ki A BD em peryalist leri de , ger i
ci tekelci serm aye grupları da yan lı ş al a 
oynuyo r/ar. Cu nta günden güne ue hız lı 

biçimde kitlelerden ya lıt lanıyor . O, bu 
son uygulamalarla çeşitli burjuva kesinı 

leri içindek i desteğin i hız la yi tiriy o r. Cun 
lan ın ik i k ukla partisinin karş ısında inatla 
örgütlenmeye ue seç imlere k atılmaya çalı 

şan diğer par tiler, burjuvaz inin geniş k e
sim lerinin de, va tan k urtaran aslan p azun 
dak i bu zorba soy tarzların fermaniarına 

hiç de baş eğmeye niyetli olmadıklarını 

gösteriyor. 
Ş ili Cuntası iç in çalan çanlar, Türk fa 

şis t C un tası 'nın da ge leceğini gösteriyor. 
Herşey, Türk Cu n tası 'nın çöküşe daha 
hızlı yaklaşacağ ını gösteriyor . ABD em 
peryalistleri de o nların yerli iş birlikçiZeri 
de kay bedecek lerdir ue tarihi o larak kay 
bedene oynamak onların kaderidir. 

(Devamı Sayfa 7. de) 

ZORBANIN TELAŞLI KÜRDiSTAN SEFERi 

Faşist Evren, fiyaskoyla sonuçlanan Irak Kürdistanı'na saldırı harekatından sonra, 

Türkiye Kürdistanı ' nın sınır illerine bir sefer düzenledi. Seferin amacı, işgal harekatı

nın sonuçlarını yerinde görmek ve sıcağı sıcağına Kürt halkını bir kez daha tehdit et

mekti. Doğrusu faşist çetenin başı bu işi çok açık bir şekilde yaptı da. O, gezi bo

yunca attığı her adımda, söylediği her sözle sömürgeci bir devletin yetkili~, işgal kuv

vetlerinin komutanı olduğunu gösterdi. Ama ne var ki Evren 'in saldırganlığı ve hırçın

lığı, aslında korku ve telaşın bir ifadesiydi. Bu korku , uygulanan insanlık dışı baskıla

ra rağmen, Kürdistan 'daki ulusal kurtuluş mücadelesinin günden güne gelişip güçlen

me~ni önleyememelerindendir. 
Evren'in Kürdistan seferi, ayrıca güncel bazı gerçeklerin de tekrar gözönüne seril

me~ni kolaylaştırdı. Her şeyden önce bu geziyle faşist .Evren , Kürt halkının kendi~n

den nefret ettiğini somut olarak gördü, yaşadı. Devlet gücü seferber edilmesine rağ

men, cuntanın başı Kürdistan kentlerinde , ~vii giyimli subaylar, polis ve Mit ajanları 

dışında hi tabedecek kimseyi bulamadı. Bomboş meydanlarda toplanan küçük guplara 

karşı palavra attı, durdu . 
Diğer taraftan Evren'in gczisi Irak Kürdistanı'na karşı girişilen saldırı eyleminin 

başarısız kaldığını da açığa çıkardı. Faşist zorbanın, bu işgalden bahsederken adeta 

sinir krizleri geçirmesinin, ağı:> dolusu küfür etmesinin başka bir nedeni ·olmasa ge

rek. Evren, işgal harekatına ilişkin herhangi bir somut açıklayıcı bilgi de vermedi ve 

sadece rahat durutmadığı takdirde daha büyüklerine girişrnekten çekinmiyeceklerini 

belirtmekle yftindi. " Bir erimiz şehid oldu, diğer taraftan da bir kişi öldü " derken 

veya " Türk Silahlı Kuvvetlerinin küçük bir parçasıyla gerçekleştirilen operasyon " 

gibisinden laflar ederken de aslında do lay lı olarak uğranılan başarısızlığı ilan ediyor

du. 
Faşist Evren'in üzerinde çokça durduğu konulardan biri de " kaçakçılıkla müca

dele " idi . Cuntanın şefi, bu ·aıanda sağlanan " başarıları" böbürlenerek anlattı ve bir 

takım rakkamlar verdi. örneğin işbaşma geldiklerinde Türkiye 'de canlı hayvan ihra

catı 98 milyon dolar iken, 1982 yılında bu miktarın 375 milyon dolara ç ıktığını açık

ladı. Gerçekten de tekelci sermayenin çıkarlarını korumak için her türlü baskı ve te

rör yöntemine başvurmaktan geri kalmayan cunta, " kaçakçılığı önleme " adı altında 

da Kürdistan 'da kanlı dişlerini gösterdi. O, özellikle de sınır yörelerinde Kürdistandan 

komşu ülkelere ( Suriye, Irak, İran) yönelik hayvan ihracını engellemek için akla gele

bilecek her türlü baskı yöntemini uyguladı. Hatta bu amaçla köylünün elinde bulu

nan canlı hayvan sayısı, hayvan derisi ve diğer hayvansal ürünler sayıma tabi tutulu

yor. Buna göre, eğer bir Kürt köylüsünün elinde saptanandan fazla canlı hayvana veya 

hayvan ürünlerine rastlanırsa o köylüye dayak atılması, işkence yapılması, zındana ko

nulması Cunta'nın yasaları gereğidir. Sınır yörelerinde, köylülerin, hayvanlarını kıra 

ç ıkarmadan önce en yakın karakola uğrayıp saydırtmaları zorunlu hale getirilmiş. 

Böylece Cunta, Kürt köylüsünün ürünlerini daha uygun fiatla komşu ülkelere sat

masını engelliyor, onları sömürgeci Türk devletine ve yine onun uygun bulduğu fiat

larla devretıneye mecbur ediyor. İç ve dış fiatlar arasındaki fark da sömürgeci burju

vazinin ve bir avuç aracının ceplerine akıyor . Kürdistan'ı koruyan herhangi bir gün;

rük duvarı yok ve sömürgeci devlet üreticiye destekleyici herhangi bir önlem almıyor . 

İşte Evren'in övünerek canlı hayvan ihracatını 98 milyon dolardan 375 milyon dolara 

çıkardık demesi, Kürt halkının cebinden çalıp tekelci sermayenin kasasına aktardığı 

miktarın bir itirafıdır . Bu, aynı zamanda, 24 Ocak kararlarıyla açlığa ve en başta da 

et yememeye itilmiş milyonlarca emekçinin sırtından sağlanmıştır. 

Cunta şefi, sömürgeci Türk burjuvazi~ nin Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt halkına 

uyguladığı ırkçı-asimilasyoncu politikayı bir kez daha vurguluyor, eski tekerlerneyi 

dile getiriyor ve şöyle diyor : 
" Bu topraklarda yalnız bir millet yaşar, o da Türklerdir. Atatürk milliyetçiliği ka

fatasçı değildir ,birleştiricidir. imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle olarak huzurlu

yuz. Irak hududunda öldürülen törörist Şemdinli'li çıktı. Harekat bir ihtardır. Saldırı

lar sürerse mukabelemiz çok sert olacaktır." 
(Devamı Sayfa 7. de) 
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Rfıpel 2 

PIRSA KURDAN Ü CIVİNA MADRİDE 

Komita pıştgıriye Bo mafen Neteweyi u Demoqrati 
Yen Gele Kurdu KOMKAR'e bı hevra raporek hazırkırın 
u bınn cıvina Peymana Parastın u Hevkariya Ewrlıpe ku 33 
dewlet te da beşdar ın u dı sala ı983'da lı payitexte Span
yaye, Madride ko m bıbu_ 

Ev rapor (her usa ji daxwazi), jı hemu serokdewlet u 
serokweziran ra, jı parti, sendikat u koruelen demoqratik 
ra hat re k ırın. Ev bı zımane Inglizi u ı 9 rup el e, u tevi na
meyeki hatiye rekırın. Te da, xasıma pışti hatına hukma 
faşi zordestiya ku lı ser gele Kurdıstana Tırkiye hatiye kı
nn, e ri şen leşker ser gu nden Ku rdan, re w ş a gıran lı zinda
nan, teda u kuştın, zordestiya lı ser zman u çanda gel u 
hwd. hatiye nişandan. 

D ı rapo re da te go tın ku dewleta Tırkiye bı hem u kırı
nen xwe peymana Helsinkiye u peymanen dm yen navne
tewi derheqa maf u azadiyen mırovi daye bın lıngan u dıve 
dewleten ku dı ve peymane da teref ın, guhe xwe bıdıne 
denge gele Kurd, lı ser rewşa wi bısekının u pıştgıriya wi 
b ık ın. 

Komitrya han, cara peşin dı sala ı977 raporek hazırkı
rıbu u dabu Konferansa Belgrade. Disa dı sala ı979'an da 
pırsa gele Kurd bır pe ş Komita Mafen Mırovi ya Yekıtiya 
Mıletan u disa ı980'da ji jı Konferansa Madride xwest ku 
bı pırsa gele Kurd mıjıll be. Ango ev daxwazi, an ji rapor 
ya çaran e ku bı deste ve Komite hatiye hazırkırın u peş
neyar buye. 

Ev rapor hemu bı Inglizi u hın jı wan, her usaji bı Fran
sızi, Elmani u Tırki çap u belav bun. 

Disa dı sala ı98ı da çar Awuqat jı Kurdıstana Tırkiye 
(Sekrıtere Partiya me Kemal Burkay, Ziya Acar, Veysi 
ZPydanlıoglu u Yucel Yeşilgaz J derheqa zulma ku pışti 

hatına Cunta Faşi lı ser gele Kurd te kırın, raporek 2ı 
rupel bı Inglizi hazırkırın u dan KomisyonaMafen Mırovi 
ya Yekıtiya MılPtan. Ev rapor j[ bı Inglizi u Tırki çap u 
belav bu. 

Disa Partiya me, derheqa gırtın u mehkemen endam u 
dos te n partiye bı Elmani raporek hazır kır, w ek kı te be k 
çap u belav kır. Ev her usa bı zımane Norweci ji çap u 
bela\· bu. 

Riya Azadi 

Kürdistan'daki Durumla İlgili Olarak : 
MADRİD TOPLANTlSINA YAPILAN BAŞVURU 

. Helsinki Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Güvenlik ve 
Işbirliği Anlaşması'na taraf olan 33 ülkenin ı983 yılında 
Madrid'te yapılan toplantısına, Kürt Halkının Ulusal De
mokratik Haklannz Savunma Komitesi ve KOMKAR adı
na ortak bir çağrı yapıldı. 

Tüm devlet ve hükümet başkanlarına, siyasi partilere, 
sendikalara ve demokratik kuruluşlara da sunulan, İngiliz
ce olarak hazırlanmış ı 9 sayfalık bu çağrıda, özellikle fa
şist C un ta 'nın işbaşma gelişinden sonra Türkiye Kürdis
tanı halkına yapılan ağır baskılar anlatılmakta, Kürt halkı 
üzerindeki operasyonlara, hapishanelerdeki ağır koşullara 
işkencelere, cinayetlere, dil ve kültür haklarının çiğnenme: 
sine ve insan haklarının ayaklar altına alınmasına ilişkin 
olarak çeşitli örnekler verilmekte, yerli ve yabancı basın
dan kaynaklar gösterilmektedir. 

Çağrı'da bütün bu uygulamalarla Türkiye'nin Helsinki 
Sözleşmesi ilkelerini ve diğer tüm uluslararası sözleşme ve 
anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini kaba biçimde çiğ
nediği belirtilmekte, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaş
masına taraf olan ülkelerin bu soruna eğilmeleri ve Kürt 
halkına dayanışma göstermeleri istenmektedir. 

Kürt Halkının Ulusal Demokratik Haklarını Savunma 
Komitesi ilk kez ı977 yılında, çeşitli dillerde hazırladığı 
bir çağrı ile Belgrad Konferansı'na başvurmuştu. Aynı ko
!TIİte, ı979 yılında yine bir çağrı ile Birleşmiş Milletler 
Insan Hakları Komitesi'ne (Cenevre'de), ı980 yılında ise 
Madrid Konferansına başvurmuştu. Böylece sözkonusu 
çağrı Komitenin Kürdistan'ın durumu ile ilgili olarak ha
zırladığı uluslararası nitelikte dördüncü başvurudur. 

Bu çağrılardan bazıları Fransızca, Almanca ve Türkçe 
olarak da kamuoyuna sunuldular. 

Yine ı98ı yılında Kürdistan'lı dört avukat (Partimizin 
genel sekreteri Kemal Burkay, Ziya Acar, Veysi Zeydanlı
~ğlu ve Yücel Yeşilgöz) tarafından hazırlanan, 2ı sayfalık 
~ngilizce bir çağrı Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler 
Insan Haklan Komisyonu'na sunuldu. Bu çağrı ayrıca 

Türkçe olarak da yayınlandı. 
Bunun yanısıra Partimiz aleyhine açılan davalara ilişkin 

olarak almanca hazırlanan bir broşür siyasi partilere ve de
mokratik örgütlere iletildL Bu broşür Norveç diline ayrıca 
çevrilip yayınlandı. 

S ili= FA SiZMiN YlKillSlNA DOGRU . . . 
Tüm faşist diktatörlükler gibi Şili 

Cuntası da kaçınılmaz sona doğru hızla 
yaklaşıyor. ıo yıl önce CIA planiarına 
uygun olarak Ailende hükümetini kanlı 

bir darbe ile deviren Pinochet cuntasının 
· orktuğu nihayet başına geldi ve ülkede 
ötlesel muhalefet açıktan açığa kendisiy
le hesaplaşmaya başladı. Protesto gösteri
leri, mitingler ve gün geçtikçe yaygınlaşan 
grevler bunun göstergeleridir. 

Faşist cuntanın yönetime elkoyduğu 
ı983 yılından sonra ülke emperyalistler i
çin cennet, emekçi halk yığınları için ise 
tam bir cehennem halini aldı. Bu dönem
de yerli ve yabancı sermaye çevreleri bü
yük karlar elde ettiler, buna karşılık işçi
lerin, köylülerin, memurların ve orta taba
kaların yoksulluğu günden güne arttı. öy
le ki burjuva basını bile artık Santiago '
nun işçi mahallelerinde kol gezen açlığı 
ve perişanlığı giziliyemiyor. Bu mahalle
lerde yaşıyan çocukların en az üçte biri, 
hayati tehlike teşkil edecek derecede bes
lenme yetersizliği ile karşı karşıyalar. Ça
resiz kalan yoksul mahallelerin kadınları, 

yer yer biraraya gelip bu çocuklardan hiç 
değilse bir kısmını ölümden kurtarabil
mek için çalışmalar yapıyorlar. 

Ş ili' de işsizlik korkunç boyutlara 
varmış durumda. üstelik işsiz insaniann 
sayısı günden güne de artıyor, iflaslar bir
birini izliyor ve enflasyonun önü alınamı
yor. Son beş yılda kapanan fabrika sayısı 
3 bini buldu. ülkede dünya sendikacılık 
tarihinde eşine az rastlanır bir durum ya
şanıyor ve toplu sözleşmelerde işçi ücret- ' 
lerinin arttırılması değil, ne kadar indirim 
yapılacağı görüşülüyor. Geçen yılki toplu
sözleşmelerde %20 oranında ücret indiri
mine gidildi. Bugün işçi ücretleri ı973 yı
lına göre % ı5 kadar daha geride bulunu
yor. ı980 yılında 2500 TL olan bir inşaat 
işçisinin ücreti şimdi 650 TL dolayında

dır. 

Emperyalizmin sadık hizmetkarı Pi
nochet cuntası, yönetimi ele geçirdikten 
sonra gümrük vergilerini ortadan kaldırdı. 
Bunun üzerine ABD ve AET gibi emper-

yalistlerin mallan piyasayı kapladı. Reka
bete dayanamayan Şili ekonomisi büyük 

bir gerileme gösterdi. örneğin: ı976 yılın
da tarım yapılan arazi büyüklüğü ı.3 mil
yon hektar iken, bugün bu rakkam 0.9 
milyon hektara kadar düşmüş bulunuyor. 

İşte faşizmin ıo yıllık işkence, katli
am ve idamlada sürdürdüğü terör orta
mında ülkenin vardığı nokta bu. Elbette 
kitlelerin bu durumu daha uzun süre se
yirci kalamayacakları açıktı. Baskı ve te
rör ne kadar yoğun olursa olsun, bir yer
den sonra ileriye yönelik gelişmenin önü
ne geçilemez. Şili'de son zamanlarda olan 
da budur. 

ülkede bir süre önce gösteriler ve 
protestolar baş gösterdi. Hükümet bunlara 
karşı sert önlemler aldı ama olayiann ö
nünü alamadı. Faşist yönetim baskıları 

arttırdıkça buna karşı muhalefetin boyut
ları da büyüdü. örneğin, hükümet bakır 
madeni işçilerinin greve gitmesi üzerine 
ı800 işçiyi birden işten attı ve sendika 
liderini tutuklattı. Ama hemen ardından 
grev hareketleri yaygınlaşarak ülke çapın
da genel greve dönüştü. ı973 )-ılında 

(Devamı Sayfa 7. de) 
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Riya Azadi 
Rfıpel 3 

12 Eylül Oneesi ve Sonrasi 

SOLDAKi 

Kapitalist Olmayan Yol Üzerine 

DEV-YOL, "revizyonizm" üzerine id

dialarından birini de, uluslararası sosyalist 
hareketin kapitalist olmayan yol konu

sundaki görüşleri üzerine getiriyor ve bu-

nu "Leninist devrim teorisinin inkarı" 

olarak niteliyor. Şöyle deniyor: 

"Lenin bu tezi yalnızca ataerkil ve ka
bile türü üretim ilişkilerinin egemen oldu
ğu ülkeler, yani proletaryanın hiç bulun
madığı ülkeler için, kapitalist üretim biçi
·~inin yaşanmasının gereksiz olduğu şek-

de önerir." (Devrimci Yol, 15 Haziran 
.d77) 

Ne var ki, DEV-YOL, Lenin'in görüşle
rini çarpıtıyor. 3. Enternasyonal'in 2. 
Kongresine sunulan tezlerde, Lenin, "fe·o
dal, ataerkil, ya da ataerkil-köylü karak

terde iliş kilerin egemen bulunduğu daha 
geri de\'letler ve uluslar' 'dan söz ediyor. 

Bunun, DEV-YOL 'un iddia ettiği "ataer

kil ve kabile türü geri üretim ilişkileri" ile 

aynı şey olmadığı açıktır. Şimdiye kadar 

b ll imin ''ataerkil ve kabile türü'' üretim 

ilişkilerinden sözetmediği biryana, Dev

rimci Yol, Lenin'in belirlemesindeki feo

dal teriminden hiç söz etmiyor ve bunu 

bilerek yaptığına da kuşku yok. Çünkü 

Lenin, kapitalizm öncesi (pre-kapitalist) 

bir yapının egemen· olduğu geri kalmış 

halklardan sözediyor ve sözkonusu dö
nemde bunların çoğu büyük ölçüde feo

dal iliş kileri barındırıyordu. Böylece 

DEV-YOL, kapitalist olmayan yol kap-
ınma girebilecek ülkeleri azaltıyor, hat

~a nerdeyse ortadan kaldırıyor. 
DEV-YOL ayrıca, bu ülkeleri, "prole

taryanın hiç bulunmadığı" ülkeler olarak 

niteliyor, ve bu görüşü de yine Lenin'e 

mal ediyor. Oysa Lenin böyle bir koşul 

ileri sürmemiştir. Ve zaten, emperyaliz
min kapitalist üretim ilişkilerini dünyanın 
dört bir yanına çoktanberi taşıdığı söz
konusu dönemde, proletaryanın hiç bu
lunmadığı bir ülke bulmak herhalde müm
kün değildi. Sözkonusu geri kalmış halk
ların hayatına, şu veya bu düzeyde kapita
lizmin girdiğine kuşku yoktur; ancak ka
pitalizmin henüz egemen duruma gelme
miş olması, kapitalizm öncesi üretim iliş

kilerinin henüz ağır basması sözkonusu

dur. 
Yine 3. Enternasyonalin 2. Kongresine 

sunulan 26 Temmuz 1920 tarihli raporda 

Lenin bu konuyu işliyor ve soruna, kapi

talizm öncesi bir yapının ve dolayısiyle 

köylülüğün ağır bastığı geri kalmış ülke

lerde, köylü sovyetleri oluşturabilme ve 

sosyalizme geçiş olanaklan açısından yak

laşıyor ve şöyle diyor: "Proletaryanın 

YANLlSLAR ÜZERiNE (5) . 

yok denecek kadar az olduğu yerlerde da

hi yığınlarda bağımsız siyasi düşünce ve 

bağımsız siyasi eylem iştiyakını uyandı

rabitecek durumdayız". Besbelli, "yok de
necek kadar az" bile "hiç" demek değil
dir .. 

Diğer yandan, DEV-YOL, kapitalist 

aşamanın atlıınınası için neden proletar
yanın ''hiç bulunmama'' şartını koşuyor? 

Proletarya biraz bulunursa bundan ne za
rar gelir?. Açıktır ki proletaryanın varlığı, 
toplumun kapitalizmin kötülüklerinden 

korunarak, kapitalist olmayan bir yoldan 

sosyalizme doğru gelişmesi için bir engel 
değil, tersine tercih edilir bir durumdur. 

Proletarya bunu kolaylaştırabilir, bunun 
için daha kararlı ve içten mücadele edebi
lir. 

Hiç kuşkusuz sorun, DEV-YOL'un ha

yattan koparıp kuru bir skolastiğe çevir
diği gibi, işçi sınıfının hiç bulunup bulun
maması veya toplumun salt kabile yaşan
tısı içinde olup olmaması değildir. Kapi
talist olmayan yol, henüz kapitalizmin ha

kim dljruma gelemediği geri kalmış ülke
ler için önerilen, bu ülkelerin, sosyalist 
ülkelerin de ciddi desteğiyle kapitalist 

aşamayı yaşamadan, kapitalist olmayan 
bir yoldan gelişmelerine ve sosyalizme 

ulaşmalarına olanak veren bir yöntemdtr. 

Sözkonusu raporda Lenin sorunu şöy
le koyuyor: 

"Şimdi kurtuluşianna doğru yol al
makta olan, savaştanberi de, ilerleme yö
nünde belli bazı adımlar attıkları görülen 
geri kalmış ülkeler için kapitalist ekono
mik gelişme aşamasının kaçınılmaz oldu

ğu iddasını doğru buluyor muyuz? Buna 
olumsuz cevap verdik. Eğer zaferi kaza
nan devrimci proletarya geri kalmış halk
lar arasında sistemli bir propaganda yürü
türseve şüra hükümetleri ellerindeki bütün 
imkantarla onların yardımına koşarlarsa, 
o takdirde geri kalmış halkların kapitalist 
gelişme aşamasından geçmelerinin mutla
ka zorunlu olduğunu sanmak yanlış olur. 
Sömürgelerde ve geri kalmış ülkelerde ba
ğımsız mücadele birlikleri ve parti örgütle

ri kurmak, köylü şüralarının örgütlenmesi 
için derhal propagandaya girişip onları 

kapitalizm-öncesi koşullara uydurmaya 
çalışmak yetmez; Komünist Enternasyo
nal, geri kalmış ülkelerin ileri ülkeler pro
letaryasının yardımıyla şüra sistemine ge
çeb,ilecekleri ve belli aşamalardan sonra, 
kapitalist aşamadan geçmek zorunda kal
madan, komünizme varabilecekleri tezini 
de teorik gerekçesini göstererek savunma
lıdır. 

"Bunun için gerekli yollar önceden 
gösterilemez. Pratik tecrübeyle varılacak
tır bu yollara. Ne ki şüralar fikrinin en kı
yı bucak milletierin emekçi halklarınca 

dahi anlaşıldığı, şüraların kapitalizm-ön
cesi bir sosyal sistemin koşullarına uydu
rulmasının şart olduğu ve komünist parti
lerinin dünyanın her yanında bu yönde 
çalışmaya derhal başlamaları gerektiği ke
sinlikle belli olmuştur" (Lenin, Doğu 'da 
Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 361-362) 

Görüldüğü gibi, Lenin'in sözkonusu et

tiği, kapitalizm öncesi ilişkilerin ağır bas
tığı toplumlardır. Kapitalizmin hakim du
ruma geldiği ülkeler için "kapitalist aşa

manın atlanmasından" söz edilemez. 
DEV-YOL, bir yandan kapitalist olma

yan yolun ancak "ataerkil ve kabile" iliş

kilerinin egemen olduğu ve işçi sınıfının 

"hiç bulunmadığı" toplumlarda geçerli 

olabileceğini söylerken, diğer yandan, bu 

yoldan başarı ya ulaşmak için "devrimin 

proletaryanın ideolojisiyle silahlanmış ör
gütler tarafından yürütülmesi'' gereğini '!e 

giderek "proletarya önderliği "ni şart ko

şuyor. Kendine özgü bu görüşleri de yine 

Lenin'e mal ediyor! 
Kapitalizm öncesi bir yapının ağır bas

tığı herhangi bir ülkede, kapitalist olma
yan yoldan sosyalizme ulaşabilmek, bu ül

kenin emekçi halkı, ilerici güçleriyle ileri 

ülkeler proJetaryası (çağımızda en başta 

sosyalist ülkeler) arasında sıkı bir dayanış
ma ve ittifakla mümkündür. Bu anlamda, 

proletarya öncülüğü her halükarda sözko

nusudur. Tek tek ülkelerde proletarya ile 

köylüler arasında gerekli olan ittifak ve 
.proletaryanın öncü rolü, böylece, ileri ül
keler proletaryası ile ulusal kurtuluş güç

lerinin ittifakı biçiminde, uluslararası bir 
boyut kazanmaktadır. Ancak DEV

YOL'un anladığı bu türden bir proleter 
önderlik değil. O, sözkonusu geri kalmış 
ülkelerin ulusal kurtuluş güçleri arasında 
proleter öncülüğü zorunlu görüyor. Ne 

var ki bu, özellikle de DEV-YOL'un tez
lerine aykırı düşüyor. İşçi sınıfının "hiç 

bulunmadığı", "ataerkil ve kabile ilişki

lerinin" ağır bastığı bir ülkede, proletar
yanın önder örgütünü veya onun "ideo

lojisiyle silahlanmış" bir örgütü yaratmak, 

eğer tümüyle değilse bile, hemen hemen 
imkansızdır. 

Ancak, sözkonusu geri kalmış ülkelerin 
durumu DEV-YOL'un çizdiği tabloya uy
gun düşmediği, bu ülkelerde "ataerkil ve 

kabile ilişkilerinin" yanısıra başka ilişki

ler de varolduğu, kapitalizm ülkeye sızdı
ğı ve zayıf da olsa bir işçi sınıfı oluştuğu 

için, işçi sınıfının partisi de örgütlenebi

liyor. Eğer koşullar proletaryanın öncülü

ğü için elverirse, onun, ulusal demokra
tik devrimi sürdürerek sosyalist devrimle 

·tamamlaması mümkündür. Ama geri kal-

mış ülkelerde işçi sınıfı belli bir düzeyde 

örgütlü olsa bile, birçok durumda onun 

gücü devrime öncülük etmeye yetmemek-
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Rfıpel 4 

tedir. Ulusal kurtuluş devrimine küçük 
burjuva radikallerinin öncülük etti~i ve ik
tidarın da onlara geçtiğini gösteren bir
çok örnek var. Bu durumda ne yapmalı? 
Devrimde öncülük veya hegemonya işçi 
sınıfında veya onun ideolojisiyle silahlan
mış bir örgütte değil diye ülkenin kapita
list gelişme yoluna girmesini kaçınılmaz 
mı saymalı? Lenin ve Komintern buna 
hayır diyor. "Eğer zaferi kazanan devrim
ci proletarya geri kalmış halklar arasında 
sistemli bir propaganda yürütürse ve şüra 
hükümetleri (sosyalist devletler) ellerinde
ki bütün imkiinlarla onların yardımına ko
şarlarsa" geri kalmış halkların kapitalist 
gelişme aşamasından geçmeleri "mutlaka 
zorunlu'' olmaz. 

İ şte kapitalist olmayan yol tezi, geri 
kalmış ülkelerdeki anti-emperyalist, ilerici 
yönetimlere, emekçi halk yığınlarına böy
lesine ilerici ufuklar açıyor. Çağımızda 
koşullar bunun için, 1920'lere göre kat 
kat elverişlidir. Ekim Devrimi'nden bu ya
na geçen sürede dünya sömiırgecilik siste
mi dağıldı ve yüze yakın yeni bağımsız 
devlet doğdu, emperyalizm dünya ölçü
sünde geriledi, bir dizi ülke sosyalizme 
geçti. Dünya sosyalist sistemi şimdi eko
nomik, askeri ve kültürel bakımdan son 
derece güçlüdür, geri kalmış halkiara ulu
sal ekonomilerini inşa etmek, emperya
lizmin haskılarına karşı koymak ve sosya
lizm yönünde bir gelişme yoluna girmek 
için hertürlü yardımı yapabilecek durum
dadır ve yapmaktadır. 

Ama DEV-YOL bu olanağı kavramı
yar, kendi bilim-dışı görüşlerini Lenin'e 
mal ediyor. Oysa Lenin, kapitalist olma
yan yola ilişkin olarak DEV -YOL 'un id
dia ettiği türden koşullar ileri sürmemiş
tir. Bu tür önkoşullar kapitalist olmayan 
yolun uygulama alanını daraltır, hatta hi
çe indirirdi. Lenin'in amacının bu olma
dığı açıktır. 

DEV-YOL, kendi yanlış görüşlerine ta
rihi kanıt bulma çabasıyla, Moğolistan ör
neğini veriyor ve bu deneyi tümüyle çar
pıtıyor. Şöyle diyor Devrimci Yol: 

"Lenin, Komintern 'e sunduğu tezlerde 
sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulu
sal kurtuluş hareketlerinde komünistlerin 
etkin olmaları gerektiğini belirtti.'' 

Peki ne var bunda? Elbette öyle olma
lı ve bunun aksini iddia eden kimse de 
yok. Ama DevrimciYol'un muradı başka; 
şöyle devam ediliyor: 

''örneğin Moğolistan Halk Cumhuriye
tinde devrimcilerin izleyecekleri doğru bir 
politikayla ve onların yönlendirmesiyle, 
Moğolistan'ın çoban toplumunun kapita
list üretim biçiminden geçmeden de sos
yalizmi inşa edebileceğini belirtti. Bu ge
çiş dönemini de Kapitalist Olmayan Yol 
olarak nitelendirdi .... Lenin, Moğolistan 
deneyinde sosyalizme geçiş için devrimci
lerin öncü rolünü sürekli olarak vurgula
dı." (Devrimci Yol, 15 Haziran 1977). 

Görüldüğü gibi "devrimcilerin .... yön
lendirmesinde", "sosyalizme geçiş için 
devrimcilerin öncü rolü ... " 

öncelikle şunu soralım: Ne biçim 
"devrimciler"dir bunlar? Komünist mi, 

burjuva devrimeisi mi, küçük burjuva dev
rimeisi mi? Çünkü "devrimcilik"in ve 
"devrimciler"in türleri çoktur ve bu te
rimler özellikle bizim ülkemizde her tür
den maocu ve küçük burjuva devrimeisi 
baylar tarafından dejenere edilmiştir. 
Devrimci Yol, sözkonusu ''devrimcilerin 
rolü"nü "komünistlerin etkin olmasına" 
örnek olarak gösterdiğine göre, Moğol
istan'daki sözkonusu devrimcileri komü
nist sayıyor veya en azından öyle bir imaj 
vermeye çalışıyor. Peki Moğolistan'da 
durum gerçekten neydi? Bu "çoban top
lumu"nda kapitalist olmayan yola sözko-
nusu toplumun bağrından çıkan bir pro
leter örgüt-veya proletaryanın ideolojisiy
le silahlanmış bir örgüt- mü öncülük etti? 
Besbelli ki, başlarda Moğolistan'da böyle 
bir örgüt yoktu. İç savaş döneminde mo
ğol aşiretleri genel olarak Kızıl Ordu 'ya 
destek oldular. Rus proJetaryası Moğol 
halkıyla iyi ilişkiler kurdu, ona yol göster
di. Ve Rus proletaryasının büyük destegi 
ile Orta Asya emekçileri örgütlenme yo
luna girerken Moğolistan'da da Devrimci 
Halk Partisi kuruldu. Bu parti bir işçi sını
fı partisi değildi. Nitekim, Moğol heyeti
nin, "Devrimci Halk Partisi bir Komü
nist Partisine dönüşmemeli midir?" soru
suna karşılık Lenin şöyle demişti: 

"Böyle birşeyi salık vermem, çünkü bir 
parti başka bir partiye dönüşemez." Le
nin Yoldaş bir komünist pa:tisinin esasta 
bir proletarya partisi olduğunu anlattı ve 
şöyle dedi: "Çoban unsurlar proleterle
şinceye kadar devrimciler devlet, ekono
mi ve kültür faaliyetlerini geliştirme yo
lunda bir hayli çalışmak zoruncia kalacak
lar. Bu çalışmalar belki en sonunda Dev
rimci Halk Partisinin komünist parti
sine 'dönüşmesi'ne yardımcı olabilir. Sa
dece bir tabela değişikliği zararlı ve tehli
kelidir." (Doğuda Ulusal Kurtuluş Hare
ketleri, s.393) 

Açıkça görülüyor ki, Moğolistan kapi
talist olmayan gelişme yoluna girdiği za
man, ulusal ölçekte bir proletarya örgütü 
tarafından yönlendirilmiyordu. ülkenin 
kapitalist olmayan yoldan sosyalizme yö
nelmesi Bolşevik Partisi'nin, "ileri ülke 
proletaryası"nın büyük desteği ve yol gös
tericiliğiyle oldu. 

Ama DEV-YOL, bu gerçeği gizlemek 
için sözcükleri çekiştiriyor ve birhayli ter 
döküyor. Moğolistan örneğinin kendi gö
rüşlerine hiç de güç kazandırmadığı, ter
sine onları çürüttüğü açıktır. DEV-YOL, 
birkez daha Lenin'in görüşlerini tahrif 
ediyor, geri kalmış ülkelerin emekçi hal
kıyla ileri ülkeler proJetaryası arasındaki 
zorunlu ittifakı önemsiz, hatta gereksiz 
sayıyor, geri kalmış ülkelerin devrimlerin
de sosyalist ülkelerin rolünü küçümsüyor, 
bu ülkelerde devrim, proletarya tarafın
dan yönlendirilmedikçe, kapitalist olma
yan yolu olanaksız sayıyor. Bu ise, kapi
talist olmayan yol stratejisinin kapsamını 
hiçe indirmektir. Oysa kapitalist olma
yan yol, özellikle de, henüz proletaryanın 
devrimde hegemonyasını kurmasına ko
şulların elvermediği ülkeler için önem ta
şır ve bu tür ülkelere, ileri ülkeler, en baş
ta da sosyalist ülkeler proletaryasının des
teğiyle, gelişme ve sosyalizme ulaşmak 

Riya Azad: 

için ufuklar açar. 
Şöyle diyor Devrimci Yol: 

"Böylece revizyonistlerin Kapitalist 
Yol'u ülkeleri toplumsal devrim yolundan. 
bir kez daha saptırıyor. Proletaryanın sı
nıf mücadelesini degil, burjuvaziyle sınıf 
iş~irliğ\?i öneriyor ve burjuvaziye yardım 
edıyor. 

Çağımızda, geri kalmış ülkelerin, "belli 
aşamalardan geçerek" (elbet bu süreç 
inişli-çıkışlıdır, içerdeki gerici sınıftarla ve 
emperyalizmle zorlu bir mücadeleyi ge
rektirir) sosyalizme ulaşmaları için baş
vurulan bu stratejiyi, Devrimci Yol, "ülke
leri toplumsal devrim yolundan saptırma" 
diye niteliyor; kapitalist aşamanın atlan
ması, en başta, varolduğu kadarıyla ülke
deki burjuvaziye ve elbet emperyalizme 
bir darbe iken, onu "burjuvaziyle sınıf iş
birliği" sayıyor ve geri bir toplumu sosya
lizme götürebilecek bir yolu "proletarya
nın sınıf mücadelesine" aykırı buluyor. 
Doğrusu Devrimci Yol, bazı şeyleri kavra
mamakta gösterdiği yetenekle insanı ş 
şırtıyor! 

DEV -YOL 'a göre. kapitalist olmayan 
yolun uygulanabilmesi için öncelikle işçi 
sınıfının hiç bulunmadığı bir ülke bulmak 
gerekiyor. Besbelli bu, çağımızda. abuha
yat suyunu ya da mührü süleymanı bul
mak kadaı; zordur~ Sonra da, bu ''hiç bu
lunmayan" işçi sınıfının derrime öncülü
ğünü şart koşuyor! Ve eğer, proletarya 
devrimde hegemonyasını kuramamışsa. 
siz o halka, kapitalist olmayan gelişme 
yoluna girmesi için yardımcı olmayacak
sınız, onları kendi kaderlerine terkedecek
siniz; çünkü eğer yardım ederseniz, bu 
burjuvaziyle işbirliği olur, işçi sınıfına 
ihanet olur~. 

DEV-YOL, temel çerçewsini Lenin'in 
saptadığı kapitalist olmayan yolu tümüyle 
red edemiyor; ama özünü boşaltıyar n~ 
bir hiçe indiriyor. Lenin 'in görüşlerini ka
baca tahrif ederken, başkalarını revizyo
nistlikle suçluyor. Bu küçük burjuva de\·
rimci'lerinin, sol revizyonistlerin sık· 
başvurdukları beylik bir yöntemdir. 

DEV-YOL, sorunlara bakarken, son 60 
yılda dünyamızda yeralan büyük değişme
leri, sosyalizmin güçlerindeki dev büyüme
yi, dünya güçler dengesinde sosyalizmden 
yana ortaya çıkan yeni durumu gözönüne 
almıyor; böylece, marksizmin bir dogma 
olmadığını, onun tarihi ve somut koşulla
ra canlı ve yaratıcı biçimde uygulanması 
gerektiğini unutuyor. DEV-YOL'a kalırsa 
Lenin'den ve Stalin'den sonra "içtihat ka
pısı" kapanmıştır. DEV-YOL, bugünkü 
gelişme düzeyi ve deney zenginliğiyle, 
1 920'lerin kat kat ilerisinde olan dünya 
sosyalizm güçlerinin, koşullara uygun ye
ni taktikler geliştirebileceğini, sosyalizm 
yolunda yaratıcı biçimde yürüyebileceği
ni adeta olanaksız sayıyor. Bu, işçi sınıfı
nın devrimci teorisini skolastik düzeyine 
indirmektir. Ve bu, dünya sosyalizm güç
lerinin bugünkü üstün düzeyine gözleri ka
pamak, onu yetenekten yoksun saymak 
demektir. 

"Gerekli tüm yollar önceden gösterile
mez. Bu yollara pratik tecrübeyle varıla
caktır", diyordu Lenin. Ve o günden bu-
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Riya Azadi 

yana devrimci partiler, zengin deneyler 

kazanarak, yeni yollar, olanaklar araştı

np bularak sosyalizm yolunda ilerliyor, 

devrimci kazanımları arttırıyorlar. 
Açıkça görülüyor ki DEV-YOL sosya· 

list hareketin yeni koşullara uygun tak

tikler geliştirme yeteneğini, bu taktikler· 
deki esnekliği, teoriyi somut koşullara ya

ratıcı biçimde uygulama gereğini kavramı
yor. O, devrimcilik adına ettiği tüm par
lak sözlere karşılık işin kolayına kaçıyor. 

Ulusal kurtuluş savaşı ertesinde, iktidann 

anti-emperyalist, anti-feodal küçük burju

va radikallerinin eline geçtiği birçok ülke 

var. DEV-YOL, sosyalist ülkelerin bu tür 

ilerici hükümetlerle ne tür bir ilişki kur
masını istiyor? DEV-YOL'un tezlerine gö
re bu tür yönetimlere destek olmamak ve 
hatta onlarla mücadele etmek gerekir. Pe
ki bu ülkelerin işçileri DEV-YOL 'a şöyle 

demezler mi: İktidan almayı, devrimde 
hegemonya kurmayı elbet biz de isterdik, 

ama gücümüz buna yetmedi ve şu anda da 

"YPtmiyor. Daha uzun bir süre de yetme-
k. Siz, bizden yana parlak sözler et

İııcfi bırakın da ne yapacağımızı söyleyin. 

Meydanı yeni yetme burjuvaziye, emper

yalizmin işbirlikçilerine mi bırakalım? ül

kenin kapitalist gelişme yoluna girmesi 

zorunlu mudur? Mevcut hükümet, besbel
li, bir işçi sınıfı hükümeti değil; ama top

rak devriminden yana ve emperyalizme 

karşı, en azından onunla ciddi çelişkileri 

var. Ulusal ekonominin ve kültürün geliş

mesi için çaba gösteriyor. Emperyalizmle 

olan çelişkiler hükümeti sosyalist ülkelere 

daha da yaklaştırıyor. Bu durumda, sos
yalist ülkelerin de geniş desteği ile ulusal 

ekonominin kurulması, devlet sektörünün 

genişlemesi ülkenin emekçi halkının yara

rına değil mi? Böylece işçi sınıfının da ge

lişip güçleneceği ve gelecekteki bir sosya

list devrim için koşulların çok daha ol

gunlaşacağı açık değil midir? O halde biz 

işçilerin, gerek ulusal gerek uluslararası 

düzeyde -ve elbet bu durumdaki ülkeler 

' ·'1- kapitalist olmayan gelişme yolunu 
paganda etmemiz (ki bu sosyalizm 

için propagandayı da içerir), bunun için 

köylüler ve tüm emekçi halk arasında sis
temli bir çalışma yapmamız akıllıca bir 

tutum olmaz mı? Çünkü bundan kazançlı 

çıkacak olan burjuvazi değil biz olacağız, 

gelecek için daha büyük güçler biriktirece

ğiz. 
İşçilerin DEV-YOL'a söyliyecekleri, 

hiç kuşkusuz bu olacaktır. 

Bağımsızlık Sorunu ve 

Kapitalist Olmayan Yol 

DEV-YOL, son 60 yılda ulusal kurtu

luş savaşlan sonucu yüze yakın bağımsız 

ulusal devletin kurulduğu gerçeğine karşı

lık, bu devletlerin büyük çoğunluğunun 

bugün emperyalizmin yeni sömürgecilik 

yöntemleriyle sömürüldüğü olgusuna ba
karak bunları ''yeni sömürge" sayıyor ve 

onlar için yeniden "sömürgesel" bir dev

rim teorisi öneriyor. 
Besbelli, yeni sömürgeciliğin etki ala

nında olmak, yeni sömürgeci yöntemlerle 

sömürülmek, yeniden sömürge olmak de-

ğildir. DEV-YOL, içeriği farklı olan, ba

ğımsız devlet kurmuş ülkelere uygulana
mıyacak olan "sömürge" kavramını, oto

matik olarak, yeni sömürgeciliğin etki ala

nındaki siyasi bağımsızlığa kavuşmuş ül
kelere teşmil etmekle, farklı şeyleri birbi
rine karıştırıyor. 

DEV-YOL, bunu yaparken, ekonomik 

bağımlılığın siyasi bağımsızlığı hiçe indir

diği gibi, bir zamanlar Rosa Luxemburg'

un savunduğu görüşe dönüş yapıyor. Le

nin, uluslann siyasi bağımsızlığı yerine e

konomik bağımlılığı koyan sözkonusu gö

rüşü sert biçimde eleştirmişti. Ne gariptir 

ki şimdi DEV -YOL, aynı tezi savunurken, 

üstelik de Lenin adına konuşmaktadır! 
Elbette ekonomik bakımdan emperya

lizme bağımlılık, söz~onusu ülkelerin ge
nel politikasını etkiler ve siyasi bağımsız

lığı zayıf düşürür. Ne var ki bu, her iki 

kavramı karıştırmak, birini diğerinin yeri

ne koymak veya onunla özdeş saymak 

için bir gerekçe olamaz. Böyle bir anlayış 

siyasi bağımsızlık kavramını hiçe indirir. 
Böylesine bir bakış açısıyla sorunlara yak

laşılırsa, son 60 yılda verilen ulusal kurtu
luş savaşlarının hiç bir olumlu sonuç ya
ratmadığı, dünya sömürge sisteminin çök

mediği ve yüze yakın sümürgenin ve ba
ğımlı ulusun bağımsız devletler kurmadığı 

sonucuna varmak gerekir. 
DEV-YOL, "yeni sömürge" saydığı 

tüm bu ülkeler için, bu mantığın doğal 

sonucu olarak, "sömürgesel devrim "ler 

öneriyor. Böylece örneğin Türkiye'nin, 

Mısır'ın, Hindistan ve Pakistan'ın herhal

de sömürgesel devrimler yapıp yeniden bir 

ulusal kurtuluş savaŞ\ vermeleri ve sömür
ge boyunduruğunu kırmaları gerekiyor! 

Şöyle diyor Devrimci Yol: 

''Leninizme göre bağımsızlık bir dev
rim sorunudur. Modern revizyonistlerin 
ise böyle bir "sorunu" yoktur". 

Peki, DEV-YOL'un böyle bir suçlama
sına hak kazanmak için ''modern revizyo

nistler" acaba ne yapmışlardır? Bağımsız

lık besbelli bir devrim, ulusal kurtuluş 

devrimi sorunudur. Ve zaten dünyamızda

ki pekçok sömürge ve bağımlı ulus da ulu

sal kurtuluş devrimleri sonucu bağımsız

lıklarına kavuştular. Acaba "modern re

vizyonistler'' bunun aksini mi iddia et

mektedirler? 
Ama DEV-YOL'un bağımsızlık için 

zorunlu gördüğü devrimin niteliği farklı

dır, o başka türlü düşünüyor. Tüm laf ka
labalığı ve demagoji arasında, binbir dere

den su getirerek -çünkü yanlış bir görüş 

başka türlü savunulamaz- DEV-YOL'un 

vardığı sonuç, sömürge ve bağımlı ülkele

rin bugün de siyasi bağımsızlığa varama
mış olduğudur; onlar "yeni sömürge"dir

ler ve ancak sosyalist bir devrimle bağım
sızlığa ulaşacaklardır! Siyasi bağımsızlıkla 

ekonomik bağımsızlığı, ulusal demokratik 

devrimle sosyalist devrimi birbirine karış
tırmanın varacağı sonuç budur. 

Şöyle diyor Devrimci. Yol: 

"Sovyet revizyonistleri, bu "kendili
ğinden çöken sömürge sisteminden" do
ğan, "siyasi bağımsızlığına sahip fakat 
ekonomik bağımsızlığı olmayan üçüncü 
dünya ülkeleri" için Kapitalist Olmayan 
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Kalkınma Yolu öneriyorlar" 

Şu ifadeye bakınız: "kendiliğinden çö

ken sömürge sistemi" .. üstelik de tırnak 

içine alınmış .. Yani bunu, şu ünlü "Sov

yet revizyonistleri "nin kullandığı imajı 

veriliyor. Görüldüğü gibi DEV-YOL, tar

tışmada çirkin yöntemlere başvuruyor, 

basit kurnazlıklar yapıyor. Sömürge siste

minin kendiliğinden çöktügüne dair ne 

SBKP'nin, ne de diğer işçi sınıfı partileri-

nin bir tezi yoktur, böyle bir iddia gülünç

tür. Dünya sömürgeci sistemi, çağımız 

devrimci sürecinin etkisi ile ve en başta 

ulusal kurtuluş hareketlerinin sonucu ola-

. rak çökmüştür, "kendiliğinden" değil. 

Ama besbelli DEV-YOL bu çöküşü de ka

bul etmiyor. DEV-YOL'un gözünü ger

çekiere kapamaktaki bu inadı ve mahare

ti karşısında ne yazık ki bizim yapabilece
ğimiz birşey yok! 

Devrimci Yol, siyasi bağımsızlığa kavu

şan geri kalmış ülkelerin, sosyalist ülkeler

le kuracaklan güçlü ekonomik, politik ve 

kültürel ilişkiler ve kazanacakları destek 

sonucu, ekonomik bağımsızlıklarını da 

kazanabilmelerinin mümkün olduğu görü
şünü red d ediyor: 

"Sovyet ideologianna göre, ülkelerin 
siyasi bağımsızlıklarını kazanmaları ve 
"sömürge" olmaktan kurtulmalarından 

sonra ekonomik ilişkileri de keserek em
peryalizmden tamamen kurtulmaları 

mümkün olacaktır." 

Peki, emperyalizme karşı birhayli acı
ya, fedekarlığa, kurbana mal olan kurtu

luş savaşlarından sonra bu ülkeleri yeni

den emperyalizme ekonomik bağımlılık 

ve QEV-YOL'un deyişiyle "yeni sömür

ge" durumuna düşüren etkenler nedir? 

Bunun en başta ekonomik etkenler oldu

ğu açık değil mi? Bu tür geri kalmış ulus

lar, kurtuluş savaşından sonra ticari iliş

kilerinde, ulusal kaynakların işletilmesin

de, kredi ve sermaye temininde yeniden 

emperyalist ülkelere yönelirlerse, bu, ka

çınılmaz olarak onlara bağımlılığı da bir

likte getirecektir. O halde, ekonomilerini 

geliştirme çabası içinde olan bu ülkeleri, 

emperyalizme bağımlılıktan koruyacak 

bir başka alternatif olmalı. Çağımızda bu 
alternatif sosyalist ülkelerdir. Bu halkla

rın, üstelik de emperyalizmden çok çek

miş ve ona karşı nefretle dolu olmalan 

nedeniyle sosyalist ülkelere yaklaşınaları 

için koşullar elverişlidir. Sosyalist ülkeler, 

bunları sömürmek için değil, onların ge
lişmelerine katkıda bulunmak, uluslarara
sı düzeyde emperyalizm karşısındaki mev
zileri güçlendirmek için, bu halklarla 

dostça ticari ve ekonomik ilişkide bulun

makta, çoğu halde de karşılıksız yardım
lar sağlamaktalar. Demek ki, bu geri kal
mış halklann ekonomik bakımdan da em

peryalizmden bağımsız olmasının koşulla

rı vardır. 
Elbette, bu aşamada, sözkonusu ülke

lerin emperyalizme veya sosyalist sisteme 

yaklaşmaları, onlann kendi iç sınıfsal güç

ler dengesinden soyutlanamaz. Kurtuluş 

savaşının burjuvazi öncülüğünde verildiği 

ve kapitalizmin nisbi olarak güçlü olduğu 

bir ülkede, emperyalizmin ekonomik et

kisinden kopmak güçtür. İktidarı alan 
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burjuvazinin, kendi çıkarları geregi ola
rak ülkeyi yeniden emperyalizmin güdü
müne sokmak isteyeceği açıktır. Ama ka
pitalizm öncesi bir yapının ağır bastığı ve 
doğal olarak burjuvazinin hemen hemen 
gelişınediği veya çok zayü olduğu ülke
lerde durum farklıdır. Bu tür ülkelerde 
ulusal burjuvazinin iktidarı alabilme şansı 
enderdir ve iktidara genellikle kent küçük 
burjuvazisini ve köylülüğü temsil eden kü
çük burjuva radikalleri gelmektedir. Kapi
talist olmayan yol da zaten, asıl bu tür ül
keler için önerilmektedir. 

Peki DEV-YOL'un önerisi nedir? O, 
tüm geri kalmış ülkeler için, işçi sınıfı ön
cülüğünde -işçi sınıfının nice! ve nitel ola
rak gücüne de bakmaksızın- ''kesinti~iz 
Leninist devrim" öneriyor. Yani ancak ış
çi sınıfı hegemonyasındaki bir demokra
tik diktatörlük sosyalist devrimi başardığı 
zaman ülke ekonomik bağımsızlığına 
ula~mış olacaktır .. 

Eğer tüm ülkelerde böyle olabilseydi, 
kuşkusuz çok iyi olurdu! Ne var ki, ulu
sal kurtuluş savaşından sonra siyasi ba
ğımsızlığa ulaşan ülkelerde toplumsal ya
pı oldukça farklıdır. Kiminde işçi sınüı 
görece olarak gelişmiş ve ulusal kurtuluş 
hareketine öncülük edebilecek güçte iken, 
kiminde bu durumdan çok uzaktır. Ve 
bu sözkonusu ülkelerin devrimci süreçle
rini etkiliyor. Bu süreçler karmaşıktır, bu 
türden tek bir "devrimci" reçete ile çözü
lebilecek gibi değildir. 

İşçi sınüının nice! ve nitel olarak zayıf 
olduğu, devrimin başına geçme veya ikti
darı almak için bir iç savaşa girişme ko
şullarının varolmadığı, böyle bir şeyin 
macera olacağı ve işçi sınıfının daha da 
ezilmesine ve ülkenin gerici güçlerin kuca
ğına. itilmesine yol ·açacağı durum~ar~~· 
DEV-YOL 'un önerisi boş, parlak bır soz 
veya devrimci lafazanlık olmaktan öte bir 
anlam taşımıyor. 

Kapitalist olmayan yol, Leninist dev
rim teorisiyle çelişmez. Leninizm somut 
koşulların somut tahlilini ve teorinin bu 
koşullara yaratıcı biçimde uygulanmasını 
önerir. Nitekim, Lenin'in bizzat kendisi, 
teoriyi Ekim Devrimi sonrasında ortaya 
çıkan yeni koşullara uygulayarak, kapi
talizm öncesi ekonomik ve sosyal yapının 
ağır bastıgı toplumlar için "kapitalist ol
mayan gelişme yolu"nu önermiştir. Böy
lece sözkonusu yol veya yöntem Leninist 
devrim anlayışının bir parçası, yeni koşul
lara uyarlanmış, farklı ülkelere uygulanan 
bir biçimidir. Leninist devrimin evrensel, 
ülkeden ülkeye değişmeyecek temel ilke
leri, elbette bir ülkeden diğerine, bir tarihi 
dönemden diğerine değişmez. Ama sosya
list devrime giden yollar ve devrimin ger
çekleşme biçimleri çeşitlidir, zengindir. 

V e zaten, kapitalit olmayan yol, sosya
list devrimin bizzat kendisi değil, onun 
için koşulları olgunlaştıran bir süreçtir. 
Bu yoldan sosyalist devrimin eşiğin~. var: 
mak ve sosyalizme geçmek, ancak bellı 
aşamalardan sonra" mümkün olacaktır. 
Kimse bu. sürecin kolay, rahat, düz bir hat 
halinde ve kendiliğinden işleyeceğini id
dia etmiyor. Tersine bu sürecin kendisi de 
çetin sınıf mücadelelerini, çabalan gerek
tirir. Sözkonusu ülkelerdeki işçi sınüı, 

varlığı ve gücü ölçüsünde, hedefe ulaşmak 
için kendine düşeni yapmak zorundadır. 
Yani bu süreçte, işçi sınüımn etkisiz ve 
insiyatifsiz kalması sözkonusu değil. Di
ğer yandan, ileri ülkelerin proletaryası, 
özellikle de kendi devletini kurmuş ve 
çok daha güçlü olan sosyalist ülkeler pro
letaryası, sözkonusu ülkelerin emekçi hal
kına en büyük desteği sağlıyarak bu sü
reçte işçi sınıfı öncülügünü değişik biçim
de yerine getirmekte, en azından yerel iş
çi sınıfının rolüne büyük katkıda bulun
maktadır. ülke kapitalist olmayan yolda 
ilerledikçe yerel işçi sınüının daha da ge
lişip serpilmesi ve devrime öncülük işinde 
rolünü oynayabilmesi kolaylaşacaktır. 
Kapitalist olmayan yol, sosyalist devrim
de işçi sınüının öncülüğü gibi leninist bir 
ilkeyi ortadan kaldırmıyor. 

Kapitalist Olmayan Yol ve 
Sosyalizme Banşçıl Geçiş 
Özdeş Şeyler Değildir 

DEV-YOL'un iddialanndan biri de 
"modern revizyonistlerin" kapitalist ol
mayan yolu, geri kalmış ülkelerde sosya
lizme barışçıl geçiş yöntemiyle aym say
dıkları, "kaynaştırdıklan" biçimindedir. 
Şöyle diyor Devrimci Yol: 

"Lenin, devrimci demokratik diktatör
lük koşullarında sosyalizme doğru barış
çıl gelişme düşüncesini ortaya koyarken, 
aynı zamanda devrimde hegemonya soru
nunu da vurgulamıştı. Çünkü kesintisiz 

devrim teorisi, proletaryanın önderliği 
esasına dayanıyordu. İşte bu temel görü
şü reddeden modern revizyonistler, işçi 
sınıfı mevcut olsa bile, emperyalizmden 
bağını siyasi olarak koparmış genç dev
letlerdeki küçük burjuva radikallerinin 
yönetimini devrimci diktatörlük ile özdeş
leştiriyorlar." 

Bizce sorun şudur: Sosyalizme banşçıl 
geçiş biçimini ilke olarak tümden red edi
yor muyuz, etmiyor muyuz? DEV
YOL'un yazdıklarına bakılırsa, en azın
dan işçi sınıfının hegemonyasındaki dev
rimci diktatörlükte bu mümkündür. Sos
yalizme barışçı geçiş yoluna öteden beri 
büyük allerji duyan DEV-YOL için bu bi
le küçümsenmiyecek bir gelişmedir! Anla
şılan o, bu konuda Lenin'in, daha öneeye 
ait olarak da Marks ve Engels'in görüşleri
ni tümüyle hasıraltı edememiş.. Ama 
DEV-YOL, "devrimler tarihinde pek en
der olarak rastlanan" bu olanağı yalnızca 
bir durumda, işçi sınıfının hegemonyasın
daki devrimci diktatörlük durumunda ta
nıyor, küçük burjuva radikallerinin yöne
timinde tümüyle red ediyor. 

DEV-YOL'un kapitalist olmayan yol 
sürecini sosyalist devrimle bir ve aynı şey 
sayınakla neden yanıldığına yukarda de
ğindik. Ama o, bu sürecin sonunda sosya
lizme barışçıl geçişin hiç mümkün olma
yacagını iddia ederken de aynı biçimde 
yanılmaktadır. Kapitalist olmayan yol
dan sosyalizme geçiş mümkünse, ilke ola-. 
rak bu, barışçı veya barışçı olmayan yol
lardan mümkündür. Bunu sözkonusu ül
kedeki tarihi ve toplumsal koşullar ve bir 
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bütün olarak uluslararası durum belirliye
cektir. 

Mogolistan, başlarda, yönetirnde bir 
proletarya partisi olmadan, ama Rus pro
letaryasının destegiyle, kapitalist olmayan 
yoldan gelişerek sosyalizme ulaştı. Bu 
aşamada Mogolistan bir iç savaş da yaşa
madı (Ekim Devrimi 'ni izleyen iç savaş 
döneminde Kızıl Ordu bu bölgede de be
yazlarla savaştı, ama bu bir Mogoı iç sa
vaşı değildi ve zaten ülkede kapitalist ol
mayan gelişme süreci daha sonraki ve 
uzun bir dönemi kapsamaktadır).· 

Diğer yandan, kimse, kapitalist olma
yan yoldan sosyalizme geçiş ile sosyaliz
me barışçıl geçişi özdeş saymamaktadır. 
Kapitalist olmayan gelişme yolu kesintiye 
uğrayabilir, geri dönüşler, sert sınıf çatış
malan (yani barışçı olmayan biçimler) 
pekala yer alabilir. örneğin Angola'da 
emperyalistler ve iç gericiler, devrimci yö
netime karşı bir iç savaş yaratmayı dene
diler ve ülkeye dışardan müdahale ettiler. 
Bu yüzden orada zorlu bir çatışma yeral
dı. 

Kapitalizmin hakim duruma gelmeı ... i 
olduğu sözkonusu geri kalmış ülkelerde 
hayat bize çok değişik örnekler sunabi
lir ve sunuyor. Kiminde, tüm geti kalmış
lığa ve işçi sınıfının nice! olarak azlığına 
rağmen, or.ada işçi sınıfı örgütlenmiş, iç 
ve dış uygun koşullarda devrime öncülük 
ediyor olabilir. Kiminde işçi, köylü ve ay• 
dınların birlikte oluşturdukları, Leninist 
türde olmayan, ama Marksizmden güçlü 
biçimde esinlenen bir parti ulusal kurtu
luş hareketinde öncü rolü oynayabilir. Ki
minde de bu, düpedüz küçük burjuva ra
dikalleri olabilir. Bu ihtimalierin tümünde 
de kapitalist olmayan gelişme yolu pekala 
mümkündür. Yukarda sayılan ihtimaller
den birincisinde bu yola yönelmek, karşı· 
devrimci ataklar ve dış işgallerle engellen
medik çe çok daha kolay, hatta doğal bir 
süreçtir. İkinci ve üçüncü ihtimallerde ise 
bu yolun başarısı iç ve dış çok çeşitli et
kenlere bag!ıdır. Her üç durumda da .,;;_ 
recin barışçı olup olmaması sadece biç 
le ilgilidir ve kapitalist olmayan gelişme 
yolu olanağını ilkesel olarak ortadan kal_
dırmaz. 

DEV-YOL, ise, şu veya bu tarihi ve so
mut duruma ilişkin olarak da degil, tü
müyle, kapitalist olmayan yoldan sosya
lizme barışçı geçişi olanaksız sayıyor ve 
bunu, "şiddete dayandığını" ileri sürdügü 
Leninist devrim teorisine aykırı buluyor. 

Leninist devrim teorisi gerçekten şid
dete mi dayanıyor? Diğer yandan şid
detin ve zorun kendini gösterme biçimleri 
nedir? 

Açıktır ki işçi sınıfının devrimci müca
delesinde şiddet bir amaç degil, bir araç
tır. İşçi sınıfı eğer şiddete başvurmaksızın 
amacına ulaşabiliyorsa, hiç kuşkusuz ona 
başvurmuyacaktır, onun böyle bir şiddet 
tutkusu yoktur. 

Diger yandan devrimlerde zora başvur
mak kaçınılmaz mıdır? Zorun kullanılma
sına gerek kalmayan durumlar olamaz mı? 
Buna doğru bir cevap verebilmek için, ön
celikle işçi sınüının neden zora başvur. 
mak zorunda kaldığı sorusuna bir cevap 

(Devamı Sayfa 7. Ot;) 
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DEV-YOL ve SOL REVilYONilM 

vermek gerekir. Besbelli egemen sınıflar, 

gerici güçler kendi serbest nzalarıyla sö
mürü olanaklanndan ve iktidarlarından 

vazgeçmezler. İşçi sınıfı devrimini engel
lemek için zora başvuranlar önce onlar
dır ve bu durum, işçi sınıfını da zor aracı
nı kullanmaya, tu tu cu ve gerici güçlerin 
saldınlarını benzer araçlarla püskürtmeye 

'zorunlu kılar. Ama bu her durumda kaçı
nılmaz mıdır? 

Leninizm, işçi sınıfının egemen sınıfla
ra karşı mücadelenin her biçimini .kullan
maya, bir durumdan ötekine ustaca geç
meye hazırlıklı olmasını ister. Eğer işçi 
sınıfı zafere ulaşmak istiyorsa barışçı 

yöntemler gibi, barışçı olmayan yöntem
lere de hazırlıklı olmak, bir durumdan 
ötekine esnekçe geçebilmeyi başarmak 

zorundadır. Yani gerektiğinde o, zora 
karşı zorla karşılık verebilmelidir. özel
likle devrim dönemlerinde ve devrimi ko
rumak için zorunludur bu. Ama zoru zor
h püskürtmeye hazırlıklı olmak zoru kul-

mak la aynı şey değildir. Zor araçları
na. zoru kullanacak güce sahip olmakla 
onu kullanma gereği, gücün eyleme dö
;;<j~mesi farklı şeylerdir. 

örneği•ı ulu sal kurtuluş hareketine ön
cülük \ap.ın iyi örgütlü bir işçi sınıfı parti
si, bu savaş süresince kitlelerin geniş güve
nini kazanabilir, savaş sonrasına, askeri 
güo;ler de dahil, geniş güçler biriktirebilir. 
O. daha savaş sırasında çeşitli toplumsal 
örgütlerin yaratılmasına öncülük eder ve 
yönetim deneyi kazanır. Zaferden sonra, 
çoğu kez bir ulusal demokratik cephenin 
önderi olarak iktidara gelen böyle bir par
tinin. daha da geniş anlamıyla işçi sınıfı
nın. sosyalizmi inşa sürecini başlatırken, 
yani sosyalist devrime geçerken burjuva
ziye karşı ille de şiddete başvurması zo
runlu mudur? Bu, bir bakıma burjuvazi-

ŞiLi ...... 

Allende hükümetine karşı greve giden 

kamyoncular sendikası bile olaylara seyir
ci kalarnadı ve greve katılıp ulaşımı felce 
uğrattı. 

Hükümet başta işçiler olmak üzere 
muhalefete yönelik baskı ve tehditleri art
tırıyor. Ama bunlar bir işe yarar mı? Fa
şist cunta bu şekilde işbaşında kalmayı 

başarabilir mi? Bunu başaramıyacağı ap· 
açık ortada. Geçmiş on yılda o, zaten 
baskıyı, terörü sonuna kadar uyguladı ve 
iktidarda kalmaya çabaladı. Artık daha
fazlasını yapamaz; yap sa bile, faşizmin ez
diğ i milyonlar harekete geçmişlerdir. 

Şili halkının anti-faşist mücadelesi 
ayın zamanda öğretici niteliklere de sa
hiptir. Bu ülkede muhalefet sabırlı ve u
zun vadeli bir çalışma sürdürdü. Tüm bas
kı ve tehditlere rağmen kitlelerin kazanıl
ması zorunluluğu göz ardı edilmedi. Ve 
şimdi işçi sınıfı faşizme ve emperyalizme 
karşı. savaşın başını çekiyor. Bize düşen, 

benzer koşulların bulunduğu Türkiye 'de
ki faşist cuntayı alaşağı etmenin koşulla
nnı hızlandırmaktır. 

nin tu tumuna bağlıdır; eğer o direnirse, 
evet. Ama Vietnam deneyinden biliyoruz 
ki büyük kitlesel desteğe, örgütlülüğe ve 
emperyalizmin güçleri ile kukla hüküme
tin güçlerini bozguna uğratıp ülkeden ko
valamış ve herhangi bir direnişi kolayca 
ezebilecek silahlı güçlere sahip bir işçi ik
tidarına karşı direnmek kolay değildir. 

Böyle bir durumda burjuvazi, canından 
olmaktansa malından olmayı tercih edebi
lir, sosyalist devrim kansız bir şekilde ger
çekleşebilir. Benzer koşullarda işçi sınıfı
nın şiddete başvurmasına gerek kalınıya
cağı açıktır. 

İkinci Dünya savaşından sonra Doğu 
Avrupa ülkelerinde halk demokrasisi ikti
darları, bir iç savaşa meydan vermeden 
sosyalizme geçtiler. Bunun nedeni, elle
rinde burjuvazinin bir silahlı direnmeyi · 
göze almasını engelleyen yeteri kadar cay
dırıcı güç bulunmasıydı. Faşizmin bozgu
na uğratılmasıyla bu ülkelerin işbirlikçi 

orduları ve polis gücü de dağılmıştı; em

peryalist ülkelerin bir kesimi savaşta ye
nik düşmüş, bir kesimi ise savaş sonu yor
gunluğu içinde idiler ve müdahale edebi
lecek güçte değillerdi. üstelik halk de
mokrasilerinin arkasında Sovyetler Birli
ği'nin güçlü desteği vardı. 

Tarihi koşullar şu veya bu ülkede bu 
caydırıcı gücü farklı biçimlerde yaratabi
lir. Geri kalmış ülkelerde, ulusal kurtuluş 
savaşları ertesinde böyle bir ortam nasıl 
oluşabilir: 1. Kapitalizmin gelişme düzeyi 
çok düşüktür, yerli burjuvazi yeni yeni 
oluşmaktadır ve iktidarı alabilecek güç
ten yoksundur. 2. ülkede güçlü bir anti
emperyalist birikim vardır ve kurtuluş sa
vaşı ertesinde iktidara gelen ilerici, dev
rimci-demokrat iktidar sosyalist ülkelerle 
geniş bir işbirliği içinde ulusal ekonomi
nin inşasım girişmektedir. 3. Uluslararası 
koşullar emperyalizmin bir askeri müda
halesine uygun değildir, başka bir deyişle, 

ZORBANIN TELAŞLI ... 
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ulusal ve uluslararası devrimci güçler böy
le bir müdahaleyi caydırabilecek durum
dadır. Bu koşullarda ülkenin ·kapitalist ol
mayan gelişme yoluna girmesi ve belli 
aşamalardan sonra sosyalizme geçmesi 
mümkündür. 

. 2. Enternasyonal oportünistleri parla
menter mücadeleyi temel aldılar, burjuva 
düzeninin çerçevesi içindeki reformlar 
yoluyla sosyalizme geçilebileceğini savun
dular, böylece birkısım barışçı mücadele 
biçimlerini mutlaklaştırarak revizyonizm 
yoluna saptılar. Bu partiler, diğer mücade
le biçimlerini önemsemedikleri, işçi sınıfı
nı buna hazırlamadıkları için değişen ko
şullar karşısında görevlerini yapamadılar 
ve burjuvaziye tam bir teslimiyete vardı
lar. 

DEV-YOL ve benzerleri ise, bunun ter
sine, Leninist devrim teorisini şiddete da
yalı bir teori düzeyine indiriyor, bir araç 
olarak şiddeti mutlaklaştırıyor ve barışçı 
mücadele biçimlerini red ediyorlar. Bu an
layışla, sosyalizme geçişte, bir araç olarak 
şiddete başvurmayı gerektirmeyen koşul
larda bile onu zorunlu saymak, Leniniz-

. min özüne aykırıdır, bu teorinin çarpıtıl
ması, hayatın gereklerinden koparılması
dır. Böylece şiddet, amacı aşan bir araç 
durumuna düşmektedir ki böyle bir şid
detin sosyalist devrime yarardan çok za
rarı olur. 

Leninizm, işçi sınıfının iktidar müca
delesinde barışçı ve barışçı olmayan çe
şitli mücadele biçim ve araçlarının birara
da veya tek tek kullanılabileceğini öne
rir, bunların hiç birini ilkesel olarak red 
etmez. Devrimci esııeklik ve ustalık bunu 
gerektirir. Gerekli ve zorunlu olduğunda 
bir aracı kullanmamak ne kadar ciddi bir 
eksiklikse ve devrimin başarısını tehlike
ye düşürürse, gerekli olmadığı halde bir 
ara~ı kullanmak veya alıartmak da o ka
dar sakıncalıdır. (Devam edecek) 

Görüldüğü gibi faşist zorba, Kürt halkını yok sayıyor ve onun kendi topraklarında 

yaşama hakkını kabul etmiyor. Bir kez daha, Mustafa Kemal'in adı ardına sığınıyor 

ve Kürt halkına karşı birkaç kez jenosid suçu işlemiş, tarihçi ve bilim adamı adı altın.

daki birtakım ücretli emir kullarına kafatasıları ölçtürmüş bu ünlü ırkçının kafatasçı 

olmadığını iddia ediyor, onu "birleştirici" sayıyor. Evren demagogunun çabaları gü

lünçtür. Halkımız, Mustafa Kemal döneminde yapılan soykırımları, yakılıp yıkılan 

köyleri unutmadı. Bu dönemi yaşayanların bir bölümü hala hayattadır. 

" Imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olarak huzurlu" olduğumuza gelince, bu 

da tam tırnarhane kaçkınlarına yakışır bir zırvalık örneği. Bay Evren'i dinleyen zabit 

ve polisler bile herhalde bu sözlere birhayli gülmüşlerdir. işsizlik ve açlık çeken mil

yonlar, zındanlarda, işkence altındaki yüzbinler bu tür sözleri ciddiye alırlarmı? Bay 

Evren, tüm bu yaptıkları ve söyledikleriyle giderek tam bir soytarıya dönüşüyor. 

CUNTA ŞAŞKlNDlR 

Türkiye ve Kürdistan devrimci ve de
mokratik güçleri son gelişmeleri iyi de
ğ erlendirmelidirler. Cu n ta 'nın niyetleri ne 
olursa olsun, bu ko mik seçim girişimi bile 
burjuvazinin saflarındaki çelişkileri derin
leştiriyor ve geniş halk yığınlarını daha 
açık biçimde faşist çete ile karşı karşıya 
getiriyor. Sol ve demokratik güçler, onu 
daha da yalıtlamak ve çöküşünü hızlandır
mak için bu durumdan yararlanabilirler.· 
Bu nedenle, solun mümkün olduğunca ge
niş bir kesiminin seçimlere ilişkin olarak 
ortak bir tutuma varmasında büyük yarar 
vardır. 

KüRDiSTAN'DA 

SöMüRGECi 
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Rupel 8 

Türkiye, geçtiğimiz ay çok 
sayıd~ önemli Arnarikan heyet
lerinin ziyaretlerine sahne oldu. 
Ziyaretçiler arasında. bir Türk 
işadamının konuğu görüntüsü 
altında ABD'nin eski Dışişleri 
bakanlarından Kissinger de bu
lunuyordu. Yine bu arada 
"Türk-ABD Ortak Savunma 
Toplantısı" için, Pentagon'un 
üç nolu adamı diye tanınan, 
militarist k liğin "ağır top ların· 
dan'' Richard Perle de Türkiye
ye geldi. 

ABD heyetlerinin ziyaret
leri gerek iç, gerekse dış çevre
ler tarafından ilgiyle izlendi. En 
çok dikkati çekenlerden biri 
de, bir türlü geliş nedenini doğ
ru dürüst açıklamayan Kissin
ger idi. Gerici, faşist diktatör
lüklerin organizatör ve destek
çilerinden, çok uluslu tekelle
rin bu has adamı, bazen geliş 
nedeninin turistik, bazen de ti
cari olduğunu açıkladı. Ancak 
ilişkileri ve görüştüğü çevreler
den ziyaretinin politik niteliği 
gözden kaçmadı. ABD Savun
ma Bakanı Yardımcısı Perle, 
Türkiye'ye vardığında ilk ola
rak İstanbul'da Kissinger ile gö
rüştü. Açıklanan program dı
şında yapılan bu gizli görüşme, 
ancak birkaç gün sonra basma 
yansıdı. 

Kissinger, Kenan Evren ve 
daha bir çok üst düzeyde sivil 
ve askeri yönetici ile görüştü. · 
Kissinger'in bu görüşmelerde, 
özellikle bölgesel çeşitli sorun
larla ilgili Reagen yönetiminin 
bazı önerilerini aktardığı ve bu 
konudaki anlaşmazlıkları ABD 
adına gayri resmi olarak çöz
meye çalıştığı söylendi. Bun
danda günlük basında da söze
dildi. 

Daha sonra "Ortak Sa
vunma Toplantısı" yapıldı. Ta
raflar "yüksek derecede" görüş 
birliğine vardıklarını açıkladı
lar. Perle ise sonuçtan çok 
memnundu. İ şte o zaman 
Kissinger'in bu önemli toplantı 
öncesinde Türkiye'ye gelişinin 
nedeni ve oynadığı rol daha iyi 
anlaşıldı. O, Cunta ile ABD ara
sındaki pazariıkta varolan ufak 
tefek pürüzleri, toplantı öncesi 
yaptığı temaslarla, resmi olma
yan yoldan çözümlemişti. Zi
yaretinin asıl nedeni de buydu. 
~issinger işini bitirince bu kez 
ısrail'e gitti. Aynı günlerde 
Türk Dışişleri Bakanı Türkmen 
ise Mısır'a resmi bir gezi düzen
ledi. 

ABD, Orta-doğu'yu mer
kez alan, güney-batı Asya'da 
gerici ve faşist diktatörlükler-

Riya Azadi 

((ORTAK SAVUNMA TOPLANTISI)) 
den oluşacak yeni bir ittifak 
kurmaya çalışıyor. Böylesi bir 
Pakt'la, dağılan CENTO'nun 
yerini doldurmayı amaçlıyor. 
ABD bir yandan bunun için 
çaba gösterirken, diğer taraftan 
da bölgede silahlanınayı tır
mandırıyor. Emir kulu gerici ve 
faşist diktatörlükleri güçlendi
rerek, buraları daha sağlam sal
dırı üsleri haline getirmek isti
yor. Son dönemlerde Orta-do
ğu'da ABD'li diplomatların ve 
çeşitli kılıklardaki misyonerle
rin, özellikle Türkiye, Mısır ve 
İsrail arasında mekik dokuma
ları bu amaçladır. 

Bakan yardımcısı R.Perle, 
''Türkiye-ABD Ortak Savunma 
Toplantısı" ardından, "bölgede 
varolan sorunlar ve alınacak 
tedbirler konusunda Türkiye ile 
tam görüş birliğine vardıkları
nı" açıkladı. Bu, Türkiye'nin, 
Orta-doğu'ya yönelik saldırgan 
planlara evet dediğini gösteri
yor. Türkiye ise, buna karşılık 
ABD'nin vadettiği yardımı in
dirimsiz garantiye alıyor. Böy
lelikle faşist Cunta, bir avuç 
dolar karşılığında ülkemizi 
komşularına ve sosyalist ülkele
re karşı ABD 'ye saldırı üssü ola
rak kiralama yolunda yürümeye 
devam ediyor. Generaller çete
si, ABD 'nin bütün isteklerine 
büyük _bir uysallıkla boyun eği
yor. Türkiye'yi Reagen yöneti
minin maceracı, saldırgan emel
lerine alet ediyor. Halklarırnı
zın güvenliğini tehlikeye düşü
rüyor. 

Perle, "Orta-doğu'da bir 
güç boşluğu bulunduğunu" be
lirterek, buna karşılık Türk or
dusunun modernizasyonunu ve 
"Doğu Anadolu ~nun" (yani 
Türkiye Kürdistanı'nın) askeri 
açıdan güçlendirilmesini öner
di. Perle, konuyla ilgili verdiği 
cevapta şöyle diyor: " .. Türki
ye'nin savunma gücünün artma
sı, getireceği caydırıcılıkla, böl
gede bir istikrar faktörü olarak 

-rol oynayacaktır. Bölgede bir 
güç boşluğu vardır. Bu da istik
rarsızlığı davet ediyor." 

Bu sözler son derece açık 
ve ilerde ne yapılmak istendi
ğinin de göstergesidir. ABD'nin 
ve cuntanın ''bölgedeki istikrar
sızlıkla" ilgili görüşleri bilin
mektedir. Onlara göre, bunun 
nedeni Sovyetler Birliği, bölge
deki ulusal kurtuluş hareketleri 
ve diğer ilerici güçlerdir. Türk
kiye'de askeri yığınağın arttırıl
ması, Türk ordusunun elindeki 
savaş araçlannın modernleştiri
lerek güçlendirilmesi bu güçlere 
karşıdır. Türkiye, bölgede em-

peryalist saldırganlık için bir 
sıçrama tahtası olarak kullanıl
mak isteniyor. Türk ordusu da, 
Sovyetler Birliğine, ·Orta-doğu'. 
daki ilerici güçlere ıve Kürdis
tan' da gelişmekte olan ulusal 
kurtuluş hareketine karşı, baş
ta ABD olmak üzere emperya
list çevrelerin isteği doğrultu
sunda savaşa sürülecek. Ordu . 
nun güçlendirilmesinde amaç 
budur. "Şanlı" Türk ordusu, 
bu konudaki ilk görevine de, 
Irak Kürdistanı'na saldırarak 
başladı. 

Perle, Kürdistan'ın bir silah 
deposuna çevrilmesini önerir
ken, Kürt halkına, onun özgür
lük mücadelesine düşmanlığı ve 
sinsi planlarıyla kendisini ele 
veriyor. Türk ordusunun güç
lendirilerek caydıncı bir güç 
haline gelmesini isterken de, 
bunu başta Kürt halkına karşı 
düşünüyor. 

"Ortak Savunma Toplan
tısında" varılan kararlardan biri 
de uçak sanayii ile ilgilidir. A
çıklandığına göre, Türkiye u-

çak sanayii kuracak, ABD de 
buna yardırncı olacaktır. ABD'· 
nin katkısı ise yardım gibi gös
teriliyor. Türkiye'nin ekono
mik, sanayi ve teknolojik gücü, 
Fantom gibi dünyanın en geliş· 
kin savaş uçaklarını üretmeye 
yetmiyor. Bu bilindiğine göre, 
Türkiye, olsa olsa bu korkunç 
savaş araçlarının üretimine ev 
sahipliği yapacaktır. Oysa fa
şist cunta, bu eylemle bölgede 
mili tarizmin tırman dırılınasına 
önayak oluyor. 

ABD, faşist cunta döne
minde Türkiye'de daha rahat at 
oynatıyor. Zaten faşist cuntayı 
işbaşma getirmelerinin bir a· 
macı da buydu. Faşist general· 
ler çetesi ise, ABD'ye tam bir 
teslimiyet politikası içindedı~ 
Onlar, -'halklarırnızı boyun 
ruğa vuran, her gün ye~i yenı 
kölelik antlaşmaları imzalıyor, 
topraklarımızdan bir bölümünü 
emperyalistlere kiralıyorlar. ül
kemizi, çiftlikleri gibi parsel 
parsel düşmana satıyorlar. 

KOMCIViNA AŞiliYE 
Roja 21-26'e hezırane jı çar aliye dıne betıri 3500 kes lı 

Prage cıviyan bo Komcıvina Aşıtiye. Jı 132 welatan gelen 
spi, reşık, zer u esmer, nıjad, kar u ole wan cure curc. bum 
yek kulm dıji şere nukleeri, bo aşıtiye denge xwe bılınd 
kırın. 

Cıvina Prage xebateke mezın u granbuha bu. Dı derrıeke 
usa da pek hat ku ırnperyalist -bı taybeti Emerika Yekbu
yi- xwe daneber çekırına çeken gran yen atomi u bı cili
kırma wan lı Ewrupe, lı çarali dme to ve n şerxwaziye radı
çmm. Cıvina Prage bu bersivek xurt jı wan ra. Nuneren he
zen aşıtixwaz dersek qenc dane imperyalistan. 

İro insaniyet dı bın xeterek gran da ye. Ev xeter şere 
atomi ye. Hemher vexıstına şere atomi rawestandın, paras
tın u doza aşıtiye berpırsiyariyek dirokİ u wezifeyek insani 
ye. 

Delegasyonek 25 kesi jı Tırkiye u Kurdıstana Tırkiye te
vi_ cıvine bu. Dı nav wan da nunere KOMKAR, KOÇ-KAK, 
FIDEF u berpırsiyaren TSİP u TİP'e ji hebi.ın. Sekrıtere Gış
ti a Partiya me heval Kemal Burkay ji hatıbu dawetkırın, le 
mıxabın, dı roje n ku cıvin pek hat, karen wi ye dıne hebun 
u ne kari tev lı cıvine be. 

Dı cıvine da, wexta pırsen Rojhılata Navin hat qısekırm, 
nuneren jı Kurdıstane u her usa ji jı welaten dm lı ser pırsa 
Kurdan sekınin u xwestın ku pışgıriya gele Kurd be kırın, 
dıji erişen rejimen kevneperest en Iraq, İran u Tırkiye. 

DIJİ ŞERE NUKLEERi 
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