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YEREL SECIMLER UZERINE 

Yerel seçimlerle birlikte Evren -özal 
çetesi "demokrasiye geçiş" üstüne yeni 
bir demagoji dalgası başlattı. Burjuva ba
sını da herkesi buna inandırmak için al
kı ş larının tonunu yükseltti. Emperyalist 
çevreler, Türkiye faşist cuntasına baştan 
beri tam destek sağlayan öteki ülkelerdeki 
gericiler de, demokratik kamuoyunun 
baskısından kurtulmak, Türkiye 'de olup 
bitenleri hoş göstermek için bunu iyi bir 
fırsat sayıyor/ar. 

Ne var ki, ne 6 Kasım seç imleri, ne de 
24 Mart yerel seçimleri ile Türkiye 'deki 
faşist rejimin yapısında ciddi bir değişme 
olmuş değil. Bugün de onbinlerce siyasi 
tutuklu zındanlarda ağır ve sistemli bir 
işkence rejimi altındadır, fizik ve moral 
olarak yok edilmek isteniyor. Daha yeni 
Diyarbakır askeri cezaevinde ll kiş i kat
/edildi. Mamak Askeri cezae vinde siyasi 
tutuklular ölüm orucunda. Mahkem eler 
24 Mart'ın ardından ağır cezalar biçmeye 
devam ediyorlar. 

lç ve dış gerici basın bu seçimleri, üs
telik de, sağla sol arasında bir yarışma gi
bi sunmaya kalkıştı. Oysa seçimlere katı 
lan yalnız altı burjuva partisi idi. S eç me
nin yapabileceği, şu veya bu burjuva par
tisi arasında bir tercih yapmaktan ibaret
li. Başta işçi sınıfı olmak üzere Türk ve 
Kürt emekçilerinin, yurtsever ve demok
ratik güçlerin çıkarlarını temsil eden par
tiler ise zaten y asaklar. Bunların kadrola
rı ya zındanlarda, ya gizlenmiş, ya da yurt 
dışındadır/ar. Bu koşullarda yapılan yerel 
seçimleri sağla sol arasında bir yarışma 
gibi göstermekten daha açık bir iki yüzlü
lük ve demagoji olabilir mi? 

ü lkede faşist cuntanın çıkardığı ve 
tüm temel hak ve özgürlükleri yasaklıyan, 
hiçe indiren anayasa yürürlükte. Düşünce, 
söz, basın ve örgütlenme özgürlüğü sadece 
C un ta 'nın izin verdiği çerçevede ve yal
nızca bir avuç mutlu azınlık için mevcut. 
Geniş halk yığınları için bu özgürlüklerin 
hiçbiri gerçekte yok. !ş çi hakları yok e
dildi, onların sendikal örgütü DlSK yöne
ticileri ise idamla ~argılanıy or. Tüm ka
dın, gençlik, mesle li'örgütleri de öyle. 

Kürt halkı üstündeki amansız terör ise 
devam ediyor. 

öyle olunca da, dünden bugüne ne de 
ğişti ? Demokrasi birkaç burjuva partisi 
arasında ve Cunta'nın hakemliğinde oyna
nan bir seçim oyunu mudur? 

Ne Evren-özal çetesinin, ne de onların 
emperyalist ülkelerdeki destekçilerinin 
çabaları kitlelerin, demokratik kamuoyu 
nun gözlerini boyamaya yetmiyecektir. 
Demokrasiye dönüşten söz edebilmek i
çin öncelikle tüm politik tutukluları kap
sıyan genel af çıkarılmalı , zındanlar bo
şaltılmalıdır. Gerici anayasa iptal edilmeli, 
demokratik bir anayasa benimsenmelidir. 
Türkiye ve Kürdistan 'da eskiden beri il· 
legal çalışmak .zorunda kalan veya 12 

• 
Eylül rejimiyle yeraltına itilen ilerici, 
yurtsever partiler dahil, tüm siyasal par· 
tilere serbestçe faaliyet hakkı tanınmalı 

dır . Kadın , gençlik ve meslek örgütleri, 
sendikalar üzerindeki tüm kısıtlayıcı , ya
saklayıcı uygulamalara son verilmelidir. 
Faşist rejimin elebaşlarından, halka karşı 
suç işleyenlerden hesap soru/malıdır. 

Bunlar ülkemizde demokrasiye geç iş in 

gerçek önkoşullarıdır. Ve bunlar yapılma· 
dan, demokrasiye geçişten sözetmek kaba 
demagojiden, göz boyamacı/ıktan başka 

şey olamaz. 
Bunu sağlıyacak o lan ise , besbelli, 

Evren-özal çetesinin ve onların emperya
list efendilerinin lütufları ve oyunları de-

ğil, en baş ta ülkemizdeki dema lırasi güç 
lerinin mücadelesidir. Faşis t rejimi gerile
teceil, çözece k o lan yığınların direniş i, 
eylemidir. Bize düşen , y ılmadan kitlelere 
bu gerçeği anlatmak ve onların direniş le

rini örgütlemektir. 
24 Mart yerel seçimlerin in oy dağılımı 

planınındaki sonuçlarına ge lin ce: Bu se
çimlerde Anavatan Partisi öne mli bir üs
tünlük sağladı . Bu , teke lci se rmayenin e
sas olara lı özal e lı ibini des t e illed iğini, bu 
aşamada at değiş tire re k bir is tikrarsız lık 

ortamı y aratmak iç in neden görmediğini 

ortaya koy uyor. Bu, kapitalis tler için do
ğal birşeydir. ö zal ekibi empery alist çev-

( Devamı Sayfa I 2.de) 

Mustafa Yolda, gön lümüzde 

ve kavgam1zda yatpayacak 

T K S P Merkez Komitesi, Mustafa BUDAK Yoldaşın ölümü nedeniyle 
aşağıdaki bildiriyi yayınladı. 

Merkez Komitemilin üyesi, değerli yoldaşımız Mustafa Budak'ı, örgütsel ça

lışma içindeki diğer adıyla Ape Selim'i yitirdik. Bu, örgütümüziçin ve genel olarak 

halkımızın kurtuluş mücadelesi bakımından önemli bir kayıp oldu. 
Mustafa Yoldaş, bir devrimci için önem taşıyan nitelikleri kişiliğinde birleştir

miş biriydi. Gönülalçaktı, fedakardı, çalışkandı,yiğitti ; örgütüne ve halkının davası
na yürekten bağlıydı. 

Gösterişten kaçınırdı. Onda !kariyerist , bireyci eğilimlerin izine rastlanamazdı. 
Buna karşılık güç görevleri üstlenir ve işini, deyim uygun düşerse, sessizlik içinde 

yapardı. 

Özel yaşamı son derece mütevazi idi. Evli ve beş çocukluydu. Yoksul bir köylü 
ailesinden geliyordu ve yaşamı boyunca birhayli sıkıntı çekmişti. Geniş ailesini sı
nırlı öğretmen maaşıyla geçindiriyordu. Ama paraya , konfora hiçbir zaman özlem 
duymadı, değer vermedi. 

Daha çok genç yaşta, ortaokul döneminde çeşitli işlerde çalışarak yaşamını ka
zanmaya çalıştı, bu nedenle öğrenimi sık sık aksadı. Genç yaşta yurtsever ve dev

rimci çevretere girdi, kavgaya katıldı. Öğretmenliği yıllannda ordan oraya sürüldü , 

,pekçok kovuşturmalara uğradı. Bu zor yaşam ve mücadele koşulları onun devrimci 

kişiliğini pekiştirdi. Mustafa Yoldaş güç anlarda, beklenmedik olaylar karşısında 
duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden, soğukkanlılığını yitirmeyen bir yoldaş
tı. Sağlam bir yargılama, gelişmeleri önceden sezme yeteneği vardı. 

insanlarla ilişki kurmakta başarılı, onların yetenek ve zaaflannı kavramakta ol
dukça deneyliydi. Dengeli kişiliği, dostluğu, insanların sorunlarının çözümüne yar
dımcı olmak için gösterdiği çaba ve beceri yüzünden, örgütümüziçinde olduğu gibi 
dışında da pekçok insanın saygısını kazanmıştı. 

(Devamı Sayfa 14.te) 
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DAMA QÜÇL.U T K SP içitl 1 

• 
Kürdistan'In ekonomik 
ve sosyal yap1s1 ve 
devrim stratejimiz 

Partimizin yaptığı ilk ve önemli işlerden biri Kürdistan 'ın 
elwnomik ve sosyal yapısının bilimsel bir tahlili ve devrimin ni
teliği ve devrim stratejisi bakımından bundan sonuçlar çıkarma 
oldu. Bu yöndeki çalışmalar Partimizin kuruluşundan önce, 
ona hazırlık döneminde başladı. 

19 73 yılında yurt dışında Ro n ahi Yayınları arasında arkada
Şimız Hıdır Murat 'ın "Türkiye Şartlarında Kürt Halkının Kur
tuluş Mücadelesi" adlı kitabı yayınlandı. Kitapta Kürdistan 'ın 
nasıl emperyalistler ve böl~e devletleri tarafından parçalandığı 
ve bir sömürge haline getirildiği aniatılmak ta, ekonomik ve sos
yal yapı tahlil edilmekte, lwrtuluş mücadelesinin hedefleri ve 
ana ilkeleri belirtilmektedir. Kitapta Kürdistan 'da sınıfsal yapı
ya ilişkin olarak geniş bir bölüm yer alıyor.* Aynı yıl, yine 
Ranahi Yayınları arasında yer alan "Türkiye Şartlarına Aykırı 
Bir Tez" başlıklı broşürde de Türkiye ve Kürdistan bakımından 
devrim sorunu tahlil edilmektedir. Bu görüşler daha sonra öz
gürlük Yolu 'nda çıkan yazılar ve diğer çalışmalarla geliştirildi
ler.Program, "Milli Mese/e 'nin Evrimi, Doğu 'da Feodalite ve 
Aşiret", "Kürdistan 'ın Sömürgeleştirilmesi ve Kürt Ulusal Ha
reketleri" ve bunların yanısıra özgürlük Yolu dergisinde yer
alan veya kitap, broşür olarak yayınlanan çeşitli yazılarda Kür
distan 'ın ekonomik ve sosyal yapısı, devrimin yakın ve uzak 
hedefleri, temel güçleri, dost ve düşmanları belirtilmiştir. 

Partimiz Kürdi.~tan 'ın tipik bir sömür~e durumunda olduğu
nu ve yarı-feodal bir ekonomik-sosyal yapıya sahip bulunduğu
nu saptadı. Bu nedenle devrim, ilk aşamada ulusal-demokratik 
bir devrim olmak durumundadır. Temel çelişki Kürt halkı ile 
sömür~eciler ve onların Kürdistan 'dahi iş birli/ıçisi feodal güçler 
arasmdadır. Bu aşamada devrim anti-sömiirgeci ve anti-feodal 
kara~te.rdedir. Sömürgeci boyunduruk km/malı, bir toprak 
devrımıyle feodal güçlerin maddi dayanakları y1kılmalı, de
mokratik bir top/ımı kurulmalıdır. Ulusal-demokratik devrim 
ulusal ekonomi ve kültürü geliştirir, işçi ve köylüleri en etkin 
güç lwnumıma. getirir. Bu, Partimizin yakın hedefidir. Asgari 
programmıız bır ulusal-demokrati/ı devrim programıdır. 

Işçi sınıfının ulusal lwrtuluş devrimine öncülük edebilmesi 
onun bilinç ve örgütlenme düzeyine bağlıdır. Bize göre Kürdis
tan toplumunda (özellikle Türhiye Kürdistanı bakımından) bu
nun hoşu/ları uardır. Bu aşamada devrimde öncü güç işçi smı
fı.dır .. Temel ~üçl~r işçi sınıfı, köylülülı ve hent hüçüh burjuva
zısıdır. Kurdıstan m zayıf burjıwazisi bu aşamada kazanılmaya 
çalışı/ma/1; en azından düşman safına itilmemeli, nötralize edil
melidir: Yani o muhtemel yedehtir. Bu aşamada düşmana harş1 
en genış ulusal güçleri seferber etme stratejisi izlenmelidir. Bu
nun örgütsel ifadesi ise ulusal-demohatik cephedir. 
.. Devrimin illinci .aş~ması sosyalist deurimdir. Bu aşamada 
oncu. ve temelguç ışçı smıfı, başlıca yede/ı güç yoksul höylü
tuhtur. Partımızm azami programı sosyalist devrim programı
dır. 

Partimiz_ deurimin bu illi aşaması arasmda Çin sedleri uar
saymıyor. Işçi smıfı öncülüğünde birinci aşama sürdürii/ür ue 
illincisine geçilir. Birincisi atianarak ikincisine varılamaz. 

Türkiye çerçeuesinde halkımızm ulusal Jwrtu/uş mücadele
sinin dostu, başta işçi sınıfı olmak üzere emelıçi Türk ha/hı, 
onun dev~ımc~ ve demo~ratik güçleridir. Uluslararası düzeyde 
ıse sosya/ıst. sıst.em, kapılalist üllıelerin işçi sımfı ve diğer de
mokratık guçlerı uc ulusal kurtuluş hareket/eridir. 
. Uluslararası düzeyde düşnıanınıız emperyalist sistem ve tüm 
ulkelerin gerici/eridir. 

* Arkadaşımız tarafından hitabın ikinci baskısı için bazı dü
z~ltme ye eki_~ me/er yapılmıştı ne var hi bunlar 2. baskıya ye
tışmedı. ~ugune kadar kitabın 3. bir baskısı da yapılmadığın
dan bu duzeltme ve ekler kitaba alınamadı. 

Riya Azadi 

NEWROZ COSKUYLA • 

VE 
• 

KITLESEL KUTLANDI 
Türk faşist rejiminin Türki

ye Kürdistanı'nda ve Türkiye 
genelinde Newroz bayramının 
kutlanışını süngü gücüyle engel
lediği koşullarda, Kürt halkının 
geleneksel bayramı Newroz, 
Kürdistan 'ın diğer parçaların
daki kurtanimış bölgelerde ve 
yurt dışında çoşkuyla ve kitle
sel biçimde kutlandı. Newroz 
günümüz koşullarında artık u
lusal bir bayrama dönüşmüş
tür. O, geleneksel bir şenlik, ba-

. hara girişin, hayatın yeni canla
nışının bir simgesi olmanın ya
nısıra ve bundan çok, halkımı
zın kurtuluş mücadelesinin bir 
simgesi haline dönüşmüştür. Bu 
kurtuluş özlemi, artık her yıl 
Mart ayı boyunca Newroz ne
deniyle gitgide yükselen bir 
coşkuya dönüşüyor, geniş yı
ğınları sarıyor. Newroz kavga
mızın güçlü bir silahı haline 
gelmiştir. Düşmanın tedirginli
ği, Newroz'u yasaklama çabala
rı bundan geliyor. 

Ama düşmanın telaşına, ça
basına inat ı984 Newroz şen
likleri eski yılları geride bırakan 
bir kitlesel katılım ve çoşku i
çinde geçti. Federal Almanya'
daki Kürdistan İşçi Dernekleri 
Federasyonu (KOMKAR)'ın 
dört ayrı yerde düzenlediği 
Newroz geceleri bunun en can
lı göstergesi oldu. KOMKAR'lı 
emekçiler Newroz kutlamaları
nı güçlü bir eyleme dönüştürdü
ler. Federal Almanya 'nın çe
şitli kentleri ile Batı Berlin bin
lerce afiş ile donatı ldı. ı 00.000 
dolayında bildiri ve el ilanı da
ğıtıldı. Kitle içinde örnek bir 
çalışma yapıldı.Duisburg gece
sine 4000, Münih gecesine 
2500, Hamburg gecesine 2500 
ve Batı Berlin gecesine de 
ı OOO'in üzerinde kitle katıldı. 
Münih'te yüzlerce kişi programı 
ayakta iziiyebildi ve yüzlercesi 
de salonda boş yer olmadığı i
çin geri döndü. 

Tüm bu geceler tam bir dü
zen içinde geçti ve izleyicilere 
politik mesaj ve kültür bakımın
dan zengin içerikli bir prog
ram sunuldu. 20 kişiden oluşan 
koro devrimci marşlar ve türkü
ler okudu. Çeşitli folklor ekip
leri Kürdistan'ın değişik yörele
rinin oyunlarını sundular. 
Şıvan, Sümeyra, Melike, Fegiye 
Teyra, Karnı!, Şexo, Kemal, 
Delal, Nuro, Xerib ve Koma 
Aşıti katıldıkları çeşitli gece
lerde Kürt müziğinden örnekler 
sundular. Program dia gösterile-

ri, anlatım ve şiirlerle zengin
leştirildi. Yunan ve Şili folklor 
ekipleri ve müzik grupları geee
lere katılarak dayanışma gös
terdiler. Pekçok örgüt gecelere 
te~silci veya mesaj gönderdi. 

Isveç 'te Kürdistan Dernekle
ri Federasyonu'nun ı 7 Mart'ta 
düzenlediği geceye 800 dola
yında bir katılım oldu. Kürdis· 
tan'ın çeşitli parçalarından 
folklor ekipleri ve ozanlar Kürt 
halkının falklorundan ve müzi
ğinden parçalar sundular. 

Yunanistan'da 8 Kürt ve 
Türk örgütü birlikte Atina'da ve 
Lavrion 'da iki gece düzenledi
ler. Gecelerde zengin bir kültür 
proğramı sunuldu ve "Dehak'ın 
Sonu" adlı tiyatro sahnelendi. 

Danimarka'da İşçi Birliği'
nin düzenlediği ve diğer bazı 
Kürdistan'lı ve Türkiye'li örgüt
lerin desteklediği geceye binin 
üzerinde bir kitle katıldı. Gece 
çoşkulu geçti, Kürt ve Türk 
halkının müziğinden örnekler 
sunuldu. 

Hollanda'da "Yekıtiya Kar
keren Kurd lı Hollanda" adlı 
derneğin Den Haag kentinde 
düzenlediği Newroz gecesine 
700 dolayında bir kitle katıldı. 
Geceye KOMKAR folklor eki
binin yanısıra Filistin ve Yunan 
folklor ekipleri de katılarak da
yanışma gösterdiler. 

Norveç 'te Kürdistan İşçi 
Derneği'nin düzenlediği geceye 
geniş bir kitle katıldı. Isveç'ten 
Kürdistan İşçi Derneği 'nin 
folklor ekibi ve Şair Cıgerxwin 
de geceye katılarak destek gös
terdiler. 

Newroz ayrıca Paris'te, Av
rupa 'nın diğer ülkelerinde ve 
Avusturalya'da kitlesel gösteri
lerle ku tlandı. 

Faşist rejim bu yıl da Tür
kiye Kürdistanı 'nda Newroz 'un 
herhangi biçimde kutlanmasını 
engellemek için sıkı tedbirler 
almıştı. Buna rağmen 2ı Mart 
gecesi yer yer dağbaşlarında 
Newroz ateşlerinin yükselmesi
ni önleyemedi. Newroz bir kur
tuluş simgesine dönüştü ve hal
kımızın gönlünde yaşıyor. Sö
mürgecilerin çabaları para et
meyecek. Bu yıl ki çoşkulu. yı
ğınsal gösteriler bir kez daha 
kanıtiadı ki yığınlara mal ol
muş bu kurtuluş özlemini, bu 
kavgayı söndürmek hiçbir zor
banın harcı değildir. Ve New
roz'u özgür Kürdistan'da kutlı
yacağımız günler uzak değil. 
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• • 
SIYASI TUTUKLULARLA 

ve Kürdistanlı örgütlerin bulunduğu diğer 
Batı Avrupa ülkelerinde de örgütlendi. 
Kampanya ya diğer birçok demokratik 
örgüt katıldı ve hazırlanan birdiri, Türkçe 
ve Kürtçenin yanısıra her ülkenin kendi 
dilinde çoğaltılarak dağıtılıyor ve af için 
imza toplanıyor, çeşitli eylemler 
yapılıyor. 

DAYANISMA YÜKSELiYOR • 
Geçtiğimiz aylarda faşist rejimin ceza

evlerindeki siyasi tutuklular üzerinde te
rörü arttırması, özellikle de Diyarbakır ce
zaevindeki kitle kırımı nedeniyle iç ve dış 
kamuoyunda yükselen protestolar, faşist 
zorbaları köşeye sıkıştırdı. 

Yurt içinde özellikle tutuklu yakınları 
cezaevlerinde girişilen kanlı baskıları teş
hir etmek ve önlemek için eyleme geçer
ken yurt dışında da demokratik çevreler, 
Türkiye ve Kürdistan 'dan ilerici ve yurtse
verler çeşitli biçimlerde faşist rejimi pro
testo ettiler. 

Partimizin Genel Sekreteri Kemal Bur
kay Yoldaş, Diyarbakır Cezaevinde yer
alan kanlı olaylara ilişkin, İngilizce olarak 
hazırlanan bir mektubu basma ve çeşitli 

mokratik kuruluşlara gönderdi ve Cun
•d'nın protesto edilmesini istedi. 

Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu 
IKOMKAR), Cunta'nın kanlı eylemlerini 
teşhir ve protesto için Federal Almanya
nın çeşitli kentlerinde ve Batı Berlin' de 
tek başına veya diğer demokratik örgüt
lerle birlikte çeşitli eylemler gerçekleştir
di. Stokholm 'de Kürt federasyonu ve di
ğer bazı Türkiyeli demokratik örgütler 
Türk elçiliği önüne ortak bir protesto yü
rüyüşü düzenlediler. 

Çeşitli ülkelerde radyo, televizyon, ba
sın direnişe geniş yer verdi. İsveç Hükü
meti, Diyarbakır cezaevinde politik tutuk
lulara yapılan işkenceleri ve işlenen cina
yetleri de gerekçe göstererek, Türkiye 'nin 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yar
gılanması için bir kez daha resmen baş
vurdu. 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Kon
federasyonu, cezaevlerinde tutuklu sendi
i{acılara ve işçilere yapılan baskıları pro

sto etti ve örnek olarak Nazif Kaleli'nin 
ourumunu gösterdi. 

Uluslararası Af örgütü, KOMKAR ya
yınları arasında çıkan ''Faşizmin Zından
lannda'' broşürünün tamamını İngiliz.ce o
larak çağaltarak tüm örgütlerine gönderdi 

Türkiye demokrasi güçleriyle daya
nışmanın iyi bir örneğini Federal Alman
ya'dan Yeşiller verdi. Yeşiller'den dördü 
milletvekili olan yedi kişilik bir grup 23 
Mart'ta Kızılay'da Güven Parkı 'nda kendi
lerini zincire vurarak faşist diktatörlüğü 
protesto ettiler, bildiri dağıttılar. işkence 
ve idamları protesto eden, "Türkler ve 
Kürtler için insan haklarına saygı" isteyen 
pankartlar açtılar. Yeşillerin eylemi kitle
lerden geniş ilgi gördü. Türk hükümeti 
protestocu Yeşiller'i ve olay yerinde hazır 
bulunan sekiz yabancı gazeteciyi hemen 
sınır dışı etti. 

Yerel seçimlerin ardından Türkiye'deki 
zorba rejimin ve onun Batılı ülkelerdeki 
sahte demokrat dostlarının "demokrasiye 
geçiş" üzerine kopardıkları yaygaralara 
rağmen, Batı'daki demokratik kamuoyu, 
zorbalık rejiminin işleyişinde ciddi bir 
değişiklik olmadığını biliyor. özellikle de 
cezaevlerinde politik tutuklulara karşı sü
ren vahşi uygulamalar Türk hükümetini 

yalanlıyor. Avrupa Konseyi'nin Mayıs 
toplantısı yaklaşırken birçok ülkeden de
legasyonlar Türkiye' deki durumu daha 
yakından izlemek için ülkeye gitmeye ha
zırlanıyorlar. 

Diyarbakır cezaevindeki direnişin yurt 
içinde ve dışında yarattığı ciddi protesto
lar karşısında faşist rejim geri adım attı, 
cezaevinde bazı yöneticileri değiştirdi ve 
sözde tutukluların bazı istemlerini kabul 
etti. Ne var ki faşist rejime güvenilemez. 
O, daha önceki direnişlerde bazı geri a
dımlar atmış, tutukluların bazı istemlerini 
kabul ettiğini bildirmiş, ama direniş bit
tikten sonra eski uygulamaları, hatta daha 
da arttırarak sürdürmüştü. 

Diyarbakır'daki direniş daha sona er
meden Mamak askeri cezaevinde direniş 
patlak verdi. önce açlık grevi biçiminde 
başlıyan direniş ölüm orucuna dönüştü. 
Faşist rejim artan tepkilerden ürkerek 
burda da bazı geri adımlar attı. Son olarak 
direniş İstanbul'daki askeri cezaevlerine 
sıçramış bulunuyor. 

Faşist rejimin cezaevlerindeki koşulları 
düzeltmesi, işkence ve baskıya son verme
si beklenemez. Ne var ki o, papucun paha
lı olduğunu, meydanın boş olmadığını da 
görmüştür ve daha da görecektir. içerde 
ve dışarda yükselen mücadele, ona daha 
geri adımlar atmaya zorlayabilir ve zorla
yacaktır. 

Demokratik Örgütlerin 
Ortak Eylemi 

Nisan ayı başında Federal Almanya' da 
KOMKAR, FİDEF, KKDK-F, DİB-AF, 
Birlik Yolu, GERÇEK biraraya gelerek 
politik tutuklulara genel af için ortak bir 
kampanya başlattılar. Ortak bir bildiri 
hazırlandı ve af için bir imza kampanyası 
açıldı. 

Huna paralel bir kampanya Türkiyeli 

Siyasi tutuklularla dayanışma, ilk kez 
Türkiyeli ve Kürdistanlı pekçok örgütün 
hemen hemen tüm Avrupa düzeyinde bu 
denli geniş işbirliğine, ortak eylemine yol 
açıyor. Bu olumlu bir gelişmedir. 

Cezaevlerindeki ağır baskı ve işkence
lerin durdurulması, politik tutukluları da 
kapsıyan bir genel af çıkarılması istemle
ri, bu dönemde öne çıkan güncel istemler
dir. Tüm ilericilere, yurtseverlere, demok
rat insanlara bu kampanyaya katılmak, 
destek olmak görevi düşüyor. 

Politik Tutukluların Yakınları 
Örgütleniyor 

Faşist rejimin cezaevlerindeki terörü
nün yoğunlaşması, politik tutuklu ve hü
kümlülerin ardı arkası kesilmeyen direniş
lerine yol açarken tutuklu yakınları da eş
lerine, oğullarına, kardeşlerine yapılan bu 
canavarca uygulamalar karşısında sessiz 
kalmıyor, faşist rejimin onlara da yönelik 
hertürlü tehdit ve baskısına göğüs gererek 
bu uygulamaları protesto ediyor, engel
lemeye çalışıyor. 

Yurt dışındaki tutuklu yakınları da ce
zaevlerindeki ağır koşulları dünya kamu
oyuna duyurmak, içerdeki mücadeleye 
destek olmak için harekete geçtiler. Poli
tik tutuklu ve hükümlülerin halen İsveç 'te 
bulunan yakınlan biraraya gelerek bir ko
mite oluşturdular. Komite kamuoyuna 
bir çağrı yayınladı ve tüm politik tutuklu 
ve hükümlülerin yakınlarını birleşmeye 
çağırdı. Komite, İsveç 'teki çeşitli demok
ratik örgütlerle görüşerek ülkede politik 
tutukluların tabi tutulduğu koşullar hak
kında bilgi verdi, bu koşulların düzeltil
mesi ve genel af için yürütülen mücadele
ye destek olmalarını istedi. 

8 Partl·nin ortak ac1klamas1 • 
Geçtiğimiz gün~erde TKSP'nin de aralarında bulunduğu 6 Parti (PPKK, TİP, 

TKP, TKEP ve TSlP), politik tutuklulara özgürlük için yürütülen kampanya ile il
gili ortak bir açıklama yaptılar. 

Politik tutukluların üç yılı aşkın bir süreden beri akıl almaz işkence ve zulüm 
altında bulundukları ve son aylarda faşist rejimin baskıları daha da arttırdığı 
belirtilen bildiride şöyle deniyor: 

"DiSK, Barış Derneği, TöB-DER ve diğer demokratik parti ve örgütlerin yö
netici ve üyeleri, onbinlerce yurtsever, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nın ABD
nin nükleer füze rampası, sıçrama tahtası olmasına, IMF'nin ekonomik yıkım da
yatmasına ve ülkemizde demokrasinin yok edilmesine karşı direndikleri için ce
zaevlerindeler. ( ... ) Politik tutukluların özgürlüğüne kavuşturulması için mücade
le_, dünyada barış, ülkemizde demokrasi, halka iş, ekmek için verilen mücadelenin 
bır parçasıdır. Bu nedenle politik tutukluların salıverilmesi ve geniş kapsamlı bir 
genel af istemi çeşitli politik görüşten güçlerce ve geniş halk yığınlarınca benim
sen"mektedir. Zin_danlarda, yurt içinde ve dışın_da bu istemin hayata geçmesi için 
Y?.g~n çabalar sıirmektedir. Kürdistan öncü Işçi Partisi, Türkiye işçi Partisi, 
Tıırkıye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Emek Partisi, Türkiye Kürdistanı 
Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi bu istemi ve çabaları destekli
yor, sonuç alıcı bir yaygınlığa ve etkinliğe kavuşturmayı görev biliyor. ülkemi
zin ~~ dünyanın tüm barış ve demokrasi güçlerini, halklarını dayanışmaya çağırı
yor. 
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APE SELIM'I YiliRDIK 

Merkez Komitesi üyemiz Mustafa Bu
dak'ı, diğer adıyla Ape Selim'i yitirdik. O, 
bir buçuk yıl kadar önce yakalandığı ka
raciğer hastalığından kurtulamıyarak 30 
Mart günü Stokholm'de Hogslagstul hasta
nesinde hayata gözlerini yumdu. 

Ape Selim 'in kaybı yoldaşlarımızın 
yanısıra Kürdistan'lı ve Türkiye'li diğer 

devrimci ve yurtseverler arasında derin bir 
üzüntü yarattı. Dost örgütler ve genel ola
rak Türkiye ve Kürdistan'dan devrimci ve 
yurtseverler Partimize ve Mustafa Yoldaş' 
ın ailesine büyük dayanışma gösterdiler. 

Stokholm'de Tensta semtinde taziye i
çin tutulan salon üç gün boyunca başsağ
lığı için gelen konuklarla dolup taştı. Sa
londa Mustafa Yoldaş 'ın büyütülmüş 

resminin yanına şu iki slogan Kürtçe ola
rak yazılmıştı: "Ape Selim yaşamını öz
gürlük ve sosyalizm mücadelesine adadı", 
"Mustafa Yoldaş gönlümüzde ve kavga
mızda yaşayacak". Konuklar Mustafa 
Yoldaş 'ın anısına tu tu lan bir deftere onun 
kişiliğini ve mücadelesini belirten düşün
celerini yazdılar. 

1 Nisan akşamı Stokholm 'de Kürdistan 
İşçi Derneği'nde yapılan toplantıda Ke
mal B ur kay Yoldaş, Ape Selim 'in devrim
ci kişiliğini dile getiren bir konuşma yap
tı. Ayrıca toplantıda söz alan çeşitli yol' 
daşlar, onun kişiliğinin ve yaşamının çe
şitli yönlerini dile getirdiler. 

Almanya'da 31 Mart'a rastlıyan Münih 
Newrozunda Mustafa Yoldaş 'ın ölümü 

Mustafa BUDAK, Dersim 1940, .... 

kitleye duyuruldu ve onun mücadelesini 
dile getiren kısa bir konuşma yapıldı. 

6 Nisan'da ....... de bir anma toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Kürdistan'lı, Tür
kiye'li ve diğer Ortadoğu ülkelerinden 25 
kadar örgütün temsilcileri, devrimci ve 
yurtseverler katıldı. Ape Selim 'in yaşamı
nı dile getiren konuşmalar yapıldı ve anı-

sına tutulan deftere konuklar tarafından, 
onunla ilgili düşünceleri yazıldı. 

Paris'te ve Danimarka'da da yoldaş ve 
sempatizanlarımız bu nedenle birer top
lantı düzenlediler. Gazetemizin baskıya 

verildiği şu günlerde Federal Almanya'
nın çeşitli kentlerinde de anma toplantı
ları düzenlenmektedir. 

Mustafa Yoldaş 'ın cenazesi 10 Nisan 
günü uçakla yurda yolcu edildi. Bu neden
le hastane önünde bir tören düzenlendi. 
Toplantıya 150 dolayında Kürdistan'lı ve 
Türkiyeli ilerici ve yurtsever katıldı. Ke
mal Burkay Yoldaş, Ozan Ciğerxwin ve 
Mustafa Yoldaş 'ın kardeşi M. Ali yoldaş, 
onun yaşamını ve kişiliğini dile getiren 
birer konu!? ma yaptılar. 

Ape Selim'in cenazesi ll Nisan günü Is
tanbul'dan alınarak Dersim'e, köyü Ha' 
yusuf'a götürüldü ve 12 Nisan günü köyl 
üstündeki tepede toprağa verildi. ölüm 
haberinin duyulması ülkede yurtsever çev
relerde ve yöre halkı arasında derin üzüntü 
yarattı. Faşist rejimin yıllardır estirdiği 

teröre ve kitleler üzerinde yaratmaya ça
lıştığı korkuya rağmen çevre köyler halkı 
kitleler halinde Hacıyusuf köyünde top
landılar. Mezar başında 500'ün üzerinde 
bir kitle birikti. Yaşamını ve mücadelesini 
dile getiren konuşmalar yapıldı. Halk, fa
şist rejimin yaratmaya çalıştığı korku 
çemberini bir kez daha parçalıyarak bir 
devrimeiye olan saygı ve sevgisini dile ge
tirdi. 

Ktsa ama onurlu bir yaşam 
Mustafa Yoldaş halkımızın ve Partimi

zin mücadelesine daha çok şey verebilece
ği genç bir yaşta öldü. Yaşamı kısa, ama 
onurlu, dolu, örnek bir yaşam oldu. 

Mustafa Yoldaş 1940 yılında Dersim 

yöresi Mazgirt ilçesi Hacıyusuf köyünde 

dünyaya geldi. Az tapraklı bir köylü aile
sinin ilk çocuğu idi. Köylerinde ilkokul 
olmadğı için ilk öğrenimini komşu köyde 
yaptı. Daha sonra Elazığ'da ortaokula de
vam etti ve Nazmiye'de bitirdi. 1955 yılın
da Gümüşhane öğretmen Okulu 'na girdi. 
Okul idaresinin kimi haksızlıkianna karşı 
çıktığı için okuldan uzaklaştırıldı. Bir sü
re Gümüşhane, Ankara, Adana'da seyyar 
satıcılık yaptı, fabrikada ve çeşitli işlerde 
çalışarak yaşamını sürdürdü. 1958 yılında 
Elazığ Lisesi'nde yeniden öğrenime baş
ladı. 1961 yılında liseyi bitirdi ve Ankara 
üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi' 
nde Rus Filolojisine kayıt yaptırdı. Bir 
yandan da harçlığını çıkarmak için çeşitli 
işlerde çalışıyordu. Yaz tatillerinde de 
köyüne dönerek tarlada, harmanda ailesi
ne yardım ediyordu. Diğer yandan bahçe 
işlerinde, meyveleri aşılamada usta ve be
cerikliydi. Çalışkanlığı ve becerisi daha o 
dönemde çevrede saygı uyandırıyordu. 

1960 sonrasında gelişen öğrenci hare
ketinde sol saflarda yerini aldı, yurtsever 
çevrelere girdi. Bu dönemde bir yandan 1-
rak'ta gelişen Kürt ulusal hareketi, diğer 
yandan Türkiye Kürdistanı 'nda yeralan 
"Doğu Mitingleri" onun ulusal bilincinin 
pekişınesini etkiledi, baskı ve sömürü dü
zenine karşı giderek bilendi ve mücadele
ye katıldı. 

Ekonomik nedenlerle üniversite öğre
nimini sürdüremedi. öğretmenlik mesle
ğini seçti. Bitlis, Bingöl, Solhan, Kiği, 

Yozgat, Tokat, ödemi!?, Adana gibi deği
şik yerlerde öğretmenlik yaptı. öğret

menierin demokratik ve mesleki mücade
le örgütleri olan TöS'ün, TöB-DER'in ör
gütlenmesinde görev yaptı. 

1976-77 yılında Ki ği 'ye bağlı Ş iman 
köyünde gö:·evli iken, yol, okul, su gibi is
temler için Kiği köylerini kapsıyan bir ça
lışmanın içinde yer aldı. Karer mıntıka
sından Bingö!'e kadar bir yürüyüş örgüt
lendi. Sömürgeci güçler bu köylü eylemini 
engellemek için hemen grayderlerle köy 
yollarını açmaya giriştiler ve Mustafa Yol
daş·ı da Kastamonu'nun bir köyüne sür
gün ettiler. 

Hakkında birçok kez koğuşturma açıl-

dı; Kürtçü ve komünist olmakla, halkı a
yaklanmaya teşvik etmekle vb. suçlan'' 
hakkında davalar açıldı. 

12 Mart darbesinin ertesinde Diyarba
kır Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuk
landı. Daha sonra görevine döndüyse de 
ilden ile, köyden köye hep sürüldü, sürgün 
yaşamının bir parçası oldu. Eşi ve çocuk
larıyla ordan oraya taşındı. Ama tüm bu 
baskılar, gözdağları onun inanç ve karar
lığından bir şeyi eksiltmedi; Tersine mü
cadeleci kişiliği daha da bilendi. 

1977 yılında Partimize üye oldu. Da
ha sonra örgütleyici yeteneği göz önüne a
lınarak Adana çevresinde görevlendirildi. 
Emekçi kitleler arasında çalışmakta başa
rılıydı ve bu yeni görevinde kısa sürede 
görüldü. 

1980 yılı başında Partimizin Merkez 
Komitesine seçildi. 1980 Mart ve Nisan 
aylarında Partimize yönelik bir operasyon 
başlatıldı ve bazı kadroları yurt dışına 
geçirme zorunluluğu doğdu. Mustafa Yol
daş bu dönemde ve 12 Eylül darbesini iz
leyen aylarda uzunca bir süre yurt içinde 
kaldı ve örgütün yönetilmesinde, kadrola
rın korunmasında, yer değiştirmesinde ö-

(Devann Sayfa lS'te) 
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12 Eylül Orıcesi ve Sonrasi 
. 

SOLDAKI 

DE V-YOL'un Devrim Stratejisi 

DEV-YOL'un, Türkiye'nin yeni sö
mürgeci yöntemlerle sömürüldüğünden 
yola çıkarak Türkiye için "sömürgesel 
bir devrim" önerdiğine daha önceki bö
lümlerde değinmiştik. DEV-YOL bu ko· 
nuda da, derin biçimde maocu görüşlerin 
etkisindedir ve Mao ve Lin Piao'nun halk 
savaşı teorisini, içerdiği yanlışlıklarla bir
likte, bir hazır reçete gibi Türkiye koşul
larına uygulamaya kalkışmaktadır. Gerilla 
savaşını esas alan uzun süreli halk savaşı 

tejisi, kırsal alanlardan hareketle kent
k.ın kuşatılması, silahlı mücadelenin a
bartılarak diğer mücadele biçimlerinin 
ona tabi kılınması vb .. DEV-YOL, Latin 
Amerika gerilla liderlerinden "öncü sava
şı" taktiğini de alarak bu stratejiye ekle
miştir. 

DEV-YOL'un devrim stratejisi Türki· 
ye'nin ekonomik ve sosyal yapısının, 
yurt ve dünya koşullarının somut bir tah
liline dayanmıyor. Bu, daha 12 Mart ön
cesinde kendilerine devrim teorileri ara
yan bir grup küçük burjuva devrimcisinin, 
Çin ve Latin Amerika devrimlerinin etki
sinde, şabloncu ve eklektik biçimde oluş
turdukları bir devrim teorisidir. Bu gö
rüşleri derli-toplu biçimde ilk ortaya sü
ren Mahir Çayan oldu. Bu nedenle de, 
hem bu görüşlerin kaynağına, bizzat Mao 
ve Lin Piao'ya dayanan yanlışlara, hem de 
Mahir Çayan'ın görüşlerine değinmek zo
rundayız. 

~in Deneyinin Genelleştirilmesi 

Bugün de tüm ülkelerde işçi sınıfının 
devrimci kavgasına yol gösteren Marks
izmdir ve devrim teorisi olarak da, özel 
adıyla, Leninist devrim teorisidir. Bu teo
ri, kimi revizyonistlerin göstermek iste
diği, DEV-YOL ve benzerlerinin de sonuç 
olarak yaptığı gibi, salt emperyalist ülke
lere veya salt Rusya koşullarına uygulanır 
bir teori değildir. Onun temel ilkeleri tüm 
Ulkeler için geçerlidir ve Büyük Ekim Dev
riminden bu yana pekçok ülkedeki dev
rimci deneyim bunu kanıtlamıştır. 

Diğer yandan, devrimin, ülkeden ülke
ye değişmeyecek temel yasalarının ya
nısıra, gerçekleşme yolları, biçimleri son 
derece çeşitlidir, zengindir. Her ülkenin 
devrimcileri, Marksist-Leninist teoriyi 
kendi ülkelerinin somut koşullarına yara
tıcı biçimde uygulamalı. ülkelerin tarihi 
ve sosyal koşulları,benzerliklerin yanısıra 
farklar da gösterir. Bu nedenle, devrimci 
partiler, diğer ülkelerin deneylerinden, bu 
alandaki zengin pratikten gereği gibi ya
rarlanmasını bilmeli, ama başka ülkeler
deki yol ve yöntemleri aynen taklit etme-

. . . 
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ye, bir hazır reçete gibi kullanmaya kalk
mamalı. 

Çin Komünist Partisi de Marksist-Le
ninist teoriyi kendi ülkesinin koşullarına 
uyguladı, devrimci mücadelenin kendisin
den önceki deneyimlerinden, özellikle de 
Büyük Ekim Devriminin deneyimlerin
den yararlandı ve Çin devrimini zafere 
götürdü. Çin halkının ve ÇKP'nin bu mü
cadele sürecinde elbet, devrimci mücade· 
lenin uluslararası hazinesine küçümsenme-
yecek katkıları oldu. Ancak bu, Maocu 
kliğin Çin Komünist Partisi'ne kendi yan
lış görüşlerini egemen kıldığı, onu, dev
rimi izleyen yıllarda giderek uluslararası 
işçi hareketinin sağlıklı yolundan çevir
diği, Çin' de sosyalizme geçiş ve sosya
lizmin inşa sürecini baltaladığı, uluslarara
sı işçi sınıfı hareketinde bozguncu bir rol 
oynadığı ve ciddi zararlar verdiği gerçeği
ni de değiştirmez. 

Bu yanlış görüşlerden biri, Çin devri
minin halk savaşı stratejisinin, diğer bir 
deyişle Çin yolunun genelleştirilmesi, em
peryalist ülkeler dışında kalan tüm kapita
list ve geri kalmış Asya, Afrika, Latin 
Amerika halkları için salık verilmesidir. 
Maocu !iderler, Leninist devrim teorisi 
yerine, Çin'de devrimin izlediği yol ve bi
çimleri koymaktadırlar. Bunu yaparken 
de bu ülkelerin tarihi ve toplumsal olarak 
içinde bulundukları farklı koşulları hesa
ba katmıyorlar. 

örneğin Lin Piao şöyle diyor: 
"Bugün Asya, Afrika, Latin Amerika'· 

daki birçok ülke halkları, başta Amerika 
Birleşik Devletleri emperyalizmi olmak 
üzere, emperyalistler ve onların uşakları 
tarafından yürütülen geniş ölçüde bir sal
dırı ve köleleştirmenin ezgisi altındadır
lar. Bu ülkelerin çoğundaki temel politik 
ve ekonomik koşullarla, eski Çin'de hü
küm süren koşullar arasında pekçok ben
zerlik vardır. Çin 'de olduğu gibi bu ülke
lerde de köylü sorunu son derece önem
lidir. Köylüler emperyalistlere ve onların 
uşaklarına karşı ulusal demokratik dev
rimin ana gücünü olwştururlar. Emperya
listler bu ülkelere karşı saldırıda bulunur
ken, çoğunlukla büyük kentleri ve haber
leşme hatlarını ele geçirerek işe başladı· 
lar. Ama geniş köylük bölgeleri tama· 
men denetim altına almak onların gücü 
dışındadır. Devrimcilerin serbestçe ma
nevra yapabilmesini sağlayacak geniş a
lanlar ancak ve ancak köylük bölgelerdir ... 
Bu nedenledir ki, Mao Tse-Tung arkada
şın, köylük bölgelerde devrimci üsler 
kurma ve kentleri köylük bölgelerden 
kuşatma teorisi, bu ülkelerin halkları ara
sında gitgide daha fazla ilgi toplamakta
dır. '' (Yaşasın Halk Savaşının Zaferi, 
s. 5 7 ,Bilim ve Sosyalizm Y.) 

Ne var ki Lin Piao, Asya, Afrika ve 
Latin Amerika'daki "birçok ülke halkla· 
rı"nın, eski Çin'le politik ve ekonomik 
önemli farklarını hiç göz önüne almıyor. 
örneğin, pek az istisnanın dışında bu 
ülkeler kurtuluş savaşı vermişler, şu veya 
bu biçimde politik bağımsızlığa ulaşmış
lardır. Her ülke Çin, Vietnam, Kore gibi 
bir ABD veya Japon işgali ile yüzyüze 
değildir ve bu, emperyalizme karşı müca
delenin strateji ve taktikleri bakımından 
önemlidir. 

Bu üıkelerin herbiri, diğer birçok yön
den de hem eski Çin 'le hem de kendi ara
larında önemli farklılıklar gösteriyorlar. 
örneğin toprak sorunu, köylü nüfusun 
yüzdesi birinden diğerine değişiyor. İşçi 
sınıfının ve burjuvazinin durumu da. ör
neğin Türkiye gibi bir ülke ile eski Çin'de 
köylülerin durumu, toprak dağılımı ve 
kırda üretim ilişkileri benzer midir? 

Emperyalistler bir ülkeyi işgal ettikleri 
zaman, diyelim ki önce büyük kentleri ve 
ana haberleşme hatlarını ele geçirirler ve 
geniş kırsal bölgeleri tümüyle denetim al
tına alamazlar, ya emperyalizmin işgal 
etmediği yığınla ülkeye ne denir? Oralar
da da emperyalizmin "zayıf karnı" kır
sal kesimler midir? DEV-YOL ve benzer
lerine kalırsa, buralarda da, işbirlikçileri 
vasıtasıyla emperyalizmin "iç işgali" var
dır. Ne var ki bu türden zorlama, yakış
tırma işgal öyküleriyle yüzlerce ülkenin 
içinde bulunduğu farklı koşullara uygun 
tek bir devrim reçetesi sunulamaz. örne
ğin İran ve Afganistan'da olanlar buna 
hiç de uymuyor. İran'da devrim yarı 
yolda kaldı, sonuna kadar gitmedi ama, 
bu ülkede işbirlikçi rejim kırlardan bir 
gerilla hareketiyle değil, kentlerdeki kitle 
eylemleriyle devrildi ve bununla birlikte 
de ABD emperyalistleri ülkeden kovuldu. 
Afganistan'da ise, Devrimci Halk Partisi, 
içinde ilerici ordu güçlerinin de yer aldığı 
bir eylemle kentte yönetimi ele aldı ve 
ülkede devrimci dönüşümleri başlattı. Bu
rada kırda gerilla savaşını başlatanlar ise, 
tam tersine karşı-devrimci güçler oldu. 
Şimdi devrimci yönetim,sözkonusu kırları 
karşı-devrimci unsurlardan temizlemek i
çin bir savaş yürütüyor. Acaba bu neden
le mi, yani uzun bir halk savaşıyla ve kır
lardan hareketle kentler ele geçirilemediği 
için mi DEV-YOL Afganistan'daki iktida
rı devrimci saymıyor?. 

Mao'nun görüşlerinden hareket eden 
Lin Piao, yalnız Çin yolunu genelleştirip 
hemen hemen tüm "üçüncü dünya ülke
leri'' için önermekle kalmıyor, o, her bir 
ülkede nesnel ve öznel koşulların devrim 
için olgunlaşıp olgunlaşmadığına bak
maksızın, kitlelerin hemen silaha sarılıp 
halk savaşını başlatmalarını öneriyor. 
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Rupel 6 

Maoculara göre bu, bir devrim isteyip is
tememe, savaşmaya cesaret edip etmeme 
sorunudur. Lin Piao'nun ve diğer maocu 
önderlerin kullandıkları ajitatif dilin, dev
rim için fazla sabırları olmayan ve kestir
me yollardan gitmeye bayılan küçük bur
juva devrimcilerini bu denli eaşturması 
elbet anlaşılır birşeydir. 

Maocuların dünyadaki küçük burjuva 
devrimcilerine sundukları bir başka yanlış 
ise silahlı mücadelenin ve bizzat silalım gü
cünün abartılması, diğer mücadele biçim
lerinin küçümsenmesi, yada bir yana itil
mesidir. Mao, zaman zaman politik müca
delenin temel olduğunu ve askeri görevin 
"siyasal görevi başarmak için gerekli araç
lardan sadece biri" olduğunu doğru bi
çimde belirtirken, zaman zaman ~a, b~
nun tam tersine, silahlı mücadeleyı ve sı

lahı herşeyin yerine koyan, ona en büyük 
değeri veren sözler etmiştir. "Rus Komü
nist Partisinin tüfekleri sosyalizmi yarat
tı", yada "herşey bir tüfeğin namlu~un
dan çıkıp gelişir," gibi.. Bu, sosyalızm 
mücadelesinin çok kaba, yanlış, kitlelerin 
bilincinden, örgütlülük düzeyinden, çok 
yönlü mücadele yeteneğinden koparılmış 

bir yorumdur. Herşey ~~r tüf.eğin n~~l~: 
sundan çıkıp gelişmez. Oncelıkle o tufegı 
belli bir amaç için ve belli bir düşmana 
karşı yerinde ve zamanında kullanmasını 
bilen insanlar gereklidir. Açıktır ki belir
leyici olan insanların bilinci, örgütlülük 
düzeyi, eylemidir; onların ~linde bir :ıra~ 
olan tüfek değil. Rusya da sosyalızmı 

"Rus Komünist Partisinin tüfekleri" değil, 
başını işçi sınıfının çektiği emekçi halk 
yığınları yarattı. Komünist Partisi bu kav
gaya öncülük etti. Tüfek bu kavgada sava
şan insanların elinde bir araçtı ve onun 
rolü kitlelerin bilinci, enerjisi, partinin 
örglltleme ve kavgayı yönetme yeteneği 
yanında küçük bir şeydir. Şurası açık: 

Belli koşullarda silaha sarılmasını bilme
yen ve onu iyi kullanmayan kaybeder. 
Ama bu, herşeye silahlı mücadelenin, ''tü
feğin" kadir olduğu anlayışın~an. ç~~ 
farklıdır. Böyle bir anlayış, devrımcı mu
cadeleyi silahlı direnişe özdeş kılar. Nite
kim birçok küçük burjuva devrimci örgüt
lerinin,çok yönlü karmaşık devrimci mü
cadele sanatını basit silahlı direnmeye in
dirgemesi bu anlayışın sonucudur. 

Çin'de halk savaşı Çin'eözgü koşullar 
içinde doğdu ve gelişti. Bu savaşın Çin 'de 
izlediği strateji ve taktikler, biçimler ay
nen başka ülkelerde tekrarlanamaz. Söz
konusu geneliernenin yapılışından çok 
önce, yaniMao'nun adı Marks, Engels ve 
Lenin 'in adlarının yanına eklenmeden, o, 
dünya için teori yapan bir peygamber ka
tına yükseltilmeden önce, çeşitli kereler 
Mao bu gerçeği yazılarında dile getirmiş
tir. 1928'de şöyle diyordu Mao: 

''Bir ya da birden çok bölgenin, Beyaz 
bir rejim tarafından tümüyle kuşatılmış 

olarak bir ülkede kızıl politik iktidar al· 
tında ~zun süre yaşaması, dünyanın hiç bir 
yerinde rastlanmayan bir görün~~dür. Bu 
ancak belli koşullar altında olabılır ve ge· 
li şe bilir. . . 

''Birincisi, bu, herhangi bır emperyalıst 
ülkede ya da doğrudan doğruya emperya
lizmin egemenliği altındaki bir söm~gede 
ortaya çıkamaz, ama ancak ekonomık ha· 

kımdan geri, yarı-sömürge ve dolaylı ola: 
rak emperyalizmin egemenliği altındakı 

Çin'de olabilir. Bu müste~n-~ g()r~ngü_, ~n
cak başka bir müstesna gorungu ıle b~l~k
te, yani Beyaz rejim içinde sav~şla ?ırl~k
te meydana gelebilir. Cumhurıyetın ılk 

yıllarından (ı 9 ı 2) beri, dışardan em per· 
yalizmin, içerden komprador ve tol?rak 
ağası sınıfların des~e~iyl~ esk! ~e yenı sa· 
vaş ağalarının çeşıtlı khklerının <:Ju~ma

dan birbirleriyle savaşması, yarı-somurge 

durumundaki Çin in bir özelliğidir. Böyle 
bir görüngüye ne emperyalist ül~eler_de, ne 
de doğrudan doğruya emperyalızmın ege· 
menliği altındaki bir ülkede rastlanamaz." 
(Mao, Askeri Yazılar, Sol Yayınlar,s.11-ı2) 

Eski Çin'de köylüler toplam nüfusun% 
80'ini oluşturuyorrlu ve toprak dağılımın
da dengesizlik büyüktü. 

"Sınır bölgelerinde toprak durumu. 
Kabaca söylemek gerekirse, toprakların 

yüzde 60'tan çoğu toprak ağalarına, yüz
de 40'tan azı köylülere aitti" (age. s.4ı) 

Devrim öncesi Çin'de köylü sorununun 
taşıdığı önem ve köylü ayaklanmalarını_n 
ülke genelinde yaygın olması anlaşılır bır 
şeydir. Bu durum, Komünist Partisi'~in 

kırsal kesimde taban bulmasını ve gerılla 
savaşının yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor-

du. Görülüyor ki o dönemde Çin 'de mer
kezi otorite istikrardan yoksundur. Burju
vazinin ve büyük toprak sahiplerinin çe
şitli kHkleri arasında süregiden çatışmalar 
var (siyasi partiler geniş askeri biriikiere 
sahiptiler). Mao bunlara "merkezi savaş 
ağaları'' diyor. Ayrıca, yine askeri güçlere 
sahip olan yöresel feodallerin kendi arala
rında ve bunlarla merkez klikleri arasında 
çatışmalar eksilmiyor. Emperyalist dev
letler, Çin 'e hakim olma, onu bölüşme ya
rış ında bu klikleri destekliyorlar. ülkede 
yarı-feodal bir yapı egemen, köylü soru
nu ağır, köylü ayaklanmaları yaygın. Sınır 
bölgelerindeki kızıl üsler bu koşullarda 

doğuyor ve ayakta kalabiliyor. 
Mao, Çin 'in geniş bir ülke olmasını da 

Çin devrimci savaşı için, manevra olanak
larını arttıran önemli bir etken sayıyor. 

Mao, Çin'in ayırıcı özelliklerini şöyle 
özetliyordu: "Politik ve ekonomik bakım· 
dan dengesiz bir şekilde gelişen ve büyük 
bir devrim geçiren (Sun Yat Sen'in önder
liğindeki burjuva devrimi kast ediliyor, 
bn.) geniş bir yarı-sömürge ülke; büyük ve 
güçlü bir düşman; küçük ve zayıf bir kızıl 
ordu; ve tarımsal bir devrim. Bu ayıncı 
özellikler, hem Çin devrimci savaşının yö· 
netim çizgisini, hem de bu savaşın birçok 
stratejik ve taktik ilkelerini belirliyor.( ... ) 
Bu savaş uzatmalı bir savaş olacaktır". 

(age. s.11 7). 
Çin'de işçi ve köylülere dayanan halk 

savaşı, başlarda bir iç savaş niteli~ind~ i?i 
ve buı:juvazi ile büyük toprak sahıplerının 
iktidarını temsil eden Kuomintang'a karşı 
veriliyordu. 1937'de Japonların Çin 'i iş

!i!ale girİşıneleri durumu değiştirdi, bu 
kez, Japonlara karşı ulusal savaş gündeme 
girdi ve Kuomintang'ın da içinde olduğu 
ulusal birleşik cephe oluşturuldu. Japon
ların yenilgisi ve ülkeden çıkarılmasıyla 

iç savaş yeniden gündeme girdi ve devrım
ci güçlerin zaferine kadar sürdü. Her kere
sinde politik ve askeri strateji ve taktikler
de temel değişmeler oldu. 

Riya Azadi 

Çin halk savaşının, kendine özgü ko

şullar içinde doğup ge~işti~i ve?~. sa~aşt_a 
izlenen strateji ve taktıklerın Çın ın ozgul 
koşullarına göre biçimlendiği ve değişen 
koşullara göre değiştiği açıkken, bunun 
genelgeçer bir devrim st_ratejisi o_lara.~ yü~
lerce Asya, Afrika, Latın Arnenka ulkesı
ne salık verilmesi mümkün mü? 

Besbelli başka ülkelerde de kurtuluş sa
vaşları oldu, olmakta ve daha da ol~cak
tır. Ama kendilerine özgü koşullar içınde. 
Her ülkenin ulusal bağımsızlığa kavuşma
sı, sosyalist devrimin zafere ul~ş.ması _çok 
çeşitli yol ve biçimler izl_eyebılır ve ~zl~
mekte. Çin benzeri, gerılla hareketının 

kırlarda geliştiği -hatta bu küçük bir ü_l~e 
de olabilir- kentlerin sonradan ele geçırıl
diği örnekler var. Ama bu bir devrim ~a: 
sası gibi sunulamaz. Bunun tam tersını 

gösteren örnekler de var. 
Ulusal ve toplumsal kurtuluş için sava

şan tüm ülkelerin devrimcileri, elbet Çin 
halkının devrimci deneylerinden de yarar
lanacaklardır. Ama onlar kendi ülkelerinin 
devrim stratejisini şu ya da bu ülkf 
bir hazır reçete gibi alamazlar; onu, mo.. 
sizm-leninizmi kendi ülkelerinin somut 
koşullarına uygulayarak bizzat bulacak
lardır. 

Devrimin Nesnel Koşulları Sorunu 

Ama DEV-YOL bu hazır reçeteyi al
mıştır. O Türkiye için uzatmalı halk sava
şını öneriyor. Bundan da öte, Japo_nlara 
karşı ulusal direniş döneminde benımse
nen "uzatmalı savaşın üç aşaması" (stra
tejik savunma, stratejik denge, stratejik 
saldırı) aynen Türkiye için öngörülüyor. 
DEV-YOL bu stratejiye bir ekleme yapı
yor: halk savaşına bir geçiş evresi, "tak
tik evre" dediği "öncü savaş" .. 

Bilindiği gibi DEV-YOL, THKP-C'nin 
politik hattını sürdürüyor. Bu görüşler ise 
daha 1970'li yılların başında THKP-C 
oluştuğu zaman biçimlendiler. 

''Emperyalist hegemonya altındaki '·· · 
tün geri bıraktırılmış ülkelerde milli 1 

tam anlamı ile olgunlaşmış olmasa bııe 

mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sü
rekli olarak var olması, evrim ve devrim 
aşamalarının içiçe geçmesi, bir başka de
yişle silahlı eylemin objektif şartlarının 

mevcudiyeti demektir. 
" ... Şu anda iktidar mücadelesi yapan 

partimiz iktidarı alabilecek ~üçte ve aşa· 
mada değildir. Ancak duzenlı ordular aşa· 
masında, bütün yurt çapında yönetimi ele 
geçirmekten söz etmek müm~ündür. Ve 
biz, bugün bu aşamayı yaşadıgımızı asla 
iddia etmiyoruz. Biz, sadece halkımızın 
ihtilalci savaşının bu aşamaya gelebilmesi 
için, gerilla savaşının şart ol<:J~.ğu?u iddi~ 
ediyor ve bu amaçla da doguşuyoruz. 
(THKP, Devrim Stratejisi, ı No'lu Parti 
Bildirisi) Mahir Çayan, Toplu Yazılar, 

s.257-258. 

Türkiye'de Çin ve Vietnam benzeri 
yaygın köylü ayaklanmalarının varolmayı
şı onları düşündürüyordu. ''Halk savaşının 
dayanacağı bir zemin" göremiyorlardı. 

"Oligarşik dikta" ile halk arasında bir 
"suni denge"nin var olduğu, bu denge 
nedeniyle kitlelerin tepkisinin ciddi silah

lı ayaklanmalara dönüşmedi~i, _bu ... ~u~~ 
dengenin ancak Küba benzerı bır oncu 
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Riya Azadi 

savaş"la bozulabileceği kanısına vardılar. 
Mahir Çayan Küba deneyini genelleştire
rek şöyle diyordu: 

''Silahlı propagandanın temel mücade
le biçimi olması ve halkın devrimci öncü
lerinin sayaşı, marksizm-leninizmin evren
sel tezlerınin bu somut tarihsel durumun 
pratiğine uygulanması sonucu ortaya çık
mış olan, bütün emperyalist hegemonya 
altında olan ülkelerin proleter devrimcile
rinin bolşevik çizgisidir." (Mahir Çayan, 
Yazılar, s.271). 

THKP-C hareketinin ortaya koyduğu 
bu görüşleri DEV-YOL 12 Mart sonrası 
dönemde de hararetle savundu, devam et
tirdi. Onun yanısıra başka türden küçük 
burjuva örgütler de bu görüşlerden beslen
diler. örneğin bu görüşler Apocuların te
mel gıdası oldu. 

Bu görüşün sahipleri, Leninist devrim 
teorisini, ancak emperyalist ülkelerde uy
gulanabilir deyip bir yana itiyorlar ve ona 
karşılık Çin ya da Küba modelini veya iki
sinin bir karışımını, tüm emperyalist ol
mayan kapitalist ve geri kalmış ülkeler 
.çin model olarak sunuyorlar. 

Bu görüş, Leninist devrim teorisinin te
mel ilkelerini bir yana itiyor, ya da tahrif 
ediyor. örneğin Leninizm, devrimin ola
bilmesi için nesnel ve öznel koşulların bir 
~~tün olarak olgunlaşması gerektiğini söy
luyor. Bu her devrim için geçerlidir. DEV
YOL ve benzerleri ise bundan kurtulmak 
i~~n şunu ileri sürüyorlar: Emperyalist bir 
donemde tüm ülkelerde devrimin nesnel 
koşulları vardır, evrim ve devrim aşamala
rı içiçe geçmiştir. (Bunlar hatta devrimin 
öznel şartlarını hazırlamak içi'n de pek 
öyle yorulmaya gerek duymuyorlar). Si
lahlı savaş için koşullar uygundur, o hal
de politik iktidarın ele geçirilmesi, yani 
devrim için, hemen harekete geçilebilir. 
A~a. ~u _uzun sürecek, bir halk savaşı sü
recını ızlıyecektir. 

öncelikle şu nokta üzerinde duralım: 
Gerçekten tüm ülkelerde devrimin nesnel 
koşulları olgunlaşmış mıdır? 

Kapitalizmin emperyalist aşamasının 
.ı~rıntılı ve d~ğru bir tahlilini yapan Le
nın, emperyalızmin çeşitli ulusların eko
n?'?ilerin~ bir~ zincirin halkaları gibi bir
bırıne bagladıgını, kapitalizmin bu aşa
mada asalaklaşıp çürüdüğünü, bu nedenle 
de çöküşünün yaklaştığını, bu aşamanın 
sosyalist devrimin arafesi olduğunu, pro
leter devrimierin gündeme girdiğini belirt
ti. Devrimin tüm ileri kapitalist ülkelerde 
b~r?e~ patl~k v~receği ve zafere ulaşacağı 
bıçım~ndekı ~ bır önceki döneme özgü 
marksıst degerlendirmeden farklı olarak 
Lenin, bu aşamada devrimin tüm ileri ka
pitalist ülkelerde aynı anda patlak verme
y~c~.ğini, önce belki birkaç yada yalnızca 
?ır ulkede zafere ulaşacağını, bu ülkenin 
ıse en gelişmiş kapitalist ülke değil, em
peryal.~st zinciri~ en zayıf halkasını oluş
turan ulke olacagını belirtti. 

Stalin, bu konuya ilişkin olarak şunla
rı diyor: 

''Eskiden ayrı ayrı ülkelerde ya da da
ha doğrusu, gelişmiş şu ya da bu ülkede 
prol:tarya devrimi için nesnel koşulları~ 
varlıg_ından ya da yokluğundan söz etmek 
adettı. Şimdi bu görüş artık yetersizdir. 
Şimdi devrim için, nesnel koşulların, dün-

ya emperyalist ekonomi sisteminin tü
münde eksiksiz bir bütün olarak bulunup 
bulunmadığından sözetmek gerekir. Çün
kü si.stem tümü ile devrim için olgunlaş
~~ş ıse, y~ da ?aha doğrusu, olgunlaştığı 
ıçın, bu sıstemın içinde sanayi yönünden 
yeter derecede gelişmemiş bazı ülkelerin 
bulunması, devrim için aşılmaz bir engel 
olamaz." (Stalin, Leninizmin ilkeleri, Sol 
Yayınları, s.30). 

Stalin 'in görüşü son derece açıktır. 
Emperyalist sistem "bir tüm olarak" dev
rim için olgunlaşmıştır. Sanayi yönünden 
gelişkin bir ülkede de, görece olarak geri 
bir ülkede de devrim patlak verebilir ve 
zafere ulaşabilir. 

Bazılan bundan, ''tüm ülkelerde devri
min nesnel şartları olgunlaşmıştır ya da 
vardır'' sonucunu çıkarıyorlar. Ne var ki 
yukardaki tespitlerden böyle bir sonuca 
varılamaz. Sistemin bir tüm olarak devrim 
için olgunlaşmış olması, proleter devri
minin gündeme girdiğini, sistemin en za
yıf halkadan başlayarak kopacağını ve 
b~nu .başka zayıf halkaların izleyeceğini 
gosterır; ama asla, tek tek her ülkede dev
rimin nesı:eı ~~tlarının var olduğunu gös
termez. ~ge~ ~yle olsa~dı, bütün iş işçi sı
n~~ı partılerının becerısine kalırdı. Oysa 
b?yle olmadığını, devrimin başını çeke
bıl~cek nite.likte bir işçi sınıfı partisine 
sahıp olsa bıle, herhangi bir ülkede devri
min olması için bir devrimci durumun da 
varolması gerektiğini Lenin birçok kez 
belirtı:ıiştir ve devrimci hareketin pekçok 
deneyı de bunu doğruluyor. 

"Marksistler için devrime elverişli bir 
durum olmaksızın bir devrim imkansızdır· 
üstelik her devrimci durum da bir devrim~ 
yol açmaz. Genel anlamda bir devrim du
rumunun belirtileri nelerdir? Şu üç ana 
belirleyiciyi sıralarsak bizce yanılmış ol
mayız: 1. Hakim sınıflar için bir değişik
lik yapmaksızın hakimiyetlerini sürdür
mek imkansız hale geldiği zaman· 'üstte
k! sınıflar' arasında şu ya da bu 'şekilde 
bır bulıran olduğu zaman; hakim sınıfın 
politikasındaki bu buhran, ezilen sınıfla
rı~ .~oşn':lt~uzluk ve kavgalarının ortaya 
dokulmes.ını sa~Iı~acak bir gedik açtığı 
zaman; bır devrım ın olması için çoğu za
man ·~ıttaki sınıfların' eski biçimde yaşa
ma~ 'ıstememeleri' yeterli değildir; 'üst
tekı sınıfların' da eski biçimde yaşayamaz 
hale gelmeleri' gerekir. 2. Ezilen sınıfların 
sıkıntıları ve ihtiyaçları dayanılmaz hale 
geldiği zaman. 3. Yukardaki sebeplerin 
sonucu olarak barışta soyuimalarına hiç 
seslerini çıkarmadan katianan ama orta
lığın karıştığı zamanlarda hem bulıranın 
yarattığı şartlarla ve hem de bizzat 'üst
teki sınıfların' bağımsız tarihi bir eyleme 
sürüklerneleriyle kitlelerin faaliyetinde ol
dukça büyük artış olduğu zaman. 

"Sadece tek tek grupların ve partilerin 
değil, münferİt sınıfların iradesinden de 
bağımsız olan bu objektif değişmeler ol
maksızın, genel kural olarak bir devrim 
imkansızdır. Bu objektif d~ğişikliklerin 
hepsine birden, devrim durumu denilmek
tedir." (Lenin, Sosyalizm ve Savaş). 

Bunlar son derece açık görüşler. Siste
min tümü devrim bakımından olgunlaş
mış. Ama herhangi bir ülkede devrimin 
olabilmesi için orada bir devrimci duru
mun, (ulusal krizin) varolması gerekiyor. 
Devrimci durum ise tüm ülkelerde, her an 
varolan birşey değildir. 

Rı1pel 7 

.. Emp~ryalist dönemde, kapitalizmin bir 
dunya .~ı~.temi haline gelmesi, asalaklaşma
sı ve. çuru.m~.ye yüz tutması ile proletarya 
de~nmlerı ~~deme girdi. özellikle Büyük 
Ekım Devrımınden sonra geri kalmış sö
~ürge. ~l~elerde de ulusal kurtuluş dev
rımlerı ıçın elverişli koşullar doğdu. An
cak ~l~slararası durumun devrimler için 
elverışlı ol_ması, bir tüm olarak olgunlaş
mas~ ~~tmıyor; ayrıca tek tek her ülkede, 
Le~~~ ın yukarda temel kriterlerini belir
ledıgı ulusal krizin (devrimci durumun) 
orta~a. çıkması gerekiyor. Çağımızda, 
devrımın nesnel koşulları dendiği zaman 
d~. asıl akl~ .g~le? bu değişikliklerdir. Çün
ku bu degışıklıkler, şu ya da bu liderin, 
partinin, hatta sınıfın istek ve iradesiyle 
değil, ekonomik ve toplumsal olayların 
gelişimiyle, nesnel olarak kendilerini orta
ya koyarlar veya ortadan kalkarlar. 

Besbelli devrimin olması için bu da 
yetmez, ' her devrimci durum bir devrime 
yol açmaz". öznel (subjektif) koşullar da 
devrim için olgunlaşmış olmalıdır. Bun
dan kast edilen insanların örgütlü, bilinçli 
eylemidir. Bu eylem olmaksızın devrim 
olmaz. İnsanlar, verili (nesnel) koşullar 
içinde tarihlerini kendileri yaparlar. İşçi 
sınıfı devrimci bir parti biçiminde örgütlü 
olmadan devrime öncülük edemez. ilerici 
sınıf ve tabakalar, parti ve kimi zaman da 
bir ulusal, anti-emperyalist, anti-faşist 
cephe biçiminde örgütlü olmadan sömür
geciliğe,emperyalizme,faşizme güç yetire
mezler. O halde devrimin öznel koşulla
rıyla aniatılmak istenen, devrimde çıkarı 
olan ezilen sınıfların yeter derecede bilinç 
ve örgütlülük düzeyi ve bunu eyleme çevi
rebilme yetenekleridir. 

Mahir Çayan'ın kendisi de, herhangi 
bir ülkede devrim olabilmesi için, uluslar
arası değişen koşulların yanısıra, bir ulu
sal krizin gerekli olduğunu yazılannda be
lirtiyor. Ne var ki, daha sonra, kitlelerden 
ve işçi sınıfından kopuk küçük burjuva 
eylemciliğinin gündeme girdiği 12 Mart 
havasında Çayan, bu görüşlerine açıkça 
ters biçimde yeni görüşler getirdi, geri 
kalmış ve sömürge ülkelerde evrim ve dev
rimin içiçe geçtiğini, sürekli bir ulusal 
kriz bulunduğunu ve silahlı mücadele ko
şullarının sürekli varolduğunu ileri sürdü. 
Bunlar Marksist-Leninist teoriye ters gö
rüşlerdir ve pratik yaşam da bunları doğ
rulamıyor. 

Evrimle Devrimin İçiçe Geçtiği 
Tezi Anti-Marksist Bir Görüştür 
DEV-YOL, Türkiye'yi de içine dahil 

ettiği tüm geri kalmış, sömürge ülkeler ba
kımından geçerliliğini ileri sürdüğü bu ev
rimle devrimin içiçe geçtiği görüşünü 12 
Mart sonrasında sürdürdü. 

Bu görüş, toplumsal gelişmenin kaba 
metafizik bir yorumu niteliğindedir. Ma: 
teryalist diyalektiğin nicelikten niteliğe 
geçiş, ya da süreklilik ve kesinti yasasını 
kavramamakta, sonuç olarak da bu yasa
nın reddine varmaktadır. 

Doğada, nesnelerin ve olguların gelişim 
sürecinde (evrim de) süreklilik ve kesinti 
bir arada bulunur. Süreklilik (görece ola
rak yavaş meydana gelen nice! birikimler, 
artma ya da eksilme, büyüme ya da küçül-
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Rupel 8 

me, ısınma ya da sovuma vb.) belli bir 
aşamada kesintiye (nitel değişime) yol 
açarlar. Kesintiyle bir önceki nesne veya 
olgu yokolur, yerini bir yenisine bırakır. 

Doğadaki evrim sürecinde süreklilik ve 
kesinti birarada vardırlar, süreklilik kesin
tiyi, kesinti sürekliliği doğurur; ama bu 
bir iç-içe geçiş veya aynı şey olma değil
dir. 

Toplumsal olaylarda kesinti ya da sıç
rama devrim diye adlandırılır. Toplumsal 
gelişim sürecinde devrimin yer alması da, 
onun ön koşullarının hazırlanmasına, yani 
bir nicelik birikimine (sürekliliğe) gerek 
duyar. Bu aşama evrim olarak nitelenir. 
Bu aşamalardan biri yok, ya da gereksiz 
sayılarak toplumsal gelişim süreci doğru 
biçimde kavranamaz. 

Reformistler, toplumsal gelişim süreci
ni salt nice! birikimler düzeyine indirger 
ve bir devrime gerek olmadığını söylerler. 
Oysa bir devrim olmaksızın, örneğin in
sanlar bilinçli ve örgütlü olarak eyleme 
geçip politik iktidarı almaksızın ve üre
tim araçlarının mülkiyetini toplumsal 
mülkiyete dönüştürmeksizin kapitalizm 
yerini sosyalizme bırakamaz. Bu olmak
sızın nice! birikimler, bu anlamda nesnel 
koşulların olgunlaşması, bir ulusal kriz, 
kendiliğinden eski toplumun yerine ye
nisini geçiremez. 

Bir başka yanlış ise gelişme sürecini 
salt bir sıçramaya, (devrime), indirgemek, 
devrimin ön koşullarını, ona hazırlık dö
nemini, bunun için güç biriktirmeyi, nes
nel koşulların olgunlaşmasını önemseme
mek, değişimi salt insanların irade gücüne, 
devrim yapma istemine bağlamaktır. Bu, 
felsefede iradecilik (voluntarizm) olarak 
adlandırılan eğilimdir. Somut koşulları 

gereği gibi değerlendirmeden, kitleleri 
örgütlerneye ve güç biriktirmeye gerek 
duymadan devrim için hemen harekete 

geçilmesini, ayaklanmayı öneren anarşist
lerin tutumu budur. 

Toplumsal gelişmede evrim dönemi ile 
devrim dönemini nasıl ayıracağız? Besbel
li ki, devrim döneminde de evrim aşaması
nın (devrime hazırlık döneminin) birçok 
yöntemleri (örneğin propaganda-ajitas
yon, kitleleri örgütleme, gösteri, grev vb.) 
devam eder; bu dönemde insanların poli
tik eyleme çekilmesi, bilinçlenme ve ör
gütlenme daha da hızlanır. Diğer yandan, 
devrime hazırlık döneminde kitlelere gös
terilen hedef, politik iktidarın ele geçiril
mesi ve devrimci dönüşümler, bu aşamada 
eyleme konur. Devrim dönemi, sınıf mü
cadelesinin en ileri bir aşamaya varması, 
her iki tarafın güçlerinde tam bir sefer
berlik, çoğu kez silahlı çarpışmaları da 
içeren çok yönlü bir çatışma demektir. 

Evrim dönemi görece olarak yavaş ve 
uzun süreli değişmeleri içerirken devrim 
görece olarak kısa, hızlı değişiklikleri içe
rir ve toplumda bir nitelik değişimine yol 
açar (devrimin zafere ulaşmasıyla politik 
iktidarın sınıf yapısı değişir, toplumsal 
dönüşümler başlar). 

Devrim aşaması, görece olarak kısa ol
makla birlikte, bu herşeyin bir anda olup 
bitmesi değildir. Bu süre ülkeden ülkeye 
değişebilir. örneğin ülkelerden birinde 
kısa süreli bir halk ayaklanmasıyla politik 

iktidar alınabilir; bir başkasında uzun, 
aşamalı bir iç savaşla buna ulaşılabilir. 

Kimi zaman, politik iktidar alınsa bile bu
nu kısa, ya da uzun bir iç savaş izleyebi
lir. Yine sosyalist devrim, birçok sömür
ge ülkede olduğu gibi, emperyalizme kar
şı verilen bir ulusal kurtuluş devriminin 
devamı, ikinci aşaması olarak yer alabilir. 
Hayat bize, ayrı ayrı ülkelerde devrimin 
gerçekleşme yolunun son derece çeşitli 

olabileceğini gösteriyor. Ne var ki, dev
rim aşamasının ülkeden ülkeye kısa ya da 
uzun olması, ya da izlediği yöntem ve bj
çimler, toplumsal değişimin her zaman 
ve her yerde geçerli olan temel yasalarını 
ortadan kaldırmıyor. örneğin şu ya da bu 
ülkede yer alan görece olarak uzun bir 
halk savaşına bakıp, artık bir kısım ülke
ler için, ya da bir genelierne ile tüm sö
mürge ve geri kalmış ülkeler için bir evrim 
aşamasına gerek olmadığı sonucuna varı
lamaz. 

DEV-YOL işte bu yanlışa düşmüştür. 
O, tüm bu ülkeler için evrim ve devrim 
aşamaları içiçe geçmiştir derken, özün
de, evrim aşamasını reddeden bir sonuca 
varmaktadır. O, tüm bu ülkelerde devri
min nesnel koşullarının olgun olduğu gi
bi yanlış bir önyargıdan hareketle, dev
rim için hazırlığa, güç biriktirmeye gerek 
duymaksızın hemen politik iktidarın ele 
geçirilmesine yönelik eylemlerin, silahlı 

çarpışmaların başlatılınasını önermekte
dir. Devrim koşulları olgunlaşmadan, kit
leler hazırlıksızken başlatılacak böyle bir 
silahlı mücadelenin bir zafer şansı olmadı
ğı ve düşman tarafından kolayca bozguna 
uğratılacağı açıktır. Kimi örgütlerin ira
deci bir tutumla, kitlelerden kopuk ola
rak giriştikleri bu tür eylemler çoğu kez 
bireysel terör eylemleri düzeyinde kal
makta, ciddi bir gerilla eylemine bile dö
nüşememektedir. Türkiye'de bazı küçük 
burjuva devrimci örgütlerinin ve bu arada 
DEV-YOL'un kendisinin, 12 Mart öncesi 
ve sonrasında vardıkları sonuç da budur. 
Bu görüş, bizzat Türkiye'deki pratikleriy
le iflas etmiştir. 

Dünyamızda devrimin nesnel ve öznel 
koşullarının tek tek tüm ülkelerde olgun
laşmadığı da yıllardır yaşanan deneyler
den ve bu ülkelerde sınıf mücadelesinin 
izlediği süreçlerden bellidir. Kimi zaman 
şu ya da bu ülkede yeralan derin bir ulu
sal kriz, yeter bir devrimci öncülükle ve 
uluslararası uygun koşullarla bütünleşe

rek bir devrime yol açıyor, bir ulusal kur
tuluş devrimi başlayıp gelişiyor, ya da bir 
ülke kapitalist sistemden kopuyor, sosya
list gelişme yoluna giriyor. Ama tüm ülke
lerde birden bu süreç yaşanmıyor, yaşa
namaz. 

Türkiye ve Kürdistan'da da, devrime 
hazırlık sürecini hızlandırmak, kitleleri ör
gütlemek, öncü güçleri oluşturmak ve de
rin kriz dönemlerini devrime çevirmek, 

sözkonusu toplumsal gelişme yasalarını 

iyi kavramaya, eylemlerimizi bu gelişim 
yasalarıyla uyumlu kılmaya bağlıdır. 

Lenin'i Yoluntarİst Yapma Çabası 

Sözkonusu voluntarist (iradeci) bakış 
açısı Mahir Çay an 'ın çeşitli yazılarına 

Riya Azadi 

yansımıştır ve DEV-YOL da 12 Mart son
rası dönemde bu görüşlerin doğruluğunu 
ıspatlamaya çalıştı durdu. İlginç olan, 
marksist devrim teorisinin de (bir yönüy
le!) voluntarist sayılmasıdır .. 

' üretici güçler devrim için gerekli olan 
(belli bir) seviyede olursa devrim olabilir. 
Bu anlamda Marksist devrim teorisi deter
ministtir .... Devrimin zaferi için ihtilalci 
insiyatif de gereklidir. Bu anlamda da 
marksist devrim teorisi voluntaristtir". 
(M.Çayan, Yazılar, s.197) 

Devrim için ihtilalci insiyatifin, bilinçli 
ve örgütlü insan eyleminin gerekli olduğu 
açık bir şeydir. Ne var ki bu, iradeci ol
makla aynı şey değildir. Devrimci parti
ler, bir mücadele biçimi olarak sırasında 
teröre de başvururlar; nasıl ki bu da, onla
ra "terörist" denmesini gerektirmez. 
Marksist terminolojide voluntarist (irade
ci) kavramı, nesnel koşulları, sebep-sonuç 
ilişkilerini, zorunluluğu, özetle, toplumsal 
gelişme yasalarını bir yana itip tarihsel 
olaylarda temel önemi kişilerin inanç ve 
eylemine, onların iradesine bağlayan anti
marksist akımlar için kullanılır. 

Mahir Çayan, emperyalist dönemde 
Lenin 'in marksizme getirdiği katkıları da 
yanlış yorumluyor ve Lenin 'le Marks ve 
Engels'i karşı karşıya koyuyor. 

"Hemen görüleceği gibi, Marks ve En
gels'in devrim teorilerinde ağır basan yön, 
ekonomik ve sosyal determinizmdir. Vo
Juntarizmin rolü, maddi koşulların belirle
yici çerçevesi içindedir. Bu anlayışa göre, 
politik devrim, sosyal devrimin tamamla
yıcısıdır. Politik devrim, maddi şartların 
belirleyici çerçevesi içinde ihtilalci insiya
tifin ürünüdür." lage. s.200). 

"Lenin' in devrim teorisinde, i h tilale i 
insiyatifin rolü (emperyalist dönemin özel
liklerinden dolayı) Marx ve Engels'inkile
rine kıyasla çok daha ağırlıklıdır. Emper
yalist dönemde, devrimierin maddi temel
leri hazır olduğu için, meseleyi çözmek 
ihtilalci insiyatifin uygun zamandaki atılı
rnma kalmaktadır." (age. s.225) 

"Marx ve Engels'in devrim teorilerinde 
- o zamanın somut şartlarından dolayı· 

ekonomik ve sosyal determinist yön,vo
luntarist yöne nazaran daha ağır basar.Le
ninist teoride ise,politikanın ekonomiye 
oranla belirleyiciliği ağır basmaktadır. Ya
ni ihtilalci insiyatif temeldir. (age.s.231) 

Yukardaki alıntılardan açıkça anlaşı

lacağı üzere, M.Çayan, "ihtilalci insiya
tif"i, yani insanların devrimci yöndeki 
bilinçli ve örgütlü eylemini, diğer bir de
yişle "iradi" olan şeyi iradeci/ik 'le (vo
luntarizm) aynı şey saymaktadır. Bunun 
yanlış olduğunu yukarda belirttik. 

Çayan Marksist felsefenin özünü, te
melini kavramamış, onu alt-üst etmiş, 

Marks ve Engels'i de, Lenin'i de yanlış 

yorumlamıştır. 

Determinizm, şeylerin, olguların bir 
sebep-sonuç ilişkisi içinde değiştiklerini, 
birinin diğerine yol açtığını, onu doğur
duğunu savunan felsefi görüştür. Besbel
li marksistler de bu görüşü savunurlar ve 
bu anlamda deterministtirler. Ne var ki 
determinizmin de çeşitleri vardır. örne
ğin mekanik deterministler rastlantıyı 

yok sayarlar ve herşeyin belirlenmiş bi
çimde, zorunlu olarak ortaya çıktığını ve 
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değiştiğini söylerler. Bu anlayış kadercili
ğe götürür. Oysa zorunluluk ve rastlantı 
birlikte vardır; temel olan zorunluluktur 
ve o, kendisine bir dizi rastlantı arasından 
yol açar. 

Kaba deterministler Marksist teoriyi 
de yanlış yorumlar, saptınrlar. Onlara gö
re, kapitalizmin sosyalizme yerini bırak
ması, toplumsal gelişim yasalarına göre 
zorunlu ise, bu nasıl olsa kendiliğinden 
olacaktır ve bu iş için insan eylemine, ör
neğin devrimci bir parti kurmaya gerek 
yoktur. 

Bu görüşün Marksizmle bir ilişkisi ol
madığı açık. Toplumsal gelişme yasaları
nın, doğa yasalarından farklı yanları var
dır. Besbelli, insan da doğanın ürünüdür, 
ama o tuplumsal, bilinçli bir varlıktır; bu 
nedenle de doğaya ve topluma karşı etki
de bulunabilir, onu değiştirebilir. Bu ne
denledir ki Marks, ''insanlar tarihlerini 
kendileri yaparlar" diyordu. 

Devrimin nesnel koşulları olgunlaşsa 
bile, o, kendiliğinden olmayacaktır; onu 

çekleştiren bilinçli insan eylemi gerek
- .ır. Bu nedenle de gerici sınıflada başa 
çıkacak devrimci bir örgüte, partiye gerek 
vardır. 

Ne var ki insanın toplumsal gelişmeyi 
etkilemesi, kendi tarihini yapması, tarihi 
ve toplumsal koşulların çerçevesi ile belir
lenmiştir. Bunu şöyle açıklıyorrlu Marks: 
''İnsanlar kendi tarihlerini kendileri ya
parlar; ama canlarının istediği gibi, kendi
leri tarafından seçilmiş koşullarda değil, 
geçmişin doğrudan doğruya verdiği, mi
ras bıraktığı koşullarda olur bu." 

İnsanın bilinçli eylemi toplumsal geliş
me yasalarına uygun düştüğü zaman, tari
hi gelişimi ileri yönde hızlandırabilir, dö
nüştürebilir. Marksizm, insan iradesinin 
önemını asla küçümsememiştir. Ama 
Marksizm, tarihi ve toplumsal koşulların 
belirleyiciliğini esas alır. İrade gücü ile bu 
koşullar ve bu yasalar ortadan kaldırıla
maz. 

Marks ve Engels sorunu böyle koy
şlar da Lenin farklı mı düşünmektedir? 

,nin 'i iradeci sayan ve onu Marks ve 
Engels'le karşı karşıya koyan bu görüş tü
müyle saçmadır. Bu, Lenin 'i anti-marksist 
sayınakla eştir. 

Bu görüşe nereden varılıyor? Lenin 
"ihtilalci insiyatif"e değer veriyordu da, 
Marks ve Engels vermiyorlar mıydı? Peki 
işçi sınıfına yol gösteren büyük ihtilalci 
beyannameye, Komünist Manifesto'ya ne 
denir? İşçi sınıfının, Marks ve Engels'in 
öncülüğünde oluşturulan ilk uluslararası 
örgütüne, Birinci Enternasyonal'e ne de
nir? 1848 devriminin içinde bizzat yer 
alan, savaşa katılan ve onu yönlendirmeye 
çalışan Engels'in davranışına ne denir? 
Ama Lenin Marksist teoriyi yeni koşulla
ra uyguladı, geliştirdi, zenginleştirdi. Bu 
da doğal bir şey. O, devlet örgütünün ve 
militarizmin geliştiği yeni koşullara uy
gun düşen işçi sınıfı partisinin ilkelerini 
de koydu. Bütün bunlar Lenin'in Marks 
ve Engels'ten ayrıldı~ını, "voluntarist" 
olduğunu mu gösterir? Böyle bir iddia 
gülünçtür, Lenin'e de ciddi bir haksızlık
tır. 

Şurası bir gerçek ki devrimci insiyatif 
olmadan devrim olmaz. Bu,çağımızda da 

böyledir, Marks ve Engels döneminde de, 
hatta Fransız burjuva devrimi döneminde 
de böyle idi. Ama böyle olması, tarihe 
yön veren temel şeyin ekonomik ve top
lumsal yaşamın gelişimi olduğu, sınıfların 
ve sınıf kavgalarının bunun tarafından ya
ratıldığı gerçeğini değiştirmez. 

Emperyalist dönem neyi değiştirdi? 
Emperyalist dönem, besbelli, bu gerçe

ği değiştirmedi; yalnızca devrim bakımın
dan elverişli koşullar getirdi. Bu da tarihi 
ve toplumsal koşulların belirleyiciliğinin, 
temel önemde oluşunun yeni bir kanıtı 
değil mi? 

Devrimci insiyatifi temel, tarihi ve top
lumsal koşulları ikincil alan bu görüş, 
marksizm-leninizme yabancıdır, subjektif 
idealist bir görüş tür. 

Materyalist felsefenin özü maddenin 
önde geldiği, bilincin onun tarafından ya
ratıldığıdır. Tarihi materyalizmin özü, üre
tim güçleri düzeyinin, ekonomik temelin 
toplumun politik, entellektüel üst-yapısını 
belirlediği ve toplumsal gelişmenin üretim 
güçlerindeki gelişmeye tabi olduğudur. 
Marks'ın felsefesinin özü budur. Besbelli 
Marksizm bir dogma değildir. Onu deği
şen koşullara yaratıcı biçimde uygulamak 
gerekir. Ama Marksizmin yukarda belirle
nen özü, yeni koşullara uygulama adına 
değiştirilemez, ortadan kaldırılamaz; bu 
Marksizmi red etmekle birdir. Mahir Ça
yan ve onu izleyen DEV-YOL bunu yap
makta, üstelik de bu işte Lenin'i kendisi
ne dayanak yapmaya kalkışmaktadır. 

Çayan'ı ve DEV-YOL'u böyle bir yan
lışa sürükleyen nedenler arasında, çağı
mız devrimci sürecinin iyi kavranmaması 
vardır. örneğin üretim güçlerinin çok az 
geliştiği, hatta kapitalizmin egemen duru
ma bile gelmediği geri kalmış, sömürge ül
kelerde ulusal kurtuluş devriminin zafere 
ulaşabilmesi, kimi yerde sosyalist devrim
le tamamlanması, onları böylesine, üre
tim güçlerinin gelişmesinin belirleyici ol
madığı, ihtilalci insiyatifin önde geldiği 
tarzındaki bir yanlışa sürüklüyor. Ne var 
ki, bu tür ülkelerdeki devrim sürecini, dün
yamızda bir bütünlük gösteren devrimci 
süreçten ayırmamak gerekir. Onlar yalnız
ca parçayı göz önüne almakta, ama bu 
parçadaki gelişmeleri belirleyen uluslar
arası durumu gözden uzak tutmaktadırlar. 
Eğer günümüzde Vietnam, Küba, Angola 
gibi ülkelerde bu tür devrimler yer alıyor
sa, bu emperyalizmin bir dünya sistemi 
haline gelişinden, Büyük Ekim devrimin
den, sosyalist sistemin doğuşundan, iki 
sistemin mücadelesinden ve bu tür geri 
kalmış ülkelerdeki devrim güçlerinin 
uluslararası düzeyde devrimci güçlerden 
aldığı büyük destekten ayrı olarak düşü
nülemez. Dünyamızda üretim güçleri ve 
üretim ilişkileri bu düzeye varmasaydı bü
tün bunlar olmazdı. 

Mahir Çayan, halk savaşlarmdan söz 
ederek, bunun "leninist parti anlayışının 
zaman içinde derinleşmesinin, devrim 
teorisindeki voluntarist yönde daha ağır 
basmasının tabii bir sonucu'' olduğunu 
söylüyor. 

Ulusal kurtuluş savaşlarında işçi sınıfı 
partilerinin leninist devrim teorisini kendi 
ülkelerinin koşullarına uyguladıkları, böy
lece onu zenginleştirdikleri ve marksizm-
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leninizmin hazinesine katkıda bulunduk
Iarı elbet bir gerçektir. Ne var ki bu, iddia 
edildiği gibi ''voluntarizmin derinleştiril
mesi" değildir. Leninizmle voluntarizm 
birbirine zıt şeylerdir. 

Maocular, gerçekten de Leninizm 'den 
uzaklaşmış ve voluntarizme varmışlardır. 
THKP-C'nin ve DEV-YOL'un vardıkları 
yer de budur. 

Çin ve Vietnam türü bir halk savaşını 
örnek seçen THKP-C, Türkiye'de Çin ve 
Vietnam benzeri köylü ayaklanmalarının 
ve bir ulusal savaşın varolmadığı gerçeği 
ile yüzyüze kaldı. Buradan suni denge kav
ramına vardı. "Oligarşik dikta" ile halk 
kitleleri arasında var olan "suni dengeyi" 
bozmak, kitlelerin tepkilerini harekete ge
çirip bir ayaklanmaya dönüştürmek için 
bu kez, Latin Amerikalı gerilla liderlerin
den "öncü savaş" takti~ini benimsedi. Bir 
grup devrimci, oligarşik diktaya karşı biz
zat eyleme geçerek dengeyi bozacaklar 
ve kitleleri eyleme çekeceklerdi.. Nesnel 
koşulların tüm ülkelerde devrim için ol
gunlaştığı, evrim ve devrimin içiçe geçti
ği ve işin ihtilalci insiyatife kaldığı biçi
mindeki yanlış görüşler bu stratejinin em
rine koşuldu. Ne var ki, gerçek durum 
böyle olmadığı, Türkiye 'de her an bir ulu
sal kriz bulunmadığı, Türkiye'nin koşul
ları Çin'le, Vietnam'la, Küba ile aynı ol
madığı için, sözkonusu öncü savaş takti
ği, denizde kürek zoru ile dalga yaratma 
çabasından başka şey değildi. Ne işçi sı
nıfı gereği gibi örgütlü idi, ne de onun 
bağlaşıklarıyla gerekli bağiaşması (ittifa
kı) sağlanmıştı. Bu nedenle, ulusal krizin 
ortaya çıktığı 12 Mart ve 12 Eylül dö
nemlerinde egemen sınıflar ve onların em
peryalist efendileri kendileri için gerekli 
düzenlemeleri yaparken, öncü savaş tak
tiğinin boş laftan ve birkısım bireysel 
terör eylemlerinden öteye gitmediği, kit
lelerde ciddi bir kıpırdanma yaratmadığı 
açık biçimde görüldü. 

DEV-YOL Parti ve Cephe 
Konusunda Neler Yapabildi? 

Diğer yandan, devrimci insiyatife te
mel önemi veren, Türkiye'de devrim için 
nesnel koşulların her zaman varolduğunu, 
bütün işin devrimin öznel koşullarına bağ
lı olduğunu söyleyen bu eğilim, bu konu
da şimdiye dek neler yapabildi? Gerçek 
şu ki, gerek DEV-YOL, gerek ona kay
naklık eden THKP-C hareketi, Leninist 
parti anlayışından uzak olmuştur. 

Bir örgütün kendisine Marksis-Leninist, 
ya da işçi sınıfının politik örgütü demesiy
le iş bitmiyor. Bugün Türkiye'de bu tür
den yığınla örgüt var. Marksist-Leninist 
parti olabilmek, herşeyden önce işçi sını
fı ideolojisine kararlı biçimde sahip çık
ınakla mümkündür. Gerek DEV-YOL ha
reketinin, gerek ona kaynaklık eden 
THKP-C'nin Marksizm-Leninizmin teorik 
konumlarından ne denli uzak oldu~u or
tadadır. 

İdeolojik ve teorik görüşler temeldir; 
ama bu yetmez. Parti işçi sınıfının müca
delesine öncülük edebilecek bir yapıya, 
çalışma tarzına da sahip olmalıdır. 

İşçi sınıfının partisi, bu sınıfın en bi-
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linçli, yiğit, çalışkan unsurlarını örgüt
ler. O, bunu yapmadan bu sınıfla sağlam 
bağlar kuramaz, onun kavgasına öncülük 
edemez. Oysa THKP-C öğrenci gençlik 
hareketinin içinden doğan ve onun bir 
bölümüne dayanan bir örgüttü; işçi sınıfı 
ile hiç bir ciddi bağı yoktu. Leninist ör
gütü "yarı-askeri bir örgüt" olarak nitele
yen ve 12 Mart'ın az öncesinde kurulur 
kurulmaz halk savaşını başlatma adına, 

silahlı propaganda dediği gerilla eylem
lerini başlatan bu örgütün, gerek işçi sı

nıfı gerekse diğer halk yığınları içinde 
örgütlü olmadığı, yığınları eyleme geçi
remiyeceği ve düşmanın güçlerinde ciddi 
bir dağılmanın olmadığı sözkonusu ko
şullarda kısa sürede yenilgiye uğrıyacağı 
açıktı. 

DEV-YOL THKP-C'nin kısa sürede ye
nilip dağılmasına iki neden gösteriyor: Bi
risi, örgütün kuruluşundan kısa süre sonra 
ortaya çıkan bölünme, diğeri de örgütün 
ideolojik çizgisinin ve mücadele anlayışı
nın ''tüm birimlere ve yönetim kademele
.rine hakim kılınamaması' '. Bu ikincisi, 
''silahlı mücadele ile barışçı mücadele 
alanlarındaki örgütlenmeler arasında bağ
lantı kayışlarının örgütlendirilemeyişi" 

olarak da niteleniyor ve örnek olarak da 
örgütle, onun "en geniş kitlevi örgütlen
mesi" olarak nitelenen DEV-GENÇ ara
sındaki ilişki gösteriliyor. 

Ama DEV-YOL, ideolojik olarak sap
tanan çizgiye hiçbir eleştiri getirmiyor, 
tersine onu savunuyor; eksikliği, bu ideo
lojinin tüm birim ve kadernelere gereği gi
bi mal edilmemesinde buluyor. 

Görüldüğü gibi THKP-C, hem "parti" 
hem de "cephe" olarak öğrenci ı:ıenclii:!in 
içinden çıkmıştır ve onun "en geniş" kit
levi örgütü, aslında tek kitlevi örgütü de 
yine öğrenci gençliktir veya bu gençliğin 
bir bölümüdür.Böyle bir örgütün işçi sınıfı 
partisiyle bir ilişkisinin olmadığı daha 
baştan açık değilmi? Ama DEV-YOL'a 
göre, eğer ideolojik çizgi Dev-Genç'e ha
kim kılınabilseydi, eğer Dev-Genç'in "ba
rışçıl" eylemleri TKHP-C'nin silahlı mü
cadeleyi temel alan mücadele anlayışına 
tabi kılınabilseydi, böylece bağlantı kayı
şı iyi çalışsaydı, durum farklı olacaktı.. 

Bilindiği üzere sendikalar, gençlik ve 
kadın örgütleri ve benzeri kitle örgütleri 
parti politikasının kitlelere ulaşmasında, 
kitlelerin eyleme geçirilmesinde önemli 
bir rol, bir "bağlantı kayışı" rolü oynar
lar. Ne var ki bunun için, öncelikle, ger
çek anlamda bir işçi sınıfı partisi gerekli
dir. Ve o, bir yandan işçi sınıfı ve diğer 
halk kesimleri içinde örgütlenirken, aynı 
zamanda onları da örgütler; sendikalarda, 
kadın ve gençlik örgütlerinde, köylülük 
içinde dal-budak salar. Sözkonusu bağlan
tı kayışiarını harekete geçirebilmek de an
cak bununla mümkündür. DEV-YOL, sen
dikalar içinde örgütlenememiş, kitlesel 
kadın örgütleri bulunmayan (o dönemde 
kadın örgütleri yoktu), köylüler içinde ör
gütsüz olan böylesine bir "parti" ve "cep
he"nin nasıl olup da kitleleri eyleme geçi
rebileceği üzerinde hiç düşünmüyor. Oysa 
bu, herhangi bir devrimin hayati bir soru
nudur. 

THKP-C içindeki bölünmeye gelince, 

elbet bu, hareketi zayıflatmıştır. Ama bu 
bölünmenin kendisi, örgütün taşıdığı ideo
lojik ve örgütsel zaafların sonucudur. Bu 
bölünmeyi yenilginin önemli bir nedeni 
saymak yanlıştır. 

12 Mart sonrasında, Dev-Genç'in te
melleri üzerinde oluşan DEV-YOL bakı
mından da, parti konusunda bir gelişme 
olmadı, tersine, belki bir gerilemeden söz 
edilebilir. 

THKP-C, öğrenci gençliğin içinden çı
kan bu devrimci grup, kendisini hem par
ti, hem cephe ilan etmişti. DEV-YOL ise, 
12 Eylül faşizmi gelip çatıncaya kadar ne 
parti ne de cephe sorunu üstünde ciddi ·bi
çimde durdu. 1978'lerde hala "partileş

me süreci"nden söz ediyordu. Bugün ise 
12 Eylül yenilgisinin getirdiği ortamda bu 
hareket daha da dağınık ve ne yapacağını 
bilemez duruma düşmüştür. 

Bütün bunların sonucu olarak da DEV
YOL kitlelerin önüne açık, net bir prog
ramla çıkmadı. Leninist örgütlenme mo
deline uygun, disiplinli bir örgüt yapısı 
ku ram adı. 

Kitleleri devrim için eyleme geçirmek 
ve devrimi zafere ulaştırmak, özellikle de 
geri kalmış ve sömürge ülkelerde ve anti
faşist mücadelede, parti sorununun yanısı
ra cephe sorununun da sağlıklı bir çözü
münü gerektirir. Bu konuda da DEV
YOL yanlış, sekter bir politika izledi. 
Emperyalizmi, egemen güçleri, faşizmi 
yenilgiye uğratmak buna uygun cephele
ri örgütlemekle mümkündür. 

DEV-YOL'un 12 Eylül öncesi, esas ola
rak bir cephe sorunu yoktu. O, siyasal 
planda diğer birçok örgütle biraraya gel
meyi, güçbirliği ya da cephe oluşturmayı 
red ettiği gibi, demokratik platformda 
da, kitle örgütlerinin ortak eylemini güç
leştiren, engelleyen sekter bir politika iz
ledi. Bu dağınıklığın, 12 Eylül öncesinde 
kitlelerin eyleme geçirilememesinin temel 
nedeni olduğuna ve faşist tırmanışa yolu 
açtığına daha önceki bölümlerde değin
miştik. 

DEV-YOL, 12 Eylül öncesinde "faşiz
me karşı direniş komiteleri yoluyla halk 
güçlerini ortak eyleme çekebileceğini 

umuyordu. 12 Eylül sonrasında, ani bir 
değişiklikle, mücadele anlayışı kendisine 
yakın ya da, ne türden olursa olsun bir 
"cephe"de yer alma düşüncesiyle hare
ket eden diğer bazı örgütlerle birlikte 
"Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi
ni" oluşturdu. Faşizme karşı mücadeleyi 
devrimci bir iktidar için mücadeleye indir
geyen, demokrasi mücadelesini red eden 
bir programla, bu cephenin, yalnız tüm 
anti-faşist güçleri değil, solun da büyük 
bölümünü birleştiremiyeceği ve dişe do
kunur bir anti-faşist mücadele yürütemi
yeceği açıktı. Nitekim bu cephe yürüme
di ve dağılmaya yüz tuttu. Ondan ilk çe
kilen ise DEV-YOL oldu. FKBDC'nden 
çekilirken DEV-YOL'un ileri sürdüğü ne
denler ilginçtir. O, böyle bir cephenin 
ancak eylem alanında ve bizzat tabanda 
oluşacağını söylüyor ve böylece 12 Ey
lül öncesi görüşlerine bir dönüş yapıyor. 
Bu tipik kendiliğindenci bir tutumdur. 

Cepheler yalnızca eylem içinde ve halk 
yığınlarına, diğer örgütlerin tabanına ses-
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lenerek oluşturulamazlar. Emekçiler ve 
diğer anti-faşist halk kesimleri değişik 

inanç ve politik eğilimiere sahiptirler ve 
farklı politik örgütlere sempati duymak
ta, ya da onları izlemektedirler. Politik ör
gütler düzeyinde gösterilecek çabalar cep
helerin oluşmasında büyük önem taşır. 

Devrimci hareketin zengin deneyleri de 
bunu gösteriyor. Bunun için bilinçli, ka
rarlı bir çaba göstermekten kaçınarak, 

işi eylem içinde çözüme bırakmak, olay
ları kendi akışına bırakmak olur ve ken
diliğindenciliktir. 

Görülüyor ki Türkiye'de devrim için 
nesnel koşulları sürekli var sayıp gerisini 
devrimci insiyatife, öznel koşula bağla
yan DEV-YOL, bu öznel koşulları oluş
turmak için de gerekli çabayı göstermi
yor. Burada devrimci insiyatif, öncelikle 
parti ve cepheyi oluşturmak için bilinç
li, enerjik bir çabaya değil, boş slogancı
lığa, giderek eylemsizliği dönüşüyor. Kişi, 
eğer öncelik taşıyan görevleri -kitleler 
içinde yoğun bir propaganda ve ajitasyo
nu, kitlelerin örgütlendirilmesini, Parti 
cephenin inşasını, kitle muhalefetini c,.v 
şitli biçimlerde eyleme dönüştürmeyi (ör
~ğin grevler, gösteriler, mevzii ayaklan
malar) başaramaz ve koşulları olgunlaş

madığı halde, başlıca mücadele biçimi 
olarak silahlı mücadeleyi seçerse, bunu 
yürütemediği zaman -ve yürütemiyeceği 

için- eylemsizliğe düşmesi kaçınılmazdır. 

Geçmişten Doğru Dersler 
Çıkarmak Gerekir 

DEV-YOL, sözkonusu yanlış teorik 
tespitlerinin sonucu olarak devrime hazır
lık çalışmalarını, -kitleler arasında yoğun 
propaganda ve ajitasyonu, kitlelerin örgüt
lenmesini, güç biriktirmeyi- küçümsedi. 
O ve bu çizgiyi izleyen diğer çeşitli küçük 
burjuva devrimeisi gruplar, bu türden ça
lışmaları pasifizm, reformizm, oportü
nizm saydılar. Koşulların sürekli olarak si
lahlı mücadele için uygun düştüğünü iddia 
ettiler. DEV-YOL, sözde diğer bazı grı·
larla arasına bir hat çizme, kitlelerin ı 

cadeleye kazanılmasına değer verir görün
me çabasına rağmen, özünde onlardan 
farklı bir yol izlemedi. Bu tutum "tek yol 
devrim" anlayışından slogan laştı. 

Bu anlayış, küçük burjuva devrimcile
rini 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde, dev
rim yapma adına kitlelerden kopuk birey
sel terör eylemlerine sürükledi. Egemen sı
nıflar, el altından örgütledikleri ve destek
ledikleri faşist milisler vasıtasıyla, hatta 
doğrudan "güvenlik güçlerinin" eliyle te
rör yaratmakta, solu terörün içine çek
mek için çaba göstermekte idiler. Böyle
ce yükselen kitle hareketini bastırmak, 

daha gelişmesinin başlarında ve bir dev
rim için yeterince hazırlıksız olan solu 
ezmek için gerekçeler yaratıyorlardı. Kü
çük burjuva devrimci gruplar, düşmanın 
gücünü küçümsiyerek ve kendi güçlerini 
abartarak bu oyuna geldiler. 

Türkiye gibi ülkelerde -ve sıkıştığı her 
yerde- egemen sınıflar açık teröre başvur
maktan kaçınmazlar. Besbelli en büyük 
terörist Türk devletinin kendisidir. Kitle
lerin zorbalığa karşı silaha sarılmaların-

(Devamı Sayfa 1 S'te) 
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ABD Helsinki Komitesi'nin Türkiye'ye İlişkin Raporu 

ccau<demokrasiye geçi!~ değil, bir baski 
düzeninin temelini atmakt1ru 

ABD Helsinki Komitesi (Hel
sinki Watch Commitee), Türki
ye üzerine, "Demokrasiye Ge
çiş" Türkiyesi'nde İnsan Hak
ları" başlıklı 102 sayfalık bir 
rapor yayınladı. 

HWC, 1975 yılında imzala
nan Helsin ki Sözleşmesi 'nde 
yeralan insan haklarına ulusal 
ve uluslararası düzeyde uyulup 
uyulmadığını araştıran ve bu 
haklara saygı gösterilmesi için 
çaba sarfeden birörgüttür. 1979 
yılında kurulmuştur. Başkanı 
Robert L. Bernstein'dir. Diğer 
bazı ülkelerde de benzer nite
likte "H elsin ki Komiteleri" var. 

Rapor büyük ölçüde, HWC 
Yürütme Komitesi'nden Jari 
Laber ve Roland Algrant'ın 
1983 Eylül ayında Türkiye'ye 
giderek bizzat sağladıkları bil
giye dayanmaktadır. Laber ve 
Algrant çeşitli meslekten ve 
görüşten birçok kişiyle görüş
müşlerdir. Raporda ayrıca, di
ğer uluslararası kuruluşların, 
basının verdiği çeşitli bilgi de 
değerlendirilmiştir. 

Raporda, "ABD Dışişleri 
Bakanlığı'nın Türkiye'deki ge
lişmelere karşı iyimser bir an
layışı güçlendirdiği ve şimdi 
Türkiye'de 'demokrasiye ge
ç ildiği ', yasal düzenin ve sü
kunetin geri geldiği yolunda 
ABD kamuoyunu temin ettiği" 
böylece kitleleri yanılttığı be
lirtiliyor ve şöyle deniyor: 

"Onbinlerce genç insan zin
danlara atılmıştır. Bunların tü
mü şiddet eylemlerine karışmış 
değil. öyle olsa bile, bu, onla
rın bilinçli ve sistemli şekilde 
uygulanan ve hiilii devam eden 
bu mezalime tabi tutulmalarını 
haklı kılamaz. Bundan da öte, 
Türk yönetimi, her demokrasi
de çoğulcu toplumun temelle
rini oluşturan bağımsız kuru
luşları sistemli biçimde tahrip 
ediyor. Geleneksel politik par
tiler, üniversiteler, sendikalar, 
barolar, Türkiye Yazarlar Sen
dikası, basın ve insan haklarını 
korumak için gerekli ve eski
den özerk olan bir dizi diğer 
kuruluş ya tümüyle yasaklan
mış, yada merkezi kontrol altı
na alınmıştır. Liderleri işinden 
atılmış, tutuklanmış veya yer
altına itilmiştir. Bu bağımsız 
düşünce ve eylem merkezleri-

nin tahribi, "demokrasiye ge
çiş"ten çok, bir baskı rejimi
nin temellerinin atıldığını gös
teriyor. 

Rapor'da Türkiye'yi ziyaret 
etmek istemelerinin daha baş
tan hoş karşılanmadığı ve çe
şitli güçlüklerle karşılaştığı be
lirtiliyor ve şöyle deniyor: 

"öncelikle ABD Dışişleri 
Bakanlığı tarafından, Türkiye'
nin seçimler öncesi bu türden 
tüm ziyaretçileri hayal kırıklı
ğına uğrattığı belirtilerek bizim · 
ziyaretim izin, "ABD 'nin dış 
politika çıkarlarına zarar vere
bileceği" söyle ndi. Ardından 
ABD 'nin Ankara Elçiliği, daha 
uygun bir zamanda gelmemizi 
tavsiye etti. Son olarak Türk 
Dışişleri Bakanlığı -birkaç etki
li ABD Kongre üyesinin ve ayrı
ca ABD elçiliğinden görevlile
rin ağır baskısına rağmen- Türk 
hükümet görevlileriyle göriiş
memizi garanti edemiyeceğini 
bildirdi." 

Kişi hak ve özgürlüklerinin 
çiğnenişi konusunda raporda 
şöyle deniyor: 

"Türkiye'de hergün onbin
lerce insanın hakları çiğneni
yor. İnsanlar gözaltında olduk
ça sert, çoğu kez de dayanıl
maz koşullarda tutuluyorlar. 
Türkiye hapishanelerinde iş
kence öylesine canavarca yapı
lıyor ki anlatılması güçtür. Tür
kiye'nin güneydoğusundaki bü
yük sayıda Kürtçe konuşan 
azınlığın hakları tam bir bar
barlıkla baskı altına alınmıştır. 
Hükümetle aynı göriişte olma
yan biri için konuşma özgürlü
ğü yoktur. 

''Kendileriyle göriiştüğümüz 
insanların çoğu adlarından söz 
etmememizi istediler. Bu da 
Türk halkı arasında var olan 
korkunun bir göstergesi. Bunda 
haklıydılar. Çünkü salt sözleri 
yüzünden koğuşturmaya uğra
yabileceklerini biliyorlardı. Bi
ze durumlarını anlattıkları kur
banların akıbetine uğramak is
temiyorlardı.'' 

Raporda cezaevlerindeki iş
kenceler, bizzat bu işkenceleri 
yaşıyanların, onların yakınları
nın ağzından uzun uzun anla
tılıyor, basın özgürlüğünün çiğ
nenişine ve Kürt halkına uygu-

!anan haskılara geniş örnekler 
veriliyor. Kürtlerle ilgili bölüm
de şöyle deniyor: 

"Ortadoğu'daki Kürt nüfusu 
yaklaşık 18 milyon.( ... ) Bunun 
8 - 10 milyon kadarı Türkiye'
de yaşıyor. 

''1. Dünya Savaşı sonunda 
Sevr antiaşması bağımsız bir 
Kürdistan ve Ermenistan kurul
masını öngörüyordu. Ancak bu 
antlaşma gerçekleşmedi ve bu 
hükümler 1923 Lozan Antiaş
ması 'ndan çıkarıldı. O tarihten 
beri Kürt ulusal hareketi gide
rek güçlendi, özellikle İran ve 
Irak'ta. 

"Kürtler Türkiye'de 1920 
yılından beri 'Dağ Türkleri' 
olarak adlandırıldılar. 

"Yeni Anayasa bu politika
yı sürdürüyor. ifade özgürlüğü
nü güvence altına alan 26. mad
de, yasaklanmış dillere bir istis
na koyuyor. Gerçekten de 

Kürtçe yayın, yasalarca yasak
lanmıştır. Birçok kişi Kürtçe 
müzik kasetlerini sattıkları ya
da bulundurdukları için tutuk
lanmışlar; dükkan sahipleri 
Kürtçe olan levhaları değiştir
meye zorlanmışlar." 

Raporda daha sonra ABD 
Dışişleri Bakanlığı'na, ABD 
Ankara Elçiliği'ne, Kongre'ye, 
ABD basınına ve ABD insan 
hakları örgütlerine ~ğrıda bu
lunarak belli istemi sıralanı
yar ve bu örgütlerin 'rkiye' de 
insan haklarına saygı gösteril
mesi için etkinliklerini kullan
maları isteniyor. 

Her ne kadar ABD emperya
lizmi ve Reagan yönetimi faşist 
Türk Cuntası'nın baş destekçisi 
ve suç ortağı ise de, böylesine 
etkin bir demokratik örgütün 
Türkiye'de insan hakları soru
nuna eğilmesi ve oldukça ger
çekçi bir rapor düzenlemesi se
vin diri ci dir. 

YOLDAŞLARlNDAN MEKTUP 

(( ' 
Yılmaz ın taşıdığı meşale 

hedefine varacaktır" 
.. Y_oldaşımız Yılmaz Demir'in faşist cellatlarca katiedilişi 
uzerıne onu yakından tanıyan yoldaşlar Riya Azadi 'ye şu 
mektubu yolladılar: 

"Zindanda üç yurtsever/e birlikte TKSP'nin yiğit özgür
lük savaşçısı Yılmaz DEMİR de işkence ve siluhla kat/edildi. 

"Faşist sömürgeci/er yaşamın baharındaki özgürlük sa
vaşçısı Yılmaz 'ın ve diğer yurtseverlerin katlini gizlemek i
çin düzmece raporlarla intihar ettiklerini yaymaya çalışı
yorlar .. 

'Yılmaz 'ın ölüm raporunda üç kişinin imzası var. Biri, 
Diyarbakır 'da devrimcilere ve yurtsever/ere suç yakıştır
m.akla görevli ırkçı bir savcı. Diğeri Ali Rıza Karaça adında
kı prof. bozuntusu. Bu kişi Diyarbakır Tıp Fakültesindeki 
il~ricile:i tasfiye için 12 Eylül rejimi tarafından gönderilen 
bır faşıst. Kenan Gültekin adındaki kişi ise onun yumağı. 
Rapor ise bir düzmece. 

. "Yılmaz boyun eğmediği, direndiği için faşist sömürge
cıler tarafından kat/edildi. 

"Yılmaz mücadeleci bir yoldaştı. Çalışkanlığı, özverisiy
le çevresine hep iyi bir örnek oldu. Yaşamını halkımızın 
kurtuluşu uğrunda verdi. Ama onun taşıdığı meşale yere 
düşmeyecek, hedefine vuracaktır." 

Özgürlük Savaşçıları 
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Rupel 12 

Yerel Seeimler . 
üzerine 

(Baştarafı Sf. l.de) 

re/erin de tam desteğini görüyor. Bu çev· 
re/erin propaganda gücü, özal'ın hükümet 
olanaklarıyla da birleşince genel olarak 
seçmen oylarını yönlendirmede etkili ol
du. Bu, aynı zamanda, özal politikasının 
getirip götürecekleri konusunda kitlelerin 
yeteri kadar açık bir fikre sahip olmadı
ğını gösteriyor. SO DEP ve Doğru Yol 
partileri bu politikayı gereği gibi açık/a
madılar, açıklayamaz/ardı. Gerçekleri kit
lelere iletebilecek sol ve demokratik ör
gütler ise, Cunta terörü altında bu araçlar
dan yoksundu/ar, ya da olanakları çok 
sınırlı idi. 

Kitleler özal politikasının bedelini ö
nümüzdeki yıllarda ağır biçimde ödeye
ceklerdir. Ona karşı yükselecek muhalefe
ti ise SODEP'e ve Doğru Yol Partisine 
kanalize etmek için daha şimdiden hesap
lar yapılmaktadır. Buna dikkat etmek ve 
bu muhaie{eli devrimci kanallara yönelt
mek için sistemli ve enerjik bir çalışma 
yürütmek ülkemizin devrimci ve demokra
tik güçlerinin görevidir. 

Bu seçimlerde MDP ve HP'nin uğradık
ları büyük kayıplar ve erime yoluna girme
leri ise şunu gösteriyor: Cuntanın iktidar 
ve muhalefet için örgüt/ediği bu partiler 
ne sermaye çevrelerinden ne de kitleler
den destek görüyor. Her iki parti de par
lamento seçimlerinde milletvekili çıkar
mak için gerekli barajın altında oy almış
lardır. Böylece bunların parlamentodaki 
varlıkları, bizzat Cu n ta 'nın getirdiği seçim 
sistemine göre dayanıksız ve gayrimeşru 
hale gelmiş, diğer yandan parlamentoda 
temsil güçleri olduğunu ıspatlayan SO
DEP ve Doğru Yol partilerinin durumu da 
göz önüne alındığında, bu partilerle bir
likte parlamento da gülünç duruma düş
müştür. Şimdi burjuva partileri bu çeliş
kiyi çözmek için "istikrarı bozmayacak" 
yollar arıyor/ar.. Bu Cunta bakımından 
yeni ve açık bir yenilgidir. Daha 6 Kasım 
seçimleri öncesi emperyalist ve tekelci 
çevrelerle Cunta 'nın tercihleri arasında 

bir ayrım ortaya çıkmıştı. Unutmamak 
gerekir ki Cunta 'nın /w nd isi de iç ve dış 
sermaye çevrelerinin elinde bir araç, bir 
maşadır. Onlar, Cuntanın emir eri iki Par
tiye karşılık, çıkarlarını en iyi biçimde sa
vunacalılarına inandıkları özal ekibini 
sahneye sürdüler, güçlerini onun arkasında 
birleştirdi/er. Ve onlar Cunta'yı, süngü gü
cünü de kendilerine gerekli olduğu sürece, 
şu veya bu ölçüde lwllanmaya devam e
deceklerdir. Gelişmeler, şu gerçeğin ania
şılmasına bir kez daha yardımcı oluyor: 
Cunta faşisttir, ama faşizm ondan ibaret 
değil. Faşizmin asıl gücü iç ve dış en geri
ci sermaye çevrelerinden geliyor. Cunta 
da onların elindeki bir vurucu güç tür. 

Evren-özal çetesi yerel seçimlerden 
sonra Avrupa Parlamentosunu dönmek, 
Avrupa Konseyi ile ilişkilerini düzeltmek, 
Ortak Pazar' la geliştirmek ve 12 Eylül 
sonrasında karşılaştığı diğer sorunları aş

mak için yeni bir atağa hazırlanıyor. Ba
tı 'daki gerici, tutucu çevreler ise aynı pa-

ra/elde kolları sıvadılar. Buna karşılık, ger
çek durumu teşhire devam etmek, Evren
özal çetesinin ve ona destek olan dış ge
rici çevrelerin planlarını bozmak için ça
ba göstermek bizim görevimizdir. 

Riya Azadi 

SiMDi DE PETROL SEYHLERiNiN 
• • 

HiZMETiNDE 
Osmanlı devleti yüzyıllar boyunca fetih, yağma ve talana dayalı bir düzen kurdu. 

Osmanlıların başlıca üretici gücü Yeniçeri ordusuydu! Fetihler son sınırına dayanın· 

ca, gelişme doyum noktasına ulaşınca duraklama, ardından da gerileme başladı. 

Yakıp yıkmayı bilenler yapmayı öğrenememişlerdi. Fetih gelirleri düşünce "şa

hane" devlet de, o güne dek tepeden baktığı, hor gördüğü frenklere avuç açar duru

ma düştü. Boğazına kadar borca gömüldü. ülkeyi parsel parsel kiraladı, imtiyazlar 

verdi. Ordusu, hükümeti bile İngilizler, Fransızlar ve Almanlar tarafından idare edilir 

hale geldi. 
Türkiye Cumhuriyeti bu geleneği sürdürüyor. "Şanlı millet", "bir Türk dünyaya 

bedel", "ne mutlu Türküm diyene" palavraları, çok sürmeden yerini Osmanlı tipi di

lenciliğe bıraktı. Milyonlarca Türkiye'li emekçi şimdi Batı ülkelerinde ekmek parası 

arıyor, sokakları süpürüyor, itilip kakılıyor. Türk devlet adamları dünyayı dolaşıp 

yardım dileniyorlar. TC pasaportu gören yüzünü buruşturuyor veya alay ediyor. 

Çünkü bu adamlar iğrenç bir sömürü ve soygun çarkının temsilcileridir. Bir avuç 

kapitalist, toprak ağası ve soyguncu emperyalistlerin güdümünde ve hizmetinde gü

nünü gün etmeye çalışıyor. Onlar, Türkiye gibi, aslında güzel ve zengin bir ülkeyi aç· 

lığa, sefalete itmişlerdir. Onlar ülkenin temel sorunlarına çözüm bulamazlar. 

Haramzade tayfası ülkeyi NATO'ya, özellikle de ABD'ye kiralamış. NATO ve 

ABD üsleri boncuk gibi ülkenin dört yanına dağılmış. Çevik Güçler için yeni üsler, 

hava alanları inşa edildi. Atom başlıklı yeni füzelerin Türkiye ve Kürdistan toprakla

rına yerleştirilmesi için hazırlıklar var. ABD doları basıyor ve Evren-özal çetesi her

gün ülkenin egemenliğinden, toprak bütünlüğünden birazını satıyor. 

Türk ordusu çoktandır ki ABD 'nin paralı askeri durumunda. Şimdi başkaları da 

sahneye çıktı. Petrol hazinesinin sahibi Suudi Arabistan kralı, Kuveyt şeyhi.. Evren'

in Suudi Arabistan gezisi ardından 500 milyon dolar kredi açıldı. Pazarlığın içyüzü 

heryerde tartışılıyor: "Türkiye ve Suudi Arabistan bölgede dengeyi korumak için 

birlikte davranacaklar" .. Bunun ne anlama geldiği açık: Suudi Arabistan para vere

cek, Türk ordusu iş yapacak. 
İran-Irak savaşı bölgeyi sarsıyor. Suudi Arabistan şeyhliği ve öteki kral-şeyh tay

fası telaş içindeler. Saltanatlarına yönelik bir tehdit hissediyorlar. Savaşın kıvılcım

larından korkuyorlar. Bir yanda İsrail var; ama o her yere koşturamıyor, yetmiyor. 

Bir milyona yakın ordu besleyen borca batık Türkiye ne güne duruyor! Türk sömür

gecileri, ırkçıları zaten Kürdistan'ın öteki parçalarına, İran'a, Irak'a, Kıbrıs'a ve Ege'

ye yönelik seferler için yeni hevesler besliyorlar. Damarlarındaki fetihçi, yağmacı 

kan kabarıyor. Suudi Arabistan dolar, ABD hem dolar hem arka verdikten sonra 

daha ne istenir! "Mehmetçik" dersen bol miktarda var. ülke işsizlerle dolu. Ve za

ten bu insanların hayatı beş para değerinde sayılmıyor .. 
öyle görünüyor ki savaşın Irak aleyhine biraz daha ağır basması halinde Türk or

dusu Irak Kürdistanı'na, Musul-Kerkük petrol bölgesine doğru yeni bir sefere girişe

bilir. Ege' de, Kıbrıs'ta da gerilim var; ama burada bir çatışma şimdilik ABD'nin işi

ne gelmiyor. 
Bay Evren ve özal herşeyi bir metaya çevirdiler. Satışa çıkarılan yalnız ülke top

rakları, yalnız Keban Barajı, Boğaz Köprüsü vs değil. Türk ordusu da pazara sürül

müştür. Bu ordunun Yeniçeri ordusuyla bir farkı varsa, Yeniçeri ordusunu Osman

lılar kullanıyordu, bunu ise parayı veren herkes .. 
Sömürgeci-faşist tayfası tam islim macera yoluna giriyor. Bunun sonu nereye • 

varacak? Bizce bu son bellidir. Bu alçakların düzeni başlarına yıkılıncaya kadar. Ve 

bu, sanıldığı kadar uzak değildir. Onların sonu halklarımızın kurtuluşu olacaktır. 

Tiirkiye ve Türkiye Kürdistanı 'ndaki 
ilerici, demokratik örgütler, Batı Avru
pa 'daki kamuoyunu, demokratik kuruluş
ları, siyasi partileri ve sendikaları ülkemiz
deki gerçek durum hakkında aydınlatmak 

ve söz ho nusu demagojileri boşa çıkarmak 
için etkin çaba göstermelidirler. Sıkıyöne
time işkencelere karşı, politik tutuklu
ları kapsıyan bir genel af için istemleri 
yükseltme/iyiz. 

OPERASYONLARAİŞKENCEYESON! 

SlKlYÖNETiM KALKSIN! 

ÖZAL'IN AÇLlK PROGRAMINA HA YIR! 
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Riya Azadi Rtıpel 13 

YAZILI PROPAGANDA VE AJiTASYON (2) 

Propagandanın işlevi, kişiye bilinç vermek, onun politik gö· 
rüşlerini oluşturmaktır. Ajitasyon ise, kişiyi şu veya bu olayla il· 
gili olarak etkilemek, tavır almaya yöneltmek amacını taşır. 

örneğin işçilere sınıf bilinci verilmesi propagandanın konu· 
suna girer. Bunun için kapitalist düzenin işleyişi, sömürü çarkı, 
işçilerin nasıl kurtulabileceği (devrim ve sosyalizme ilişkin bilgi· 
ler) onlara anlatılmalı. 

Oysa bir işçi toplantısında işçileri grevden yana tavır almaya 
çağıracak bir konuşma esas olarak ajitasyon alanına girer. Böyle 
bir konuşmada, greve yolaçan belli haksızlıklar ve istemler üze· 
rinde durulur; geniş işçi kitlesini ikna edecek, etkileyecek çarpı· 
'ı bir üslup kullanılır. 

Farklı nitelikte olmalarına karşın, propaganda ve ajitasyon 
birbirlerinden Çin sedleriyle ayrılmazlar. Her propagandada aji· 
tasyon, her ajitasyonda da propaganda unsurları ·ikincil derece· 
de· vardır. örneğin birgreviçin işçilere sesienirken de sömürü ve 
haksızlığın belli noktalarını vurgulamak, işçilere sınıf bilinci ka· 
zandırmaya hizmet eder. 

Yazılı propaganda ve ajitasyonun araçları çeşitlidir: Kitap, 
broşür, dergi, gazete, bildiri.. Sosyalizmin klasikleri, işçi sınıfı· 
nın kavgasını, ulusal kurtuluş hareketlerini dile getiren eserler; 
devrimci, ilerici romanlar, hikayeler, şiirler; Parti yayınlarımız 
(Program, dergi, gazete, kitap, broşür, bildiri) .. 

Bu kadar çeşitli yazılı araçtan nasıl yararlanacağız? Bunda 
da, insanlara giderken, sözlü propagandada olduğu gibi, onların 
sınıf konumunu, sosyal durumunu, bilgi ve eğitim düzeyini, ya· 
şını, sorunlarını gözönüne almalıyız. 
· örneğin hiç, ya da orta öğrenim düzeyinde bir öğrenim gör
memiş, devrimci hareketle yeni ilgilenen -veya ilgisini kurmaya 
çalıştığımız· emekçilere ilk götüreceğimiz sosyalizmin klasikleri 
olamaz. Onların düzeyine uygun broşürler, bildiriler, gazete ve 
dergiler -bu gazete ve dergiler içinde onun kolay anlıyabileceği, 
ilgisini çekecek veya sorunlarına ilişkin şu veya bu yazı · ilgi 
duyacağı roman ve hikayeler daha uygun düşer. 

Devrimci görüşlere ilgi duyan -veya rluyınası için çalıştığı· 
.nız 15-16 veya daha küçük yaşlardaki gençler için de öyle,On· 
!ara ilk okutulacak şey "Toplumların Gelişimi","Felsefenin Se
faleti" veya "Ne Yapmalı" değildir. Düzeylerinin üstünde olan 
bu tür kitapları anlamaları güçtür veya olanaksızdır; bu da onları 
okumaktan soğutur, ürkütür. Onlara öncelikle okuma alışkanlı· 
ğını kazandırmalı, düzeylerine uygun ve ilgilerini çekecek olan· 
lardan başlamalı. örneğin devrimci ustaların ve kahramanların 
kolay anlaşılır kısa biyografileri gençler üzerinde iyi bir etki ya· 
par ve onlara yön verir. 

Yazılı propagandayı sözlü propaganda ile ustaca birleştirebil· 
meliyiz. Eğer yayın verdiğimiz kişi ile sürekli bir diyalogumuz 
varsa bu daha da kolay olur. Bir yazıyı, kitabı onlara salık verir, 
kimi zaman birlikte okur, veya tartışırız. 

Propaganda ve ajitasyonun her iki türünün de kendine has 
özellikleri var. Yazılı propaganda geniş kitlelere ulaşır. Kişi o 
kaynağa tekrar tekrar başvurabilir. Diğer yandan, sözlü, yüzyüze 
propaganda ve ajitasyonun da kendine özgü üstünlükleri var. Ki· 
şiierin nelere ilgi duyduklarını, sorunlarını, yanlış önyargılarını 
seçebilir, onlarda daha canlı bir ilgi uyandırabiliriz. 

Yazılı anlatırnda da sade, kolay anlaşılır bir dil son derece 
önemlidir. Biz, bir avuç iyi eğitim görmüş kişi için değil, kitleler 
için yazıyoruz. Onlar ne dediğimizi anlıyabilmeli. Kuşkusuz, 
teorik tartışmalarda herkesin anlıyabileceği bir dil bulmak güç· 
tür; ne denli sade bir anlatım kullansak da, bu tür tartışmaları iz
lemek için belli bir eğitim düzeyi, belli bir politik bilinç gerekli· 
dir. 

Yazılı ajitasyonun başta gelen bir aracı bildiridir. Onu iyi kul· 
lanmasını bilmeliyiz. 

Bildiri ile olaylara sıcağı sıcağına müdahale etmek mümkün· 
dür. Hazırlanması kolay, masrafı azdır ve geniş kitlelere ulaşabi· 
lir. 

Partimiz, şu veya bu konudaki temel politikasını duyurmak, 
tavrını açıklamak, kitleleri tavır almaya çağırmak için merkezi 
düzeyde bildiriler çıkarır. Ama çeşitli olaylar, yöresel gelişmeler 
vardır ki, bunlar için herzaman merkezi bir bildiriye veya direk· 
tife gerek ve zaman yoktur. Eğer koşulları varsa, her birimin 
kendi insiyatifini kullanarak bu tür olay ve gelişmelerle ilgili ola· 
rak kitlelere mesaj ulaştırması gerekli ve yararlıdır. Bildiri bunun 
için uygun bir araçtır. 

Bir bildiri hazırlanırken nelere dikkat etmeli? 
a) Olayı özlü biçimde duyurmak. Bir anlamda söze giriş. 

Eğer olay zaten kitlelerce duyulmuşsa, ondan söz etmeli, ama 
herkesin bildiği şeyleri bir daha boşyere tekrarlamamalı. 

b) öne çıkarmak istediğimiz şeyi iyi seçmek: Olayın gerçek 
nedeni, içyüzü. 

c) Kendi yorumumuzu katmak. Yorum olayla bağlantılı ol· 
malı, onun aniaşılmasına yardımcı olmalı. 

d) Kitleye yönelik bir çağrı, bir tavır istemi. 
Bildirinin dili kolay anlaşılır olmalı. Kısa, vurı!Ulu cümleler se

çilmeli. Bildiri mümkün olduğunca kısa olmalı; bir, ençok iki 
sayfa. 

İyi bir bildiri okurda ilgi uyandırır. Derli-topludur, paragraf· 
lar arasında sıkı bir bağ vardır. Neyi vermek, nereye vurmak iste· 
diği bellidir. 

Kötü bildiri dağınıktır, gereksiz ayrıntılara boğulur. Dili can· 
sızdır. Kimi zaman konudan uzaklaşır, genel konular üstüne ders 
vermeye kalkışır, beylik şeyleri tekrarlar. Ortalarına, sonuna ge· 
lirsiniz ve hala merak edersiniz: bu bildiri neden söz ediyor, ya 
da ne için yazılmış?. 

Amaçlı, sistemli propaganda ve ajitasyon, devrimci çalışmada 
temel görevlerdendir. Her devrimci günlük yaşamında bunu de· 
rin bir sorumlulukla, bir alışkanlık gibi yerine getirmeli. Bir dev· 
rimci örgüt bunu sistemli ve enerjik biçimde yürütemezse, o, iyi 
bir devrimci örgüt sayılamaz. 

Eğer propaganda ve ajitasyon için merkezi düzeyde, birimler 
planında, her koroitede ve hücrede iyi bir plan yapamaz ve bunu 
sistemli biçimde hayata geçiremezsek kitleleri gereği gibi bilinç· 
lendiremez, görüşlerimize kazanamaz, yönlendiremeyiz. 

Parti ve kitle yayın organlarımızı iyi hazırlamak yetmez; onla· 
rı gereği gibi dağıtamazsak harcanan emek, yapılan masraf bir 
ölçüde boşa gider. 

Bildiriyi iyi bir silah olarak kullanamazsak olaylar yanıbaşı· 
mızdan akıp gider ve biz gelişmelerin arkasında kalırız. 

Propaganda ve ajitasyon çalışmalarında iyi sonuç almak için 
çevreyle iyi bir diyalog gereklidir. İş yerinde, okulda, oturulan 
semtte, köyde vb. her olanaktan yararlanarak insanlara açılmak, 
geniş bağlar geliştirmek gerekir. 

Her propaganda, hatta her ajitasyon etkisini hemen gösterme· 
yebilir ve çoğu kez göstermez de. özellikle propaganda bakımın
dan, sonuçlar uzun vadede alınır. Propaganda sabır isteyen bir 
iştir. İnsanları, kitleleri yüzyılların yığdığı önyargılardan, şart· 
lanmalardan kurtarmak öylesine çabuk ve kolay olsaydı, devrim
cilik de pek kolay bir iş olurdu. Ne var ki sabırlı çabalar boşa 
gitmez ve mutlaka ürününü verir. Göze görünmeyen nicelik biri· 
kimleri küçük değişmeler, günü gelir nitelik değişimlerine, büyük 
sıçramalara yol açar. Damlaya damlaya göl olur, akar gider sel 
olur .. 
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Rupel 14 Riya Azadi 

ÜLKEMizi NÜKLEER SA V ASA 
• 

KURBAN VERMEYECEGiZ 
Batı Avrupa ülkelerinde ka- Yeni nükleer füzelerin Türki- darmalığını, uşaklığını gönüllü gerek duyulmıyacak. Türk hü-

muoyu kaynıyor. Kitleler ken- ye 'ye ve Türkiye Kürdistanı'na üstlenen bu yönetimin böyle kümetleri öteden beri bu tür i

dilerine yığınsal ölüm getirebi- yerleştirilmesine ilişkin haber- şeyler düşünmesi olanaksız. O, lişkileri gizli yürütmeye alışkın

lecek Amerikan nükleer silahla- ler son aylarda geniş biçimde ABD 'nin bölgedeki maceracı dır. 
rını, Persching ve Cruise'leri is- tartışılıyor. Türkiye'de faşist planiarına çoktan angaje ol- Füzelerin Kürdistan'a yerleş
temiyorlar. Barış hareketinin rejimin başta olması, basın üze- muştur. Sorun, olsa olsa, ABD' tirilmesi, NATO'cu generalin 

gücü karşısında bazı hükümetler rindeki sansür, demokrasi ve den ve NATO'dan koparılacak iddia ettiği gibi, "sınırlı bir 

geri adım atmak zorunda kaldı. barış güçlerinin zincire vurul- para ve destek sorunudur. Türk nükleer savaş'ta Türkiye'yi kur

Hollanda, Belçika kendi top- muş olması bunun için uygun hükümetinin bu tür pazarlıklar tarmaya yeter mi? Böyle olmı

raklarına bu füzelerin yerleşti- bir ortam oluşturuyor. Emper- da öteden beri becerikli olduğu yarağını aklı evvel general de 

rilmesine karşı çıkıyorlar. Buna yalistler ve onların uşakları, bu da bilinen birşey. elbet bilir. Bu, şu veya bu tür

karşılık NATO çevrelerinde pazarlıklar olup biterken kitle- Şu anda gündemde Kıbrıs den herhangi bir nükleer savaş

flizeleri Türkiye'ye yerleştirme !erin haberinin bile olmıyacağı- sorunu var. ABD Kongresi, Ma- ta Kürt ve Türk halklarının im
eğilimi güçleniyor. NATO'da nı hesaplıyorlar. raş'ın Birleşmiş Milletler göze- hası olacaktır. Kaldı ki çağı-

görevli Hollanda'lı general İzmir'de 3-4 Nisan tarihle- timinde Rum yönetimine devri mızda nükleer bombalar birkez 

Freitag şöyle diyor: rinde yapılan NATO Nükleer şartına bağlı olarak 215 milyon patladı mı bunun sınırlarını be 

"Doğu Anadolu toprakları Planlama Grubu toplantısında, dolarlık hibe yardımı durdur- lirlemek kimsenin harcı deği. 

üzerinde geniş ve boş arazi besbelli, esas olarak bu konu du. Faşist rejim buna öfkeleni- ABD'nin ve Hollanda'nın raha

mevcut. Bu füzeleri oraya yer- tartışıldı. Ama Türk ve ABD yor. Diğer yandan, ftizelerin tma düşkün insanları da yakala-

leştirirsek, Sovyet karşı saldırı- yetkilileri bunu kamuoyundan yerleştirilmesinin Sovyetler'de rını bundan kurtaramaz. Bes-

sında fazla kayıp verilmez .. " gizlerneye çalışıyorlar. Faşist yııratacağı tepkiyi, bunun poli- belli, Nükleer savaış düışüncesi-
Anlaşılan Rollandalı sivri ze- rejimin sözcüleri, bu konuda ti.c ve ekonomik ilişkilerde ya- nin kendisi bile bir çılgınlıktır 

kalı general, belayı kendi ülke- konuşulmadı, diyorlar, füzele- rat,abileceği sakıncaları da he- ve insanlığa düşen görev bu 

sinden uzaklaştırmak isterken, rin Türkiye'de konumlandırıl- saplıyor. Ve bu hesaplarla pa- tehlikeyi tüm olarak ortadan 
kurbanlık olarak da gözüne masına yarım ağızia karşı çıkar zarlık masasına yanaşıyor. Yani kaldırmaktır. Sovyetler Birliği 
Kürt halkını kestiriyor ve öneri- görünüyorlar. Evren-özal çete- faşist rejim, sonuçta ABD'nin ve dünyamızdaki barış güçleri 

sinin, Türk hükümetince de her- si, gerçekten fı.izelerin Türkiye'- istemlerine evet demeye hazır- bunu öneriyorlar. 
halde sempatiyle karşılanaca- de yerleştirilmesine karşı mı- dır; ama, karşılığını aldıktan Diğer yandan Kürdistan ve 
ğını hesaplıyor. öyle ya, borca dırlar? Onlar tehlikenin büyük- sonra bunu yapmak istiyor. Ya- Türkiye halkları ülkelerinin bu 

batık Türkiye bir miktar dolar lüğünü kavramışlar mı? ülkele- rm, şu veya bu türden bir for- nükleer silahiara yataklık etme-
karşılığında buna ikna edilebi- rimizin ve halklarımızın güven- mülle hibe yardımın verilmesi sini ve böyle bir savaşın kur-
lir. üstelik bununla birşey de liğini düşünürler mi? ve bir miktar da ek olarak do- , bam olmayı istemiyorlar. Halk-

yitirmiş olmaz, tersine kazan- Bu alçakların böyle bir şey lar karışılığında herşeyin tatlı- larımız bu şeytani plana karşı 

mış olur! Çünkü böylece, her- düşünmesini ummak bile gü- ya bağlanması, fı.izelerin ''Ana- savaşacak ve onu boşa çıkara-

hangi bir nükleer savaşta o, lünç olur. ülke topraklarını dolu' ya doğru yola çıkarılma- caklardır. Bugün emperyalistler 

Kürt belasından tümüyle kur- parsel parsel ABD'ne kiralayan, sı pekala mümkündür. Bunun ve onların uşağı Cunta, süngü 

,tu_ı_m_u_ş;_ol_a_c_ak-:.:-:" :::-=:-:-:::-:--.:--:-:--:-e_m...:p:...e_r.:.y_aı_iz_m_in_b_o_· · l.:g~e:.:..de_k_i__::j_an_-__ i..;.ç_in_k:.:..i t:.:.le.:..:l:.:.e::...re:....::.:h:.:..ab:.e.:..:r:....:..ve.:..:r:.::m:.::e:.:y:_:e de gücüne day anarak fı.ize leri yer-
M UST AF A YOLDAŞ ... leştirmeyi başarsa bile, halkla

rımızın, bu füzeleri, empery<r 
(Baştarafı Sayfa l.de) listler ve onların uşaklarıyl .... 

Diğer yandan Mustafa Yoldaş, işçi sınıfının ve halkın düşmanlarına, sömürgeci ve birlikte ülkeden söküp atması 

gericilere, dönekiere karşı acımasızdı, tavizsizdi. İdeolojik, politik konularda lafa- uzun sürmeyecektir. 

zanlıktan uzak, sağlam, güvenilir bir değerierdierne yetisine, bilgiye sahipti. O, parti- Emperyalistlerin ve Sömür-
. . geci, faşist Türk yönetiminin 

mızm halkımızın mücadelesindeki rolünü ve onun birlig~ini korumanın, ilkelerini sa- son planları ülkemizin yurtse-
vunmanın önemini çok iyi kavramıştı. Bu nedenle de şu veya bu dönemde ortaya ver güçleri bakımından da ö-

çıkan lafazan, yılgın, bozguncu unsurlara karşı kararlıca tavır aldı. nemle göz önünde tutulması 

Eğer genç devrimciler, yoldaşlar için örnek göstermek gerekse, hiç kuşkusuz ak- gereken derslerle doludur. Bu-

la gelecek ilk adlar arasında Mustafa Yoldaş'ın adı vardır. Böyle bir kişilik ancak runlarının ötesini görmeyip, 

uzun mücadele yılları içerisinde, denenerek, sınanarak oluşabilir. O, yeri zor dol- "barış mücadelesi bizi ilgilindir
mez" diyenierin ve bunu pasi-

durulacak bir yoldaştı. fist bir iş sayanlar ne denli ya-

Ne yazık ki onu, daha Partimize ve halkımızın mücadelesine çok şeyler verebile- nıldıkları birkez daha ortaya 

ce ği bir yaşta yitirdik. Bu nedenle acımızı "büyüktür. çıkıyor. Görülüyor ki Türkiye 

Partimiz Ape Selim 'in anısını yaşatacaktır. O yaşamını halkımızın ve işçi sınıfı- ve Kürdistan da, bir tüm olarak, 

nın kurtuluşuna adadı. Halkımız ve i§Çi sınıfımız onu unutmayacak. emperyalistlerin çıkarabileceği 
bir nükleer savaşın tam göbe-

Ape Selim Yoldaş'ın anısını yaşatmanın yolu, en başta onun devrimci kişiliğini ğindedir. Emperyalist savaş 

örnek almak, onun kavgasını inançla özveri ile sürdürmektir. Ape Selim ve yaşamla- kışkırtıcılığına karşı barış için 

nnı kavgada yitiren öteki yoldaşlar zafer gününü görerneden gittiler; ama bizden mücadele etmek bizim halkla-

bekledikleri, zafere giden yolu cesarede, coşku ile yürütmektir. Kuşku olmasın ki rımız ve tüm dünya halkları 

bunu yapacağız. 
TÜRKiYE KüRDiST ANI SOSYALiST PARTiSi 

MERKEZ KOMiTESi 

bakımından hayatidir. Barış i-
çin mücadele, özgürlük için, 
ekmek için, insanlığın yarını i
çin mücadelenin bir parçasıdır. 
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Riya Azadi 

SOLDAKI YANLISLAR •• 
(Baş tarafı Sayfa ı O.da) 

dan, savaşınalarından daha haklı birşey 
düşünülemez. Türkiye koşullarında sınıf 
mücadelesinin bir aşamada silahlı müca
deleyi gündeme getirmesi ve bir sıcak sa
vaşla iktidarın halk güçlerinin eline geç· 
mesi kaçınılmazdır. 

Bu sorunun bir yönüdür. Ama halk 
güçleri bakımından diğer yönü, silaha 
sarılmanın zamanını iyi seçmektir. Dev· 
rimci güçler bir silahlı mücadele için he· 
nüz hızırlıklı değilken, düşman güçleri 
toplu ve üstün durumdayken böyle bir 
mücadeleyi başlatmak yenilgi getirir ve 
büyük kayıplara yol açar. Silaha düşma· 
nın istediği zamanda ve yerde değil, bi· 
zim işimize yarayan zamanda ve yerde 
başvurmak gerekir. 12 Mart ve 12 Eylül 
öncesinde küçük burjuva devrimcilerinin 
giriştiği eylemler, koşulların doğru bir 
tahliline ve hayatın gereklerine değil, yan
lıs bir durum değerlendirmesine ve küçük 

·ıuva sabırsızlığına dayanıyordu. 
ı<:üçük burjuva devrimcileri kendi slo

ganlarından sarhoş oluyorlar, kendi sabır· 
sıziıkiarına yenik düşüyorlar. Yaptıkları 
ise, sonuç olarak devrime değil, devrimci 
güçlerin önemli kayıplarına, geri mevzile
re çekilmelerine; önemli zaman ve kadro 
kaybına yol açıyor. 

Türkiye solu, 12 Mart ve 12 Eylül dö
nemlerinden gerekli dersleri çıkarabilme
lidir. Eğer küçük burjuva devrimciliğinin 
çıkmazı, bu türden örgütlerin özellikle öğ
renci gençlik ve aydınlar arasında yaydık
ları yanlış görüşler gereği gibi kavranamaz 
ve mahkum edilemezse, onlar gelecekte 
de zararlarını vermeye devam edecekler
dir. Türkiye işçi sınıfı hareketinin topar
lanması, gür bir kanala kavuşması, aynı 
zamanda küçük burjuva devrimciliğinin 
ideolojik ve pratik yanlışlarının iyi bir 
teşhirine bağlıdır. 

* * * 
DEV-YOL konusunda yazdıklarımızı 
tlersek, o, maoizmden, troçkizmden, 

çt:şitli anarşist teorilerden etkilenmiş bir 
küçük burjuva harekettir. Uluslararası sos
yalizmin tüm temel konularında mark
sizm-leninizme ters düşmüştür. Böyle bir 
ideolojik yapıyla onun, asla bir Leninist 
parti, işçi sınıfının öncü, savaşçı partisini 
yaratamıyacağı açıktır. Taşıdığı eklektik 
görüşler somut gerçeğe uygun düşmedik
leri, onunla çeliştikleri için de DEV-YOL 
hareketinin her dönemeçte bir bunalımla, 
tıkanınayla yüzyüze gelmesi, yeni bir ara
yış içine girmesi kaçınılmazdır. Nitekim, 
12 Eylül sonrası içine düştüğü bunalım, 
onu marksizm-leninizmin, uluslararası 
sosyalist hareketin temel konuıniarına 
karşı daha da inançsızlığa sürüklemiştir. 
Şimdi "tartışma" ve "yeni bir arayış" 
adına, herhangi bir merkezi yönetim ve 
denetimden yoksun saflarında "nasıl bir 
sosyalizm, nasıl bir demokrasi?" sorunu 
tartışılıyor .. Yani tartışma, DEV-YOL'un 
kendi küçük burjuva çizgisini gözden ge
çirme ve mahküm etme yönünde değil, 
uluslararası sosyalist hareketin bunca de
neyimini, kazanımlarını yeni bir yargıla
madan geçirme çabasıdır. 

Bu yazı dizisinde sol revizyonizmi ele 
alırken, Türkiye' de küçük burjuva dev-

rimciliğinin tipik, görece olarak da etkin 
örneği olarak DEV-YOL'u seçtik. Ama o 
yalnız değil. Çoğu ayrıntıya ilişkin şu ya 
da bu farkla aynı küçük burjuva çizgisini 
sürdüren bir dizi örgüt var. Onları bir bir 
ele almak zaman bakımından olanaksızdı 
ve buna gerek de yoktu. DEV-YOL'un 
doğrudan bir ürünü ve daha kötü kopyası 
olan PKK hakkındaki görüşlerimizi ise za
ten ayrıca yayınladık. 

öyle görülüyor ki Türkiye işçi sınıfı 
hareketi, saflarını yanlış görüşlerden arın· 
~ırmak,_ ~olitik birliğini sağlamak, pekiş
tırrnek ıçın daha uzun bir süre küçük bur
juv~ de~riı:ıciliği~in şu veya bu türüyle 
çetın bır ıdeoloJık mücadele yürütmek 
zorundadır. 

APE SELiM'i YiliRDiK 
( Baştarafı Sayfa 4. te) 

nemli bir rol üstlendi. Bir ara görevle İran 
Kürdistanı'na geçti ve bir süre sonra dön
dü. 1981 Ocağında Yurt dışına çıktı. 

Merkez Komitemiz 1981 Temmuzunda 
Azad Yoldaş 'la birlikte onu İran Kürdis
tanı'nda görevlendirdi. Ape· Selim, bir yılı 
aşkın bir süre İran Kürdistanı 'nda yoldaş
larımızın barındırılması, eğitimi ve orada 
yürütülmekte olan mücadeleye katkısı için 
verilen görevi başarı ile yürüt tü. Y oldaşia
rım ız bölgenin ve savaşın zor koşulları 
içinde devrimcilere yaraşır örnek bir ça
lışma yaptılar. Bir yıl gibi bir süre içinde 
ve ağır kışa rağmen barındıkları üssü biz
zat inşa ettiler ve burayı bir üretim birimi
ne çevirdiler. Teorik eğitimlerini düzenli 
biçimde yürüttüler ve silahlı eğitim gördü
ler. Bölgedeki yurtsever güçlerle dayanış
manın iyi örneklerini verdiler. 1982 yılı 

Nazif Kaleli 

Rtıpel ıs 

sonbaharında İran ordusu bölgeye büyük 
bir ordu gönderdiğinde direnişe katıldı
lar, yiğitlik gösterdiler ve yurtsever güç
lerin derin saygısını kazandılar. İran' daki 
yoldaşlarımızın bu örnek çalışması, hiç 
kuşkusuz, Partimizin tarihinde daima say
gın bir yer tutacaktır ve bunda ApP' Selim 
Y oldaşımızın payı büyüktür. 

Ne yazık ki bu dönemde Ape Selim 
Yoldaş hastalandı ve doktorlar onun te
davi için hemen bölgeden ayrılması gerek
tiğini söylediler. Görev yerinden ayrıi
mama isteğine rağmen yoldaşlarımız 
kendisini ikna ettiler ve Avrupa'ya geçir
diler. Karaciğerinden rahatsızdı ve dok
torlar siroz teşhisi koymuşlardı. Mustafa 
Yoldaş tedavi görmek için İsveç 'e gitti. 
Orada bulunduğu süre içinde de sorumlu
luk aldı ve hastalığının ağırlığına rağmen 
Parti görevini en iyi biçimde yürütmek i
çin sonuna kadar canla-başla çabaladı. 

Hastalığa karşı güçlü bir direnç göster
di. Ne var ki ona yenik düştü. 

öldüğü zaman 44 yaşında idi. Bu, da
ha mücadeleye çok katkıda bulunabilece
ği bir yaştı. Eşi ve beş çocuğu ülkede bu
lunmaktadır. Ape Selim 'in örnek bir yanı 
da aile sorunlarını hiç bir zaman Parti so
runlarının önüne koymamaktı. Kuşkusuz 
o eşini ve çocukların derinden seviyor, 
onların durumu ve geleceği ile ilgileniyor
du. Ama onların içinde bulunduğu güç 
koşullara bakarak hiç bir zaman sarsıl
madı, bu tür endişeleri görev duygusunun 
önüne koymadı. 

O, fedekar, yiğit, kararlı bir devrimci 
olarak yaşadı ve öyle öldü. Onun yaşamı 
bize örnek olacak. O, gönlümüzde ve kav
gamızda yaşamaya devam edecek. 

için acil çagr1 

Uluslararası Af örgütü'nün Londra'daki genel merkezi, Diyarbakır Askeri Ceza
evindeki olaylara çeşitli bültenlerinde yer verdi ve Nazif Kaleli ile ilgili olarak tüm 
örgütlerine acil çağrı yayınladı. Çağrıda şöyle deniyor: 

"Nazif Kaleli, öğretmen ve sendikacı, 40 yaşlarında, 1980 Mart ayından beri tu
tuklu bulunuyor. Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi'nin üyesi olduğu ve bölücü ey
lemlerde bulunduğu iddiasıyla ceza yasasının 125. maddesinden yargılandı ve Ekim 
1983'te 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Halen Diyarbakır Askeri Cezaevinde. 

''Uluslararası Af örgütüne ulaşan bilgilere göre Nazif Kaleli ko ma halinde bulu
nuyor ve hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor. 1980'de tutuklandığından 
beri birçok kez işkence gördüğü ve bu nedenle sağlığının büyük ölçüde bozulduğu 
biliniyor. Böbrekleri çalışmaz duruma geldiği için 1982 yılının son aylarında Anka
ra da Askeri Gülhane Hastanesine kaldırıldı. Buradan yine Diyarbakır Askeri Ceza
evine götürüldü. örgütümüz onun ağır hasta olduğunu öğrenmiştir. Böbrek kaybının 
yanısıra belinden sakattır ve bir rapora göre kısmi felç durumundadır. Nazif Kaleli 
evli ve iki çocukludur. 

'Uluslararası Af örgütü Diyarbakır Askeri Cezaevinde yaygın işkence yapıldığına 
ve bunun sonucu ölümler olduğuna dair birçok raporlar almıştır. 1982 yılında, iş· 
kence ve kötü cezaevi koşulları yüzünden 100 kadar tutuklunun sağlığının kötü du
rumda olduğuna dair raporlar üzerine, örgütümüzü temsilen bir heyetin Diyarbakır 
Askeri Cezaevini ziyaret etmesine izin verilmesini Türk yetkililerden istedik. Buna 
hiçbir cevap verilmedi. Diyarbakır'daki tutuklular, diğer şikayetlerinin yanısıra ce· 
'Zaevinde süregelen işkence uygulamasını protesto için son altı ay içinde iki kez' aç
lık grevine gitmişlerdir. Ocak 1984 'ün ilk günlerinde başlıyan aç lık grevinin ise halen 
devam ettiği ve Nazif Kaleli 'nin greve katılanlar arasında olduğu bildiriliyor. 

"Uluslararası Af örgütü", açlık grevine katılanlara işkence edildiğine dair birçok 
bilgiler almıştır. Ocak 1984 'te başlıyan grev sırasında en az 7 kişinin öldüğü bildiril
mektedir. ölüm nedenleri bilinmiyor, ancak, örgütümüzü temsilen bir heyetin Diyar
bakır'ı ziyaret ettiği 27-31 Ocak 1984'te, askeri yetkililer iki ölüm olayı olduğunu 
bu~lar~~n birinin beyin tümörü, diğerinin ise intihar sonucu meydana geldiğini söy: 
ledıler. 
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Rupel ı 6 Riya Azadi 

- .. . . 
AÇLIGA,ZULME,KOLELIGE HA YI RI 

İşçiler, emekçiler, 

TK SP Merkez Komitesi'nin 1 Mayıs Nedeniyle Yayınladığı 

BiLDiRi 

İşçi sınıfımız ı984 ı Mayıs'ını çetin koşullarda karşılıyor. ı2 

Eylül rejiminin en başta işçi sınıfımıza düşman karakteri bugün 

daha iyi kavranıyor. Faşist rejim işçi sınıfının en seçkin liderle

rini, üyelerini tutukladı, işkenceden geçirdi, katıetti veya ağır 

cezalara mahküm etti. İşçileri tam bir aç lığa itti ve politik, sen

dikal haklarını gasp ederek savunmasız bıraktı. özal hükümeti bu 

işçi düşmanı politikayı vargücüyle sürdürüyor. 
Bugün işçilerin, ücretiiierin yaşam koşulları, kelimenin tam 

anlamı ile korkunçtur. İşçilerin ortalama günlük ücreti 1977 yı

lında ı46 lira idi. Bu ücret, para değerindeki düşme sonucu gö

rünüşteki yükselmesine rağmen, gerçekte, 1983 yılında 66 lira· 

ya düşmüş bulunuyor. Yani işçilerin satın alma gücü geçen, yıl, 

6 yıl öncesine oranla yarıdan daha fazla azalmıştı. Bu yıl sözde 

işçi ücretlerine %25 oranında zam kararlaştırıldı. Bu zam işçile

rin ekonomik sıkıntıianna hiçbir çözüm getiremezken Yerel Se

çimlerin ardından dayatılan %30-40 dolayındaki zamlar ücret 

zammını silip süpürdü ve işçileri daha da güç duruma düşürdü. 

Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda işçi sınıfını, diğer ücretli ve 

dargelirlileri daha çok açlık ve sıkıntı bekliyor. 
"Serbest piyasa ekonomisi", "liberalizm" ve benzer adlar al

tında tekelci grupların halkı soyup soğana çevirme politikasını 

yürüten ve bunun için onlara her türlü desteği sağlıyan özal hü

kümeti, öte yandan, ı2 Eylül'den bu yana oluşturulan faşist çar

ka dayanarak işçilerin elini-kolunu bağlıyor; onlarıngrev ve top· 

lu sözleşme haklarını kullanmalarına izin vermiyor. Başta DİSK 

olmak üzere sınıf sendikaları devre dışı edildi ve meydan 

TüRK-İŞ 'in sarı sendikalarına bırakıldı. Ama patronlar bununla 

yetinmiyor. Kendilerine doğrudan bağlı kukla sendikalar oluş

turuyor ve işçileri zorla bunlara üye olmaya zorluyorlar. 

Sözde genel ve yerel seçimler yapıldı. Demokrasiye dönüşten 

sözediliyor. Ama işçi sınıfının, emekçi halk kesimlerinin, Kürt 

halkının gerçek temsilcileri bu seçimlere katılamadılar. Bu ı Ma

yıs'ta da halkımızın emekçi yağınları, demokrat ve yurtsever 

güçleri bakımından ülke tam bir zindan durumundadır. Terör ve 

işkence vargücüyle devam ediyor. 
Evren-özal çetesi bu koşullardan yararlanarak ülkeyi emper

yalizmin arabasına daha da bağladılar; onu sosyalist ülkelere ve 

diğer komşu halkiara karşı daha tehlikeli bir saldırı üssü haline 

getirdiler. Şimdi Pershing ve Cruise füzelerinin Türkiye'ye ve 

Türkiye Kürdistanı'na yerleştirilmesi için pazarlıklar yapılıyor. 

Cunta bu işte kitlelerin eğilimine, halkın çıkarlarına değer ver

miyor; yalnızca emperyalistlerden ne kadar Dolar ve silah alabi· 

leceğini düşünüyor. 

İşte ı Mayısın yaklaştığı şu günlerde işçi sınıfının mücadele

sinde güncel ve önemli olan görevler daha da belirginleşiyor. 

Türkiye ve Kürdistan işçileri, tüm demokratik ve yurtsever 

güçler, emperyalizmin planları , Evren-özal çetesinin pervasız 

gidişi karşısında mücadeleyi yükseltmelidirler. 

Bu çetenin halkı soyup soğana çevirmesine, dayatılan aç lığa, 

teröre, işkenceye, işçi haklarının ve tüm demokratik hak ve öz

gürlüklerin gaspına, ulusal zulme, ülkeyi bir nükleer savaşın ilk 

hedefi haline getirecek gelişmelere karşı sessiz kalamayız. Sorun 

son derece açıktır: Açlığa evet mi, hayır mı? Zulme, işkencı 

' köleliğe evet mi, hayır mı? ülkeyi boydanboya bir mezarlık, 

kül yığını haline getirecek nükler silahiara evet mi, hayır mı? 

İnsan olan, kendisi, çocukları ve tüm insanlık için iyi bir ge

lecek isteyen hiçkimse bu gidişe seyirci kalamaz. Bu kötü gidişi 

önlemenin tek yolu Evren-özal çetesini işbaşından uzaklaştır

mak,faşist rejimi yıkmaktır. Bu tarihi görevin başarılmasında en 

büyük rol işçi sınıfımıza düşüyor. 

Koşullar ne denli güç görünürse görünsün çıkış yolu vardır ve 

bu yol mücadeleden geçer. Siyasi tutuklular zindanların dört du

varı, telörgüler ve süngüler arasında direniş bayrağını yükseltiyor

lar. Bu yiğit tutumu fabrikalara, okullara, mahalle ve köylere ta

şımalıyız. En küçük olanaktan yararlanmalı, kitle muhalefetini 

örgütlemeliyiz. Ancak güçlükleri göze alarak, direnerek bu zülüm 

ve soygun çarkını yıkabiliriz. Kitlelerin biriken öfkesi, hoşnut

suzluğu, kurtuluş özlemi küçük küçük direnmelerden başlayarak 

bir sel gibi akacaktır. 
ı Mayıs işçi sınıfının kavgasından doğdu. ı Mayıs bayrağı iş· 

çi sınıfının kanıyla kızıla boyandı. Onun devrimci geleneğine sa

hip çıkmak, bu geleneği daha da yükseltmek, ülkemizdeki faşist 

rejim koşullarında daha da önem taşıyor. 

İşçiler, tüm emekçiler,demokrat ve yurtsever insanlar, 

kadınlar, gençler, 

Evren-özal çetesinin halkımıza dayattıkları teröre ve açlık 

. programına karşı örgütle nin, sesinizi yükseltin. 
Yurt dışındaki emekçiler, aydınlar, 

e Faşist Cunta yıkılsın, zorbalardan hesap sorulsun! . Faşist rejim yurt içinde ı Mayis'ın kutlanmasını yasakladı. 

Sızler yurt dışında, bulunduğunuz ülkelerdeki emekçi kardeşle

~~nizle elele yürü_yün, ortaklaşa istemleri ve halklarımızın özgür . 

~uk_ ve demokrası istemlerini yükseltin. Bulunduğunuz ülkedeki 

ışçı sınıfına ve barış güçlerine omuz verin. 

• Zindanlan dolduran onbinlerce işçi önderine, 

öğretmene, ay dına, gen ce; devrimci demokrat 

ve yurtsever insana özgürlük! 

• işkenceler, idamlar son bulsun, 

sıkıyönetim kalksın! 

•Grevli, toplu sözleşmeli işçi haklan tam olarak 

tanınsın! 

• Kürt halkının üstündeki ulusal zulme son! 

e Topraklarımıza nükleer silahlar konmasın, 

varolanları sökülsün! 

• Yeni ABD füzelerine hayır! 

• Nükleer silahlar azaltılsın, yok edilsin! 

• Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa hayır! 

• 35 Saatlik iş haftası! 

• Yabancı işçilere eşit haklar! 
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