
Karkere n hemu 
welatan 

fı gele n bındest, 
yekbın! 

Çıleye Paşin 
1985, Sal3 
Hejmar 31 
Ocak 1985 
Yıl3, Sayı 31 

Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

DEVRiMCi PARTiLERDE GELiSME VE ARINMA SÜRECi 
Devrimci bir parti toplumun gelece

ğini temsil eder. O, sömürücü top
lumda burjuva partileriyle kıyaslanın
ca, kimi zaman küçük ya da etkisiz gibi 
görünebilir. O sömürücü sınıf partileri
nin geniş mali gücüne, propaganda ola
naklarına sahip değildir. Çoğu durumda 
illegal koşullarda çalışmak zorundadır; 
ağır polis baskısını göğüsleyerek, nice 
acılar, kurbanlar pahasına çalışmasını 
yürütür. Legal çalışma olanaklarına sa
hip olduğu ülkelerde bile burjuvazinin 
koyduğu bir dizi engelle, açık ve örtülü 
baskıyla boğuşmak zorundadır. 

Ama o toplumda gelişeni, ilerici 
olanı temsil ediyor. O işçilerin, köy 
emekçilerinin, toplumun tüm yaratıcı, 
namuslu insanlarının, gerçek demokrat 
ve barışsever güçlerinin, diğer bir de 
yişle, toplumun ezici çoğunluğunun 
çıkarlarını temsil ediyor. Bu nedenle 
süreç içinde, inişli çıkışlı da olsa, göre
ce olarak uzun da sürse, toplumun ileri 
yürüyüşüne, devrime ve sosyal dönü
şümlere öncülük edecek odur. Başlarda 
küçük , etkisiz gibi görünen devrimci 
bir parti, süreç içinde gelişir, toplu
mun temel politik organizasyonuna, 
kurucusunu dönüşür. 

Yeterki o gerçekten böyle · bir parti 
olsun. Işçi sınıfının ve öteki ilerici 
toplumsal güçlerin çıkarlarını, istemle
rini kararlıca savunsun. Toplumsal ge
lişme sürecini ve onun yasalarını doğru 
biçimde kavramış olsun. Mücadelesini 
bu yasalara uygun biçimde düzenlesin. 
Bu süreçleri ve yasaları kavramayan 
örgütler ve kişiler, sağa sola savrulur, 
devrimci kavga yolundan uzaklaşırlar. 

Toplumsal Gelişim Süreci 
Basit Degil, Karmaşıktır 

Kimileri sorunlara pek kestirme bi
çimde yaklaşıyor, sosyal süreçlerde ba
sit matematik işlemlerinin yalınlığını 
arıyorlar. iki kere ikinin dört edişi 
gibi.. Böyleleri toplumsal gelişmeye 

ilişkin olarak sağlıklı, yeterli bir bilgi
ye, görüşe sahip olmayanlardır. 

örneğin böylelerine göre, kendisine 
marksist-leninist diyen birkaç kişi bir
araya gelip bir tüzük ve program be
nimser ve bu bir işçi sınıfı partisi olur. 
Ve onlar, kitleleri örgütleyip devrime 
götürme işini bu kişilerin zekasına, be· 
cerisine bağlı, kısa vadede başarılması 
gereken bir iş sanırlar. Herşey bu kısa 
sürede olup bitmeyince de umutlarını 

• 

yitirir, ya başka partiler aramaya ko
y u/ur, ya da bu işleri tümden bırakır
lar. 

Oysa devrimci bir parti menziline 
dosdoğru giden güdümlü bir mermi de
ğildir. Böylesine yalınlık doğa süreçle
rinde bile görülmez. 

Toprağa atılan her elma tohumu bir 
elma ağacına dönüşmeyebilir. Tohumu 
kuşlar ve böcekler ayıklayabilir. O, 
toprağı yarıp çıkacak yeterli nemi bu
lamıyabilir. Don ve dolu yeni yeşeren 

fideyi kurutup ezebilir. Elma çekirdeği 
bir dizi rastlantı arasından kendine yol 
bularak elma ağacına dönüşür. Onun, 
ürün verir hale gelmesi, iklim ve toprak 
durumuna, tarımemın bilgi ve becerisi
ne bağlı olarak uzun ya da ' nisbeten 
daha kısa bir süre alabilir. -

Toplumsal olaylar ise bundan çok 
daha karmaşıktır. Toplumun devrime 
ulaşması, salt partinin niteliğine, irade
sine, savaşkanlığına değil, onun yanısı-

(Devamı Sayfa 2. de) 

DÜNYA GENÇLiK YILI'NA GiRERKEN 
· Birleşmiş Milletler, 1985 Yılını Dünya gençlik yılı ilan etti. Bu yıl basın 
yayın organlarında, bilimsel toplantılarda gençlik sorunu daha geniş biçim
de tartışılacak. Temmuz ayında Moskova'da Dünya Gençlik Festivali topla
nıyor. Çeşitli ülkelerin gençlik örgütleri daha şimdiden bunun hazırlığını 
yapıyorlar. 

Gençligin Sorunları 

Genellikle gençliğin, diğer yaş gruplarınınkinden farklı, kendine özgü. 
sorunlarından söz edilir. Besbelli, her toplumda gençlik çağına özgü sorun
lar vardır. Diğer yandan, bu sorunlar, bir ülkeden diğerine, bir toplum sis
teminden diğerine, bir sınıftan diğerine değişir . Çünkü ülkelerin, toplumla
no ve sınıfların maddi yaşam koşullan farklıdır. 

Gençliğin kendine özgü sorunları nerden kaynaklanıyor: genç insanın 
bedensel, ruhsal gelişimiyle, bunun gerekleriyle, toplumsal koşullar, maddi . 
yaşam arasındaki ilişkiden. 

Gençlik çağı, bedensel ve ruhsal gelişme sürecinin hızlı olduğu bir dö
nemdir. O, bu dönemde fizik ve bilinç bakımından çocukluktan olgun in
sana doğru gelişir. Bilinci geliştiği için de toplumsal çevreyi yargılıyabilir. 
O, bu dönemde toplumsal yaşamda kendisine gerekli olan bilgi ve tecrübe
yi edinmelidir. Üretim sürecine katılacağı için bir meslek ve sanat edinme
lidir. Eğitim görıneli, yeteneklerini geliştirmelidir. 

Toplumsal koşullar genç insanın sağlıklı büyümesine, yeteneklerini ge
liştirmesine olanak veriyorsa, ona iyi bir gelecek hazırlıyorsa, gençliğin so
runlarının olumlu çözümünün koşulları var demektir; genç insan uyum 
içinde gelişir. Bunun tersi, genç insanla toplum arasında çatışmalar yaratır. 

Kapitalist Toplum 
Gençligin Temel Sorunlarına Çözüm Bulamaz 

Demek ki gençliğin sorunlarını maddi koşullardan soyutlamak olanak
sızdır. 

(Devam ı Sayfa 8. de) 
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Rôpel 2 

Devrimci Partilerde Gelişme 
(Baştarafı kapakta) 

ra bir dizi nesnel ve öznel koşula ba~lı
dır. Buna uygun olarak da devrimci 
mücadele süreci, görece olarak kısa ya 
da uzun olabilir. 

Yalnız devrime ilişkin olarak de~il, 
partinin önüne koyduğu şu veya bu 
türden hedefler için de böyledir. örne
ğin biz, 12 Eylül öncesinde, Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı'nın tümü için ortak 
bir anti-emperyalist, demokratik cep· 
henin gereğini savunduk ve di~er ör· 
gütlere öneriler götürdük. Bu gerçek
leşseydi faşist tırmanış durdurulabilir, 
hatta bir devrimci atağa yol açılabilir
di. Ama bir dizi başka nedenlerle bu 
gerçekleşmedi. Kürdistan' da üç yurtse
ver örgüt arasında oluşturulan ve bi· 
zim, gerçekleşmesi, hayata geçmesi 
için yoğun çaba gösterdiğimiz güçbir· 
liği (UDG) ise, bilinen nedenlerle kısa 
sürede da~ıldı. 

Buna bakarak, cephe ve güç birliği 
konusunda izlediğimiz politikanın yan· 
lış olduğu veya harcanan emeğin boşa 
gittiği söylenebilir mi? Hayır. Izlenen 
politika doğruydu, ama o zaman so
nuç vermediyse bunun, bizim dışımız· 
da başka nesnel ve öznel nedenleri 
vardı. Güçbirliklerinin ve cephelerin 
oluşması ve yaşaması, salt bir örgütün 
istek ve iradesine bağlı de~il. İkincisi, 
bu çabalar boşa gitmiş sayılamaz. O 
zaman doğru olanı savunduk ve o yol· 
da çaba gösterdik. Bu, en azından, 
doğru görüşlerin yayılıp güçlenme· 
sine, devrimci harekete ilişkin görevle· 
rin kavranmasına yaradı. Dün başara
madıklarımızı bugün veya yarın başara
liriz. Günümüzde, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı Sol Birliği'nin oluşması bu 
yolda bir adımdır. 

Demekki hedefleri doğru koymak 
ve onun için savaşmak başlıbaşına 
önemlidir. Ama olanaklar ve bizim gü· 
cümüz, her zaman bu hedeflere varma
ya yetmeyebilir. 

Parti Canlı, Gelişen, Kendini 
Yeniliyen Bir Olgudur 

Devrimci bir parti de canlı bir orga
nizmayı andırır. Bir anda ve mükem
mel olarak ortaya çıkmaz. Onun da bir 
gelişme süreci vardır. Bu süreçte bir 
yandan büyür, gelişir, sa~lamlaşırken, 
diğer yandan kendi iÇinde eskiyeni, 
çürüyeni ve işe yararnıyanı atar, kendi· 
sini yeniler. 

Parti bu gelişimini dış ve iç türden 
bir dizi çelişkiye çözümler getirerek, 
bir mücadele içinde başarır. 

Dış çelişkilerin bir bölümü sınıf 
düşmanları ile, burjuvaziyle, feodal 
güçlerle, sömürgecilerle, emperyalist· 
lerledir. Bunlar düşmanla mücadele 
içinde çözülür. Bunun için parti, düş· 
man güçlere karşı ideolojik, ekonomik 
ve politik türden mücadele biçimlerine 
başvurur. Halkın ve işçi sınıfının temel 
kurtuluşu, di~er bir deyişle düşman 
güçlerle aramızda var olan temel ve uz· 

laşmaz nitelikte çelişkilerin çozumu, 
düşman güçlerini yenmeye, iktidarı ele 
almaya bağlıdır. 

Geçmişte ve çağdaş sınıflı toplum· 
larda genel olarak görüldüğü gibi, sol 
kesimde sömürü ve baskı düzenine, SÖ· 
mürgeciliğe ve emperyalizme karşı bir· 
den çok sol, yurtsever veya ilerici parti 
görülebiliyor. Bunların bir bölümü sos
yalizmden, marksizm-leninizmden şu 
veya bu ölçüde etkilendikleri için, ken· 
dilerini marksist-leninist veya "devrim· 
ci" gösteriyorlar. Buna bakarak bunla
rın tümü işçi sınıfı partisi sayılamaz. 
Ço~u zaman küçük burjuva eğilimleri 
ve sapmaları temsil eden böylesine bir 
dizi örgüt ortaya çıkar. 

örne~in maocu, troçkist, goşist ve 
anarşist türden örgütler de proletarya 
örgütü olma iddiasını taşıyorlar. Kimi 
zaman, gerçekte bir işçi sınıfı partisi 
olmayan yurtsever bir örgüt de, sosya
lizmden etkilenerek kendisini böyle 
tanımlayabilir. Ama bununla, bu tür· 
den örgütler bir işçi sınıfı partisi ola· 
mazlar. önemli olan bir örgütün veya 
kişinin kendisini nasıl tanımladığı de
ğil, gerçekte ne olduğudur. 

Gerçek anlamda bir işçi sınıfı par· 
tisiyle bu türden örgütler arasında da 
çelişkiler varolacaktır ve bunlar dış 
çelişkilerin bir türüdür. Parti, işçi sını
fının ideolojisini devrimci saflarda ege
men kılmak, işçileri ve emekçi yığın
ları doğru bir kanalda örgütlernek ve 
devrime yöneltmek için, sosyalizm adı· 
na ortaya çıkan bu tür sapmalarla, on· 
ların yanlışlarıyla da mücadele eder. 
Bunlarla mücadelede esas olan kadrola· 
rı ve kitleleri aydınlatmak, yanlışlar
dan korumaktır; mücadele biçimi esas 
olarak ideolojiktir. Yanlışları teşhiş ve 
ikna yoluyla gidermek başlıca yön
temdir. Burjuva ve küçük burjuva sı· 
nıfsal temelleri olan veya burjuva ideo· 
lojisinin etkisiyle işçi sınıfı saflarında 
ortaya çıkan sapmalar, düşmanla tam 
bir işbirliğine gidip silahlarını devrime 
çevirmedikce, onlara karşı zora baş· 
vurmaya gerek yoktur. 

Partinin iç çelişkileri, öne çıkan 
yeni görevler ve sorunlarla bunların ye
rine getirilmesine ve çözülmesine uy· 
gun d~şmeyen eski örgütsel biçimler ve 
politikalar arasında; sorunların çözü· 
müne ilişkin farklı tutumlar arasında; 
partinin işleyiş kurallarının çiğnenme· 
si durumunda, bunu yapanlarla parti 
arasında vb. ortaya çıkar. Parti yaşa
mı çelişkisiz düşünülemez. O, mücade
le sülecinde nice çelişkiye çözümler 
getirerek gelişir, il erler. 

Parti, demokratik merkeziyetçiliği, 
kollektif çalışmayı, eleştiri ve özeleş· 
tiriyi, örgütsel disiplini, özetle partili 
çalışma kurallarını iyi işleterek önüne 
çıkan görevlerin ve sorunların üstesin· 
den gelir. 

Kadrolar sorunların çözümüne iliş· 
kin olarak farklı düşünebilirler. Karar· 
lar tartışma yoluyla alınır ve herkes 

Riya Azadi 

onlara uyar. 
örne~in silahlı mücadelenin zama· 

nına ilişkin olarak örgüt içinde farklı 
görüşler doğabilir. Ço~unluk bunun 
vaktinin gelmediğini söylerken bazıları 
bunun tersini ileri sürebilir. E~er azın
lık çoğunluğun kararına uyarsa -ki ku
ral budur· bu çelişki örgüte zarar ver
meden çözülmüş olur. Yok e~er azınlık 
bu kararı dinlemez, silahlı ayaklanma 
propagandasına girişir ve bunun için 
eyleme geçerse, çelişki ancak örgüt di· 
siplinine uymayanların örgütten atıl· 
masıyla çözülür. 

Çoğunluk kararı bunun tersi yönde 
de olabilir. örneğin Ekim Devrimi'ne 
rastlayan günlerde Lenin, silahlı ayak
lanma zamanının gelip çattığını ve der
hal eyleme geçilmesini istedi. Merkez 
Komitesi çoğunluğu bu öneriyi benim
sedi. Zinovyef ve Kamanef ise çoğun
luk kararına karşı çıktılar ve açıkça, 
ayaklanma zamanının gelmediği, onun 
macera olacağı propagandasına girişti· 
ler. Parti kararına karşı ve eylemi sabo
te eder nitelikteki bu tutumları yüzün
den, Lenin onların hemen partiden 
atılması için merkez komitesine ısrarlı 
öneride bulundu. 

Parti tüm üyelerinden sosyalizmin 
temel ilkelerine, partinin amaçlarına, 
tüzüğüne ve programına sadakat ve yet
kili organ kararlarına uygun davran· 
mayı bekler (Elbet, kurallara uygun o· 
larak, tüzük ve programda değişiklik is
tenebilir; yine, hatalı oldu~u varsayılan 
yetkili organ kararlarının düzeltilmesi 
istenebilir ve bu tür görüşler kurallara 
uygun biçimde tartışılabilir.) Parti üye
si, örgütsel çalışma kurallarına titizlik· 
le uymalı dürüst, fedakar, yiğit ve ça
lışkan olmalıdır. 

Sosyal bir örgüt olan parti yaşamı 
bir canlı organizmanın, hayvan ya da 
bitkinin yaşamından elbet çok daha 
karmaşıktır. Parti yı~ınlardan beslenir. 
Aldığı kadroları eğitir, geliştirir. Ama 
zamanla gelişime ayak uyduramıyan
lar, soluğu tükenenler, güçlükleri gö
ğüsliyemeyip kişisel rahatlarını ve çı· 
karlarını seçenler, örgütün temel ideo
loji ve politikasından sapanlar, disipli
ne gelmeyenler çıkacaktır. Parti böyle· 
lerini öncelikle e~iterek, uyararak yan· 
lışlarından çevirmeye, kusurlarından 
kurtarmaya çalışır. Ama bu her zaman 
sonuç vermez. O zaman parti, bir 
ayakbağına dönüşen veya örgütün ça
lışmasına, birliğine zarar veren bu un· 
surları saflarından atar. Partinin birli· 
~ini, çalışma ilkelerini korumak, di· 
siplinini perçiniemek buna ba~lıdır. 
Çürü~ün ve zararlının atılması bir ka· 
yıp de~ildir. 

Bir partinin kuruluşunda yer alan 
veya sonradan katılanların sonuna ka· 
dar yürüyeceklerine dair bir kural yok: 
tur. Her yeni üye ·eğer o nitelikli biri 
de~ilse· parti için bir kazanım olmadı
ğı gibi, her örgütten dışlanan ise -eğer 
o niteliksiz biri ise· parti için kayıp ol· 
maz. 

Partimizin on yıllık yaşamında da 
bu doğal süreç işledi. 
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Riya Azadi Rôpel 3 

TiKHANOV'UN TÜRKiYE ZiYARETi 
VE BAZI SPEKÜLASYONLAR ÜZERiNE 

Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolai 
Tikhanov, geçtiğimiz Aralık ayının 
26-28'inde Türkiye'ye üç günlük bir zi
yaret yaptı ve iki ülke arasında ticaret 
hacmini arttıran bazı antlaşmalar ya
pıldı. 

Bu arada, bir burjuva gazetesinde 
(28 Aralık tarihli Milliyet) Tikhanov'
un "Türkiye 'nin toprak bütünlüğünü" 
savunduğu biçiminde, kasıtlı, balon bir 
haber yayınlandı. 

Gerek bu ziyaret, gerekse burjuva 
basınının balon haberleri, faşist rejime 
karşı olan kimi çevrelerde tartışma ko
nusu oldu. Bu ziyaretin faşist rejime 
yararlığını düşünüp yanlış bulanlar var. 

Birkez sosyalist ülkelerle Türk bur
juva devleti arasında diplomatik, ticari 
ve kültürel ilişkiler başından beri var ve 
buna şaşmamak gerekir. Sosyalist ülke
lerin çok daha büyük sömürgeci, em
peryalist devletlerle de bu türden ilişki
leri var. Bu ilişkiler doğaldır. 

Bu iki sistem birbirine karşıdır, da· 
ha açık bir deyişle, birbirine düşman
dır. Ama hu, sosyalist ülkelerle kapita
list ülkelerin birbirleriyle hertürlü iliş
kiyi kesmelerini gerektirmiyor. Çünkü 
onlar aynı dünyada yaşıyorlar. Böylesi
ne bir karşılıklı boykot, iki sistem ara
sında gerilimi, savaş ve çatışma ortamı
nı canlı tutmak olur ve böyle birşey ne 
dünya sosyalizm güçlerinin, ne de ge
nel olarak insanlığın işine yarar. Farklı 
sistemlere mensup devletlerin barış 
içinde birarada yaşaması ilkesi, ilk kez 
Lenin'in ortaya koyduğu bu ilke, ha
yatın kendisinden doğmuştur. Bu, ay
nı zamanda, ''devrimler ithal ve ihraç 
edilemez " ilkesinin bir başka türlü an
latımıdır. 

Diğer yandan, bu zorunlu, kaçınıl
maz ilişkilere karşılık, iki sistem ara
sında her alanda barış ve uyum sözko
nusu mu? Elbette hayır. Bu ilişkilere 
rağmen ideolojik, politik, ekonomik 
düzeyde iki sistemin çekişmesinin 
amansızca devam ettiği; hatta zaman 
zaman, Vietnam'da, Küba Kuşatmasın
da, Nikaragua ve Afganistan'a müdaha
lede, Grenada'nın işgalinde görüldüğü 
gibi, açık ya da dolaylı savaşa yol açtı
ğı unutulmamalı. Bunda da şaşacak bir
şey yok. Çünkü iki sistemin birarada 
varoluşu ve mücadelesi, daha ne kadar 
zamanda tamamlanacağını şimdiden 
kestiremiyeceğimiz, kapitalizmden sos
yalizme geçiş çağının bir özelliğidir, 
diyalektik bir olgudur. Bu süreçte, zıt 
güçler arasında hem ilişki, hem çatışma 
varolacaktır. 

Akla şöyle bir soru gelebilir ve geli
yor: öyleyse bu çelişkinin bir dünya 
savaşıyla sonuçlanması zorunlu mu
dur? Hayır. Bu insanlık için bir kader 
değil. İnsanlık, bilinçli, iradi çabalarla 

bir dünya savaşını önleyebilir, önleme
lidir. Çünkü nükleer çağda böyle bir 
savaş insanlığın ve tüm dünyanın yıkı
mı olacaktır. İki sistem arasındaki çe
lişkinin bu tür bir çözümü insanlığın 
ileri yürüyüşüne hizmet etmez ve ger
çekte bir çözüm olmaz. 

Ama bu çelişki sonunda ve mutlaka 
çözülecektir. Emperyalizm ergeç kav
gayı yitirecek ve tüm dünya sosyalizme 
geçecektir. Süreç dünya sosyalizm güç
lerinden yana bir seyir izliyor, güçler 
dengesi ondan yana değişiyor. O halde 
dünya barışını korumak, sosyalizmin 
dünya ölçüsünde kaçınılmaz zaferini, 
tüm insanlığın kurtuluşunu garanti et
mekle eştir. 

Uluslararası ilişkilere düz bir man
tıkla yaklaşılamaz. Bu ilişkiler karma
şıktır, çok yönlüdür. İki sistemin birbi
rine karşı olduğundan yola çıkarak, 
kapitalist sistem ülkeleriyle kurulan 
her türlü ilişkiyi sosyalizmin ilkelerin
den bir cayma, bir taviz sanmak, son 
derece basit ve yanlış bir yaklaşım 
olur. Böyle bir bakış açısıyla dünya 
sosyalist hareketinin günümüzde izle
diği yaratıcı, başarılı politika kavra
namaz. 

örneğin 2. Dünya Savaşında, dün
yanın o zamanki tek sosyalist ülkesi 
Sovyetler Birliği, dünyanın büyük em
peryalist ülkeleri ABD, İngiltere ve 
Fransa ile birlikte, öteki emperyalist 
ülkelere (faşist Almanya ve İtalya'ya, 
militarist Japonya'ya vb.) karşı aynı 
cephede savaştılar.İki sistem arasındaki 
ilişkilerin çok yönlülüğünü göremezsek 
bu olayı nasıl açıklıyacağız? 

Diplomatik ilişkiler gibi, ticari ve 
kültürel ilişkilerde de sosyalist sistemin 
ve dolayısiyle dünya devrimci güçleri
nin yararı vardır. Elbet ölçüleri kaçır
mamak koşuluyla. örneğin sosyalist 
sistem ülkelerinden çok, emperyalist 
ülkelerle ilişkilere önem veren Yugos
lavya'nın izlediği yanlış politika savu
nulamaz ve bu, bizzat Yugoslavya'da 
sosyalizmin kuruculuğuna zarar ver
miş, ülkenin gelişimi, öteki sosyalist 
ülkelere oranla geride kalmıştır. Em
peryalist ülkelere borca boğulan Polon
ya'nın durumu da öyle. Bu ölçüsüz iliş
kiler bugün Polonya'da karşılaşılan so
runların bir nedenidir. 

Diğer yandan, sosyalist sistemin ve 
bir tüm olarak uluslararası devrimci ha
reketin çıkarlarını gözettiği sürece, ti
cari ve kültürel ilişkilerde yarar vardır. 

Emperyalist sistem, uzun süre, tek 
sosyalist ülke olan Sovvetler Birliği 'ni 
tecrit etmeye, böylece gelişimini önle
meye, onu ekonomik çöküntüye uğ
ratmaya çalıştı. Sovyetler Birliği bu 
kuşatmayı, bir yandan -ve en başta
Sovyet halkının devrime olan inancı, 

yüksek özverisi, çalışkanhğı ve yaratı
cılığı ile, diğer yandan, akıllıca bir dış 
politika izleyerek, diğer ülkelerle dip
lomatik, ticari ve kültürel ilişkiler kura
rak boşa çıkardı. 

Küba'da, devrimin zaferinden sonra 
ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekono
mik ablukayı hatırlıyalım. İki ülke ara
sında ekonomik ilişkilerin kesilmesi, 
dev ABD ekonomisinden çok, küçük 
Küba'ya zarar verdi. Ve Küba, ancak 
sosyalist sistemin büyük desteği ile sı
kıntılannı aşabildi. 

SSCB ile Türkiye arasındaki ilişkile
rin de karşılıklı yarar üzerine kurulu 
olduğunu unutmamak gerekir. 

Biz elbet, faşist rejimin biran önce 
yıkılmasını istiyor ve bunun için çalışı
yoruz. Biz, ülkemiz Kürdistan 'ın biran 
önce sömürgeci boyunduruğundan 
kurtulmasını istiyor ve bunun için mü
cadele ediyoruz. Faşist rejim de, sö
mürgeci burjuva rejimi bir tüm olarak 
da bizim düşmanımızdır. Bu kavga 
Kürdistan ve Türkiye halklannın mü
cadelesiyle kazanılacaktır. Bu kavgada 
elbette, Sovyetler Birliği ve diğer sos
yalist ülkeler bizim dostlanmızdır. 

Peki, Sovyetler'in Türkiye ile ticaret 
yapması bu dostluğa ters düşer mi? 
Böyle düşünmek gülünç olur. Eğer Tür
kiye'nin ticaret yapabileceği ülkeler 
yalnızca sosyalist ülkeler olsaydı bunu 
düşünebilirdik! Ama Türkiye'nin tica
reti asıl emperyalist, kapitalist ülkeler
ledir. Türkiye emperyalizmden kazık
landığı, ve komşu sosyalist ülkelerle ti
careti çok daha avantajlı olduğu halde, 
o emperyalist ülkelerle ticareti tercih 
ediyor. Türk hükümeti burjuva olduğu, 
sosyalizme düşman olduğu için. Ama 
koşullar, zaman zaman onu sosyalist 
ülkelerle ticarete de zorluyor. 

Biz tersine, Türkiye'nin sosyalist ül
kelerle ticaretinin artmasını isteriz. 
Bunda biz devrimcilerin bir kaybı yok. 
Sosyalist ülkelerle ilişkilerin gelişmesi 
halklarımızın da yararınadır. 

Bunu kavramamak sorunlara pek 
yüzeysel bakmak olur. Düşmanımız 
dostumuzla ticaret yapıyor diye neden 
endişelenelim? O, hep ABD ve öteki 
gericilerle ticaret yap sa daha mı iyi?. 

Diğer yandan, 12 Eylül 'den sonra 
Türkiye 'de işbaşma faşist bir rejimin 
gelmiş olması, otomatikman sosyalist 
ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini kesme
lerini mi gerektirir? Bazıları Şili örneği 
ile bir kıyaslama yapıyor ve neden Tür
kiye'ye böyle davranılmadığını soru
yorlar. Oysa her olayı kendi koşulları 
içinde değerlendirmek gerekir. Pino
chet, sosyalist bir hükümeti devirerek 
başa geldi. Türkiye'deki faşist general-
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Rupel 4 Riya Azadi 

SOSYALiZMiN SOYLU iDEALLERiNE DOGRU 
Konstantin CERNENKO 

SBKP Genel Sekreteri ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Konstantin 
ÇERNENKO 'nun Sovyet Yazarlar Birliği 'nin 25 Eylül 1984 'te Moskova 'da 
yapılan yıllık toplantısında yaptığı konuşmadan alınmıştır. 

Parti teorik bakımdan bi
zi gelişmiş sosyalizm görü
şüyle donatmıştır. Bu görü
şün gücü şundadır ki, o, top
lumumuzun erişti~i sosyal 
ve ekonomik olgunluk dü
zeyini açık seçik kavrama
mıza, acil ve uzun vadeli he
defleri do~ru biçimde koy
mamıza olanak sağlıyor. Bu 
ilk bakışta soyut gibi görü
nebilir. Ama onun üstünde 
düşünüp Parti belgelerini 
dikkatlice inceliyenler, şu 
son derece özgün ve yaşam
sal sorunlann gündemde ol
duğunu görmezden gelemez
ler: Yaşadığımız dönemin 
ayıncı özelliklerini tam ve 
gerçekçi biçimde belirleme 
gereği; ne büyük ve inkar 
edilemez başanlarımızın kü
çümsenmesine, kusur ve ha
taların dramatize edilmesi
ne, ne de gerçek durumun 
allanıp pullanarak gizlenme
sine izin vermemeliyiz. Bu, 
aynı zamanda, sözkonusu 
ayıncı özelliklere uygun dü
şen görevleri çözmek için 
gerekli yol ve yöntemleri 
yaratıcı biçimde araştınp 

bulma sorunudur. 
Kitlelerin SBKP'nin poli

tikasına sağladıkları destek, 
bu politikanın etkin biçim
de hayata geçirilmesinin te
mel koşuludur.· Bu destek 
halk içinde yürütülen açık 
tartışma ile sağlanmaktadır. 
Politikada içtenlik ve dürüst
lük Parti'nin değişmez yasa
sıdır. Bunun gibi, gelişmiş 
sosyalizm görüşleri, bilimsel 
içeriğinin yanısıra, moral ve 
politik bakımdan büyük de
ğer taşıyorlar. 

Sorunlara gerçekçi bir 
anlayışla e~ilmeyi istemek, 
kendimizi günlük işle sınır
ladığımiZ anlamına gelmez. 
Parti ileriye bakıyor. O, ül
kemizin ve halkımzın gelece
~ini ve bundan da öte ulus· 
lararası ·durumu ilgilendiren 
sorunlara birinci dereceden 
önem veriyor. 

Kısa süre önce, SBKP'nin 
programında yeni düzenle
meler için çalışma yapan 
Merkez Komitesi Komisyo
nu'nun bir toplantısında be
lirttiğim gibi, güncel gerçek
lerden yola çıkmalı, yüzyılı
mızın geride bıraktığımız 
son çeyre~inde sosyal prati-

ğin ve teorinin ortaya koy
duğu yenilikleri ve kitlelerin 
biriken deneyimini gözönü
ne almalıyız. Bu deneyim 
gösteriyor ki, do~rudan 
komünizmin inşasına ilişkin 
görevlere el atmadan önce, 
gelişmiş sosyalizmin tarihi 
olarak uzun bir aşamasından 
geçmek zorunludur. Ve bi
zim ülkemiz bu aşamasının 
henüz başlanndadır. 

Emekçilerden gelen mek
tupların bir analizi ve halkın 
cevaplan gösteriyor ki, soru
nun bu biçim sunutuşu tam 
bir destek sa~lamıştır. Aynı 
zamanda, halkla konuşur
ken ya da mektuplara ba
karken insan bazen şöyle bir 
soru ile karşılaşabilir: Ko
münist perspektifi gerilere 
mi itiyoruz'? Bu sorunun ce
vabı basit ve kesindir: Elbet
te de~il. Aksine, biz bu za
manı kısaltmak için müm
kün olan herşeyi yapıyoruz. 
Ve bu zamanı kısaltınanın 
bir tek yolu vardır, bu da, 

komünizm kuruculu~unun 
ilk aşamasının çeşitli safha
larında ortaya çıkan temel 
ve karmaşık sorunların çözü
müne ba~lıdır. Bu, Lenin 'in 
şu görüşüne tümüyle uygun
dur: "Komünizm sosyaliz
min gelişmesindeki en yük
sek aşamadır' '. Biz halkıQ 
tüm yaratıcı gücünü ve iş in
siyatifini, gelişme hızımızı 
en üst düzeye çıkarma he
define yöneltiyoruz. 

Bu nedenle, gelişmiş sos
yalizm formülü, eğer deyim 
yerindeyse, bizim geçmişte
ki başarılanmızı belirten ve 
gelecekte de otomatik ola
rak başarıyı garanti eden bir 
sertifika gibi kullanılmama
lıdır. O bize, di~er şeylerin 
yanısıra, Sovyet toplumsal 
yaşamının tüm yönlerini 
sosyalizmin yüce, çekici ve 
elbette bilime dayanan ide
allerine uygun hale getirme
miz gerekti~ini gösteriyor. 

Günümüzde edebiyat, si
nema ve tiyatro sık sık kar-

maşık ve çelişkili konulara 
yöneliyor. Bu şaşırtıcı değil. 
Sosyalist toplumun gelişme 
sürecinde çelişkiler doğal ve 
kaçınılmazdır. Onlar, doğal 
olarak, halkın gelece~ini şu 
veya bu yönde etkiler, mo
ral çatışmaların bir kaynağı 
olurlar. İşte bu nedenle ül
kemizdeki çelişkiler uzlaş
maz türden değilse de -onla
n başarı ile çözmek büyük 
çabalar, medeni cesareti ve 
yüksek prensipleri gerekti
rir. Bu, yazara, toplumu ve 
onun her üyesini etkilemek 
ve böylece edebiyatın o 
ölümsüz işlevini gerçekleş
tirmek için, üzerinde düşü
neceği zengin bir malzeme 
sunuyor. öyle ki onlar, bu 
etkiyle kendi durumlarına 
son derece eleştirİCİ bir göz
le bakabilsinler ve bu, onla
nn, her zaman ve tüm koşul
lar altında, toplumun genel 
amaçlan için kararlı bir sa
vaşçının etkin tutumunu ta
kınmalarına yardımcı olsun. 

Türk Devletinin Yeni Bir 
• • 

Düzenbazltk Orneği 
BBC 28 Aralık 1984 günü 

Türkçe yayınında ilginç bir 
haber verdi. Biri BBC 'ye te
lefon ederek 23 Aralık günü 
Federal Almanya'nın Müns
ter kentinde Türk konsolos
luğunun kapısında patlayan 
bombayı TKSP Genel Sekre
teri Kemal Burkay' a ba~lı 
"intihar komandolan"nın 
yerleştirdi~ini ve kendisini 
de bu komandolara mensup 
olduğunu ileri sürmüş, BBC 
de bu "renkli" haberi he
men yayınlamakta bir sakın
ca görmemişti .. 

Haberi dinleyen hemen 
herkes bunda bir it oyunu 
olduğunu anlamakta zorluk 
çekmedi. Ancak bu düzme
ce haberi kim uydurmuştu 
ve bununla neyi amaçlıyor
du? 

Kemal Burkay Yoldaş, 
ertesi gün BBC 'yi aradı, ha
beri tekzip etti ve bu tekzip 
de BBC tarafından yayın
landı. 

Olaylan yakından izle
yenler, bu düzmece haber 

kaynağını ve onunla neyin 
amaçlandı~ını anlamakta 
güçlük çekmediler. Olay, 
hiç kuşku yok, Türk MİT'
inin bir oyunu idi. 

Faşist rejim baştan beri 
yurt dışındaki demokratik 
kamuoyunca da zorlanmak
tadır. O, içerde gönlünce 
asıp kesiyor, kan döküyor, 
baskı yapıyor ama yurtse
ver ve demokrat güçlerin 
yurt dışında rejimi teşhire 
yönelik çalışmalannı önle
yemiyor. O, bu çabalardan 
son derece tedirgindir. Cun
ta şefi Evren birkaç kez bu 
rahatsızlığını dile getirdi ve 
açıkça "yurt dışındakileri" 
tehdit etti, ''pek yakında 
onların da hakkından gelece
giz" dedi. 

Faşist rejimin yurt dışın
daki devrimci ve yurtsever 
insanlara, karşı tertipler pe
şinde oldu~u, hatta vurucu 
timler bile oluşturdu~u 
uzun zamandan beri bilinen 
birşey. Biz de Riya Azadi'de 
birkaç kez onun hainane 

planlanndan söz ettik, Cun
ta'nın oyun, tertip ve saldın
Ianna karşı dikkati çektik. 

Ilerici yurtsever örgütleri 
birbirine karşı kışkırtmak, 
birbirine düşürmek, örgütle
re ajan sızdınp parçalamak, 
içinden çökertmek gerici 
hükümetlerin, onun polisi
nin öteden beri yaptı~ı bir 
iş. 12 Eylül öncesinde ve 
sonrasında bunun bir dizi 
örnekleri görüldü. 

Bunun yanısıra Cunta, 
baştan beri Türkiye ve Tür
kiye Kürdistanı 'nın demok
ratik ve yurtsever güçlerine 
karşı yalana dayalı bir pro
paganda yürütüyor. O, bu 
güçleri terörist göstermeye 
böylece, tüm zorbalığını, 
baskısını dış kamuoyu 
önünde mazur göstermeye 
çabalıyor. 

Faşist rejim, aynı za
manda, Kürt ulusal hareketi
nin son yıllarda uluslararası 
düzeyde artan prestijinin 

(Devamı Sayfa 10. da) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



RiyaAzadi Rôpel 5 

Rüşvet Olay1: 

KiM KiMi ISIRDI? 
Babıali' de tecrübe li gazetecilerin 

genç muhabiriere hatırlattıkları basit 
bir kural vardır: ''Bir köpeğin bir in· 
sanı ısırması haber niteliği taşımaz," 
derler, "ama bir insan bir köpeği ısır
mışsa kaçırmayın, işte o tam bir ha· 
berdir!" 

Kukla hükümetin devlet başkanı 
özdağlar aldığı rüşvet yüzünden 
bakanlıktan oldu. Olay günlerdir gaze
telerde baş haber. Herkes bu konuyu 
konuşuyor. Aldığı rüşvet ise u yarısı 
peşin ödenmiş vaziyette, KDV'den 
muaf 50 milyon . 

Peki ne olmuş? Bir insan bir köpeği 
mi ısırdı dersiniz? Türkiye'de bir baka· 
nın rüşvet alması görülmemiş birşey 
mi? 

Türkiye' de rüşvet tavukla başlar, 
normal vatandaşların royalarında bile 
göremiyecekleri meblağlara varır. Ta· 
vuk alanlar, eğer ortaya çıkarsa ta· 
vuktan ve memuriyetten olacakları 
gibi, bir süre de dört duvar arasında 
mecburi ikamete tabi tutulurlar. Büyük 
meblağları "hiç" edenlere ise kolay ko· 
lay birşey olmaz. Bunlar itibarlı kişi· 
lerdir ve tavukçulara yargılanma fer· 
manları keserler. 

Siar'ın yaptığı bir araştırmaya göre 
halkın yüzde 43 'ü rüşvet vermiş, me· 
mur de bunu almıştır. 

Gazeteler, salt Kapukule'de bir 
günde alınan rüşvetin 30 milyonu geç· 
tiğini yazıyorlar. Poliste, mahkemede, 
Adli Tıp 'ta, gümrükte heryerde rüşvet 
alınıyor. 

Kuşkusuz bu, Türkiye'nin "tarihi ve 
coğrafi stratejik konumu" nedeniyle 
rüşvete uygun düştüğünden değil, top· 
lumsal yapısı nedeniyle böyledir. Kapİ· 
talist bir toplumda rüşvet, yolsuzluk, 
yalan-dolan, fuhuş sıradan davranış bi· 
çimleridir. Federal Almanya'daki Flik 
skandalı bunun taze bir örneği. Paraba· 
bası Flik siyasi partileri, başbakanları, 
bakanları satın almış. Türkiye'de ise, 
faşist rejimin süngülerinin koruması al· 
tında rüşvet, soygun, vurgun çok daha 

pervasızca yapılıyor. Demek ki ortada 
garip olan birşey yok. Herşey bir itin 
bir insanı ısırması kadar doğal. Eğer 
bu çürümüş rejimde, hem de faşist re· 
jim altında, böyle şeyler olmasaydı 
şaşmak gerekirdi. 

Bu bir vurgun düzenidir ve süngüler 
de bunun için halka dayatılmıştır. 
Ama bu düzende büyük vurgunlar, mil· 
yarlarla çalanlar halktan gizleniyor da 
sıradan rüşvet olayları kamuoyuna 
yansıyor ve yalnızca küçükler cezalan· 
dırılıyor. 

İşte şu son rüşvet olayının kahra· 
manlarından Mengenecioğlu 'na bakın: 
İsmet Paşa'nın İstanbul İl Başkanı 
Ali Sohtorik'in damadı.. Sosyal 
demokrat lider Erdal İnönü'nün baca· 
nağı.. Masasının arkasında dizili duran 
ve eski Türk devletlerini sembolize 
eden 16 bayrağın ve bir o kadar tan· 
kerin sahibi.. 

Rüşvet o vermiş, ama kendisi bir 
savcı gibi konuşuyor. Devletin bankası 
ona bir yıl içinde, deniz taşımacılığı 
için ayrılan kredinin hemen hemen 
tamamını ( 7 milyar 685 milyon lira) 
aktarmış. Bay Mengenecioğlu deniz ta· 
şımacılığında en büyük filonun sahibi 
oluvermiş .. Kimse bunun hesabını sor· 
muyor. 

Petrolün normal taşıma ücreti ton 
başına 8 dolar iken Bay Mengenecioğ
lu ve Cerrahoğlu'na 15 dolar 83 sent 
üzerinden ödeme yapılmış. Böylece 
8-10 milyar daha fazladan parayı cebe 
indirmişler .. Bu şirketlerden birinin or· 
tağı ise ANAP Genel Başkanı Yardım· 
cısı Halil Şıvgındır. 

Aylardır Türkiye basınında Gökova 
sorunu tartışılıyor. Bay özal ve bay Bü· 
yükbaş, aydın çevrelerin, halkın geniş 
tepkilerine karşılık termik santralı bu· 
raya yapmaya ve bir turizm cenneti 
olan bölgeyi kirletip berbat etmeye ka· 
rarh görünüyorlar. Neden acaba, bu 
adamlar doğaya düşman mı? Ama so· 
run başka. Onlar parayı doğadan daha 
çok seviyorlar. Santralın taşaronluğu 

ihaleye konmadan ENKA şirketine ve· 
rilmiş. ENKA ise- özal hükümetinin ar· 
kasındaki başlıca şirketlerden biri. 
ANAP'ın itibarlı adamları onun ortak· 
ları. Bu taşaronluk işinden ENKA 'nın 
eline geçecek para ise 100 milyar ka· 
dar .. 

Hükümetin desteklediği şirketler 
hayali ihracatlan yüzmilyarlara varan 
karlar sağladılar. 

İşte eski Emniyet Müdürü, yeni dip· 
lomat Şükrü Balcı .. Meşhur "bölücü ve 
komünist" düşmanı .. "Hacı babalar"la 
değil, ama gerçek "babalarla" girdiği 
ilişkiden edindiği milyorların, merse· 
deslerin bahsini edenlere ''yosma çocu· 
ğu" diyebilmektedir. Elbet o da düze· 
nin bekçi köpeği, o da parmağını yalı· 
yacak .. 

örnekleri çoğaltınaya gerek yok. 
özal'ın hükümeti de, kendisinden ön· 
cekHer gibi, halkın değil, kapitalistlerin 
hükümetidir. Onların vurgun, talan ve 
soyguna dayalı düzenlerinin işini yürü· 
tüyor. Bu hükümet de, düzenin bekçi 
köpekleri faşist generaller ve polis şef· 
leri de paylarını alacak tabi. 

öyleyse özdağlar olayı neyin nesi· 
dir? Neden bunu açığa vurdular? Bu· 
nun bir tek nedeni var: soyguncu ta· 
kımı kendi arasında, kar bölüşümüne, 
ipierin elde tutulmasına ilişkin tepişir· 
ken bazılarının foyasını açığa vurdular. 
Bununla, bazıları diğerlerini harcama· 
ya çalıştı. ANAP içinde MHP ve MSP 
yanlıları çekişiyor. özdağlar MSP eği· 
limli. Ayrıca tekeller, taşımacılık şir· 
ketleri çekişiyor ve birbirlerinin adam· 
larının ayağını kaydırıyorlar. 

Soygun düzeninin baş kahyası özal 
ise, sözde rüşvetle mücadele eden, bu 
nedenle bakanının bile başını yiyen na· 
muslu adam rolü oynamaya kalkıyor. 
Vay alçak vay! 

özetle söylersek, ne bir insan bir 
köpeği ısırdı, ne de bir köpek bir insa· 
nı; hırsızlar birbirini ısırıyorlar. Ve 
bunlar büyük hırsızlar olduğu için her· 
kesin gözü kulağı da onlarda. 

Çukurova Yöresinden Bir İşçi Yolda ş Yazıyor: 

Yoldaşlar, 
Faşist re_iim dört yıl ön· 

cesi başa geldiğinde terör, 
kardeş kavgası ve ekonomik 
sorunlara çare bulma üzeri· 
ne pekçok demagoji yaptı 

ve başlarda kendisini alkış· 
lıyacak bir taban bulmayı 
başardı. Ama aradan 
geçen dört yıl çok şey değiş· 
tir di. 

Kitleler, Faşist Cuntanın 
yalan söylediğini görüp yaşı· 
yarak kendi deneyimleri ile 

. . . . . 
CUNTA SITMA NOBETLERI GECIRIYOR 

öğrendiler. 
Gördüler ki Faşist Cunta, 

kardeş kavgasını önlemek 
için değil, düzenin çatırdı
yan temellerini sağlamlaştır· 
mak, sömürüyü daha rahat 
sürdürmek, grevleri, direniş· 
leri önlemek, sendikaları ve 
tüm ilerici kuruluşları kapat
mak içindir. 

Gördüler ki onlar, süku· 
neti, barışı sağlamak için 
değil, süngü gücüyle sömürü 
ve talanlarını sürdürmek, 

dünya barış hareketine 
saldırmak, halklar arasında 
düşmanlık yaratmak, milli· 
yetçi ve şoven duyguları ka· 
bartmak için çabahyorlar. 

Gördüler ki onların amacı 
"vatan kurtarmak" değil, 
tam tersine vatanı emperya
listlere peşkeş çekmek, Kürt 
halkının yükselen mücadele· 
sini kan ve zulümle bastır· 
maktır. 

Halkın çoğunluğu bugün 
artık bütün bunları iyi kavrı· 

• 
yor. Fa'list Cunta'nın aldat· 
macı propagandası iflas et· 
miştir. 

Bugün Türkiye'nin nere· 
sine gidersen git, bütün halk 
bu konuları konuşuyor, tar· 
tışıyor. Halkta faşist dikta· 
törlüğe karşı büyük bir tep· 
ki 've hoşnutsuzluk var. 

Ben, işim gereği ülkenin 
çeşitli bölgelerine uğruyo· 
rum ve halkla geniş diyalo· 

(Devamı Sayfa 10. da) 
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Rupel 6 Riya Azadi 

Ekim Devrimi Üzerine Bir Söyleş! 

"DEVRiMiN DiLi RUSÇA'DIR, 
Bu söyleşi, dünya devrimci sürecinin sorunları üstüne çalışmasıyla tanınan Sovyet Pro{esörü 

Vadim ZAGLADIN ile yapılmış ve "Sosyalizm: Teori ve Pratik" dergisinin Kasım 1984 sayı
sında yayınlanmıştır. Çeviri, sözkonusu derginin Ingilizce baskısından yapıldı. 

Yazının başlığını oluşturan sözler, bir /sviçre gazetesi tarafından 1917 yılında, Ekim Devri
mi için kullanılmıştır. 

Doğal Bir Gelişim mi, 
Tarihten Bir Sapma mı ? 

· Bazı kişiler Rus devrimini Lenin 'in 
ve onun yönetti~i Bolşevik Partisi'nin 
bir anlık parlak başarısı, bir rastlantı 
sayıyorlar. Bu do~ru mu? 

-Böyle bir yaklaşım yanlıştır. Ger
çekte Ekim Devrimi, Lenin'in önderli
~indeki Bolşevik Partisi'nin yıllarboyu 
yürüttü~ü muazzam hazırlayıcı çalış
maların bir sonucu idi. Onun bir pro
vası niteli~indeki 1905 Şubat ayaklan
masını izleyen yıllar, kitleleri eğitmek, 
sömürü rejimini ortadan kaldırmanın 
zorunlu hale geldiğini onlara anlatmak, 
onların gözlerini açmak için yürütülen 
yoğun bir mücadele içinde geçti. Bu 
mücadele hem DevJet Duması'nda (par
lamento) !ega! olarak, hem de illegal 
olarak yürütüldü ve 1. Dünya Savaşı 
yıllarında devam etti. Ekim Devrimi'
nin öncesi olan 1917 Şubat burjuva 
demokratik devrimi, Rusya işçi ve 
köylülerinin, Çarlık'ın yerine burjuva 
politik partilerince temsil edilen bir 
kapitalist hükümet geçirmekle hiçbir 
problemlerinin çözülmedi~ini görüp 
anlarnalarına fırsat verdi. Bu hükümet 
onlara ekmek, barış ve özgürlük getir
medi. Ancak bu uzun ve hiç de basit 
olmayan devrimci e~itimden sonradır 
ki kitleler Lenin'in "Tüm iktidar Sov
yetlere" sloganını kuvvetle destekledi
ler, kapitalistlerin ve büyük toprak sa
hiplerinin iktidarını devirdiler, devrimi 
tamamladılar. 

Böyle bir yaklaşım, aynı zamanda 
devrim olgusu ile de uyuşmaz. Çünkü 
sözkonusu olan iradeci bir tutum, bir 
şans kararı değil, tüm etkenleri ve ko
şulları do~ru biçimde tahlil etmek, 
herşeyi iyi hesaplamak, devrimci ayak
lanmaya başlanacak zamanı iyi tayin 
etmek sorunudur. Devrim hem bilim 
hem sanattır. Durumun bilimsel tahli
lini taktik sanatıyla bütünleştirme sa
yesindedir ki Lenin ve Bolşevik Parti
si, silahlı ayaklanma için uygun zamanı 
seçebildiler. 

- Ekim Devrimini beklenmedik bir 
olay olarak niteliyenler, belki de ona 
değişik anlamlar yüklüyorlar. Böylece 
onlar, Ekim Devrimi'nin, mantıki bir 
gelişimin ürünü olmaktan çok, bir şans 
eseri olduğunu söylemek istemiyorlar 
mı? 

· Gerçekten de devrimin düşmanla
rı, hem burjuva politikacıları ve ideo
logları, hem sağ kanat sosyal demok
ratlar, Ekim Devrimi'nin daha ilk gün
lerinden başlıyarak, onun taİihten bir 
sapma olduğunu ileri sürdüler. Bu ola
yın tarihi modele uymadı~ını, bu ne
denle de başarısızlığa mahkum oldu· 
ğunu iddia ettiler. 

Bu görüş, bugün hala emperyalist 
ideoloji ve propagandanın cephaneli
ğinde varlığını koruyor. üstelik, 20. 
Yüzyılın sonlarına yaklaştığımız bir dö
nemde, bugün o, daha da hararetle ısı
tılıp piyasaya sürülüyor. Başkan Rea
gan 'ın, politika belirleyici türden bir 
demecini hatırlatayım, Onun, 3 Ekim 
1983'te Heritaga Foundation'da (Miras 
Kurumu) yaptığı konuşmayı kastedi
yorum. ABD Başkanı bu konuşmada, 
"insanlık tarihinde komünizm olarak 
bilinen sapmanın (kuraldışılık) son 
sayfalarının yazılması" çağrısında bu
lundu (bu çağrı ilk kez de yapılmıyor). 
O, aynı zamanda, "özgürlük için en ön 
cephelerde mücadele stratejisi" ile si
lahlandıktan sonra komünizme karşı 
saldırıya girişmenin kışkırtıcılığını ya
pıyor. Bu işte mantığın yeri yok. "Ta
rihte kuraldışı" olan -eğer gerçekten 
öyle ise- kendiliğinden yok olurdu. 
E~er bugün, Ekim Devrimi'nden bu 
yana geçen bir asrın üçte ikisi kadar 
bir zamanda, sosyalizm, yokolup git
mek şurda kalsın, güç kazanıp insanoğ
lunun üçte birinden fazlasının sancağı 
haline gelmişse, kim hangi kuraldışılık· 
tan söz edebilir? Besbelli, hiçbir "en 
ön cepheler stratejisi" ve hiçbir haçlı 
seferi sosyalizmi ortadan kaldıramaz; 
çünkü sosyalizm toplumun doğal geli
şiminin ürünüdür. 

Marks'a Uygun mu, 
Yoksa Aykırı mı? 

• Ekim Devrimi 'nin doğal niteliği, 
yalnız burjuva ideologları tarafından 
değil, bazı sosyal demokrat liderler ta
rafından da tartışma konusu yapılıyor. 
Onlar, bunu yaparken Marks'ın, sosya
list devrimin ancak endüstrileşmiş ül· 
kelerde zafere ulaşacağına ilişkin söz
lerine atıfta bulunuyorlar. 

· Onlar yaniışı savunuyor. Gerçek
ten de Marksist teorinin kurucuları 

1840'larda sosyalist devrimin, o döne
min gelişmiş ülkelerinde eş zamanlı 

olarak yer alacağına inanıyorlardı. An
cak sonradan, sosyal gelişme sürecini 
daha derinliğine inceledikçe bu konu
daki görüşleri de değişti. 

Onlar, en başta şuna işaret ettiler: 
Bir devrimin olabilmesi için yalnızca 
objektif maddi önkoşulların değil, ay
nı zamanda sübjektif önkoşulların da 
-kitlelerin arzu ve iradesi, onların ayak
lanmaya hazır ve yetkin olmaları vb.· 
olgunlaşmış olması gerekir. Bu ikisinin 
birarada varolması kesinlikle gereklidir. 

Farklı ülkelerde devrim için objek
tif ve subjektif (nesnel ve öznel) önko
şulların birlikteliğini göz önünde tutan 
Marks ve Engels, devrimci hareketin 
merkezinin önce İngiltere'den Fransa'· 
ya, oradan da Almanya 'ya kaydığı so
nucuna vardılar. Yaşamlarının son yıl
larında ise Rusya' daki devrimci hareke
te büyük umutlar bağladılar. 

· Sosyal demokrat liderlerin genel
likle sözünü ettikleri geri kalmışlığına 
rağmen?. 

- Evet, o dönemdeki geri kalmışlı· 
ğına rağmen. Çünkü Engels Rusya'da 
kapitalizmin gelişmekte olduğunu, iş

çi sınıfının giderek büyüdüğünü ve hal
kın bir tüm olarak kollektivizm ve kur
tuluş mücadelesi geleneklerine sahip 
bulunduğunu açıkça görmüştü. 

Rusya' da durum 20. Yüzyılın başla
rında daha da değişmişti. En önemlisi, 
bu dönemde serbest rekabetçi kapita
lizmin emperyalizme dönüşmesi ile, 
kapitalist sistem bir tüm olarak, sosya
lizme devrimci geçiş için olgun hale 
gelmişti. Teorik çalışmalarında Marks 
ve Engels'in kararlı bir izleyicisi olan 
Lenin, bundan, kapitalist zincirin en 
zayıf halkasından kopacağı sonucunu 
çıkardı. Rusya tam anlamıyla bu zayıf 
halkaydı. Neden? 

Herşeyden önce, 20. Yüzyılın ba
şında Rusya orta derecede bir endüstri
yel gelişme sağlamıştı, bu bakımdan 
dünyada 5. sırada yer alıyordu. O dö
nemde 150 dolayındaki tekelci birlik· 
ler, giderek endüstriyi daha büyük çap
ta denetim altına alıyorlardı. Endüstri
nin tekelleşmesi bakımından Rusya, 
Almanya ve ABD'nden sonraki sırayı 
alıyordu. Bankacılık alanında büyük 
birlikler ortaya çıkıyordu. Bankacılık 
işlerindeki bu birlik ve yoğunlaşma dü
zeyi bakımından Rusya, öteki gelişmiş 
kapitalist ülkelerin tümünden önde idi. 
Yabancı sermayenin de etkin katılı-
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RiyaAzadi Rfipel 7 

AMA TÜM HALKLAR ONU ANLlYOR" 
mıyla, Rusya'nın endüstri ve bankacı· 
lık alanındaki tekelleri kaynaşarak, biz 
Marksistlerin finans kapital dediğimiz 
şeyi oluşturdular. 

Şunu da eklemeli ki Rusya'da yük
sek gelişme geri kalmışlıkla, serfliğin 
kapitalizm öncesi, feodal, hatta feoda
lizm öncesi kalıntıları ile birarada idi. 
Rusya zıtlıklar, çelişkiler dolu bir 
manzaraya sahipti. 

· Biz işçi sınıfını devrimin ana itici 
gücü olarak düşünürüz. O, Rusya'da sa
yıca yeterince güçlü mü idi? 

· 1913 te Rusya 20 milyon dola· 
yında endüstri işçisine sahipti. İşçiler 
kent ve kır yarı proleter unsurları ile 
birlikte toplam nüfusun yüzde 64'ünü 
oluşturuyorlardı. Toplam işgücünün 
beşte üç kadarı 500 veya daha fazla iş· 
çi çalıştıran fabrikalarda ya da işyerle· 
rinde çalışıyordu. Bu oran ABD'nde 
üçte birden daha düşüktü. Bu, büyük 
çoğunluğuyla militan bir işçi sınıfıy
dı ve onun öncüsü (Bolşevik Partisi), 
Rusya'nın yeniden kurulması mücade· 
lesindeki rolünün bilincinde idi. 

Rusya'ya özgü Bir Olay mı? 
· Batı dünyasında "Rus olayı" hak· 

kında çok şey söyleniyor. 
· Güzel, sanırım bu terim de kullanıla· 

bilir. önemli olan bununla neyi kast 
ettiğinizdir. Eğer o " kuraldışılık" an
lamında kullanılıyorsa iyi ve yerinde 
bir terim değil. Ama eğer onunla, 
Rusya'nın özgüllüğü bakımından Batı 
Avrupa ülkeleri ve ABD'nden farklı 
olduğu aniatılmak isteniyorsa pekala 
yerindedir. 

Birkez, bilindiği üzere Rusya, son 
derece zıtlıklarla dolu bir sosyo-eko
nomik manzaraya sahipti. Bu, diğer 
şeylerin yanısıra, Rusya 'yı Batılı ülke· 
lerden ayıran bir olgu idi. Rusya bas
kının her türlüsünün -feodal, kapitalist 
ve ulusal- örneklerini sergiliyorrlu ve 
bu baskı Çarlık otokrasisinin, daha 
sonra da şu burjuva Geçici Hükümeti'· 
nin politik despotluğu ile iki katına çı
kıyordu. Yıkım ve felakete neden olan 
dünya savaşı tüm sosyal çelişkileri da· 
daha da keskinleştirip derinleştirdi, 
onları nüfusun en geniş kesimleri için 
daha da açık, anlaşılır, hale getirdi. 

İkincisi, Batı'da işçi sınıfı bölünmüş 
ve onun önemli bir kesimi oportünist 
ve reformist düşüncelerin etkisi altında 
iken, Rusya 'da işçi sınıfının büyük ço
ğunluğu devrimci görüşler taşıyor ve 
Bolşevikleri destekliyordu. 

üçüncüsü, Rus köylülüğü genellikle 
devrimden yana idi, çünkü büyük ço· 
ğunluğu mülk sahibi değil, yarı prole· 
terdi. 

Dördüncüsü ve çok önemlisi, o dö· 

nemde Rusya'da güçlü ve birleşik dev
rimci bir parti vardı. O, ileri bir teoriy
le donanmıştı ve geniş bir devrimci 
mücadele deneyine sahipti. Bu parti 
Vladimir İliç Lenin gibi üstün bir lider 
tarafından yönlendiriliyordu. 

· " İrticaliyet" (improvization)* dü· 
şüncesini irdeliyen bazı kişiler, Bolşe
viklerin başardıkları işin bir fraksiyo
nel devrim, ya da bir grup entellektüe
lin çekip çevirdiği bir darbe olduğunu 
söylüyorlar. 

-Gerçekten de bu görüş Batı'da ol· 
dukça yaygın. Daha önce söyledikleri· 
miz de gösteriyor ki bu tür görüşlerde 
gerçeğin kırıntısı bile yok. 

öncelikle şunu belirteyim ki, eğer 
soyut kavramlarla ifade edersek, tarih, 
bir sosyal devrimin yukardan bir darbe 
veya komplo ile başarıldığına asla ta
nık olmamıştır. Bir sosyal devrim, top
lum yaşamında öylesine güçlü alt-üst 
oluşları içerir ki bu bir darbe ile başa
rılamaz. 

Ekim devriminin geniş boyutları ve 
niteliği ortada iken onu basit bir 
komplo veya fraksiyonel bir darbe ola
rak nitelernek olanaksızdır. Şunu göz 
önüne almak yeter: Petrograd ayaklan
ması ve kışlık sarayın ele geçirilmesini, 
bizim ''Sovyet gücünün zafer yürüyü
şü'' dediğimiz gelişmeler izledi. Birkaç 
hafta içinde devrim, ülkenin hemen 
her yerinde zafere ulaştı. Buna bir 
komplo denebilir mi? 

Ekim Devrimi bir halk devrimi idi. 
O, sayıları yaklaşık 400.000 kadar 
olan Bolşevik tarafından örgütlendi ve 
yönlendirildi. Kim böylesine büyük bir 
devrimci orduya -özellikle de o dönem 
bakımından· "bir avuç komplocu" di
yebilir? 

Eğer Bolşevikler komplocu ya da 
darbeci olsalardı, devrimi savunmak 
için nasıl öylesine kısa sürede birkaç 
milyonluk güçlü bir orduyu seferber 
edebilirlerdi? Dahası var: 40.000 kadar 
Çarlık subayı ve generali gönüllü olarak 
bu orduya katıldılar. 

Eğer Rusya devrimi basit bir komp· 
lo idiyse, niçin ne Beyaz Muhafız Ge
neral Kolçak -ki salt Amerikalılardan 
aldığı para 500 milyon dolardı- ne 
öteki karşı devrimci ordular ne de isti
lacılar ona güç yetiremediler? 

Ekim Devrimi 
"Zalim" Bir Devrim mi idi? 

Şimdi de burjuva tarihçileri 
ve propagandistleri tarafından sık 
sık vurgulanan bir başka noktaya 
geliyoruz: Ekim devriminin "zalim" 
olduğuna, "Bolşeviklerin trajik örne
ği" ne ve "ızdırap veren devrim"e iliş· 
kin olanına .. 

• Herşeyden önce şunu hatırlatmak 
gerekir ki, Bolşevikler daima devrimi 
barışçı yollardan gerçekleştirmeye ça
lıştılar. Lenin, devrimin barışçı yollar· 
dan gelişimi için "son şansı" kullan
roada ısrar etti. Bu son şansın kulla
nılmasını önleyen gerçek nedenler ise 
karşı devrimin zalimliği ve oportünist 
uzlaşmacıların kararsızlığı, hatta açık 
ihaneti idi. 

Devrimin "zalim"liğinden söz eden 
kişilere gelince, bunlar devrimimizi 
boğmağa çalışıp da hava alan kaçak· 
ların çocukları, torunlarıdır. 

1917 Ekiminde Geçici Hükümet'in 
kaldığı ve eskiden Rus Çarlarının ika
metgahı olan Kışlık Saray'a yapılan hü
cüm -iktidarın Rusya proletaryası ve 
müttefiklerince ele geçitilişinin doruk 
noktası- pek az kişinin yaşamına mal 
oldu. Söylemeye gerek yok ki, her in· 
sanın yaşamı parayla ölçülmez ve eş
sizdir. Ancak daha aza mal olan bir 
başka sosyal devrim görülmüş müdür? 

Bizim devrimimiz son derece mer
hametli ve görülmemiş biçimde insan
cıl olarak başladı. 4 (17) Kasım 1917'· 
de Petrograd Sovyeti'nde konuşan 
Lenin, sömürücülere karşı oldukça yu
muşak tedbirler almanın mümkün ol· 
duğuna inandığını söyledi. O, "çılgın
ca iç savaş girişimlerine "ve "gereksiz 
yere ırmaklar gibi kan akıtmaya" karşı 
uyardı. 

Sonradan, yabancı işgali pek çok 
insanın yaşamına ve ülkenin harabol
masına yolaçtı. Kızıl Ordu bir milyona 
yakın kayıp verdi. Sovyet Cumhuriye
ti, öldürülen veya yaralanma, kıtlık ve 
salgın hastalıklar sonucu ölenler olarak 
toplam sekiz milyon insan kaybetti. 

. Ancak deniyor ki, zulüm kendisini 
yalnız kan akıtmakla göstermez: Parti
ler yasaklandı, muhalif gazeteler kapa
tıldı ve hapishaneler tıka basa doldu
ruldu. 

· Ekim devrimi bakımından gerçek
ler böyle olmaktan çok uzak. Siyasi 
partilerin zorla kapatılması diye bir 
olay yok. Onlar yalnızca yenildiler, 
halkın güvenini yitirdiler ve kendi ken
dilerini kapattılar. Diğer yandan, pro· 
letaryaya düşman siyasi partiler ve ör· 
gütler, 1918 yazma kadar Rusya'da 
açık faaliyet gösterdiler. Burjuva basını 
da düzenli biçimde yayınma devam et
ti. 

"Tıka basa dolu hapishanelere" ge
lince, örneğin 1 Mart 1918'de Petro
grad daki politik tutukluların sayısı 
tamı tarnma 187 idi. 

. Ancak sonradan devrim, kendi 
düşmaniarına karşı sert tedbirler aldı. 

(Devamı Sayfa 11. de) 
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Rupel 8 Riya Azadi 

ŞEHiDEN AZADiYE TUCAR NAYEN BiRKIRINI 

Lı ser şehidkırına heval Yılmaz 

Demir fı welatpareze bı nav fı deng 
Necmettin Buyukkaya salek buhuri. Dı 
n av vi sale da gele Ku rd, zu Im fı zor
destiyek mezın dit; eriş fı kuştın, teda 
fı bırçıti, kedxwari fı betali hin ji xırab 
bfı. Gele Kurd, dost fı dıjmınen xwe 
carek dıne, naskır! 

1984 an dı meha Çıleye Paşin lı gır
tigeha Diyarbekır a leşkeri ye ku heya 
roja iro bı dehan şoreşger fı welatpare
zen Kurd dı bın ledan, eşkence hatın 
kuştın, grevek pekhat. Gırtiyen poli
tik, lı hemher teda, eşkence fı bo hin 
xwesteken xwe dest bı greve kırın. 

Leşkeren faşi eriş anin ser gırtiyan. 

Endame Partiya me heval Yılmaz 

Demir, welatpareze heja Necmettin 
Buyukkaya fı çend welatparezen dın 
şehid ketın. 

Heval Yılmaz Demir, jı hela navçe 
Anatoli, jı bajare Cihanbeyli da ketıbfı 
nav tevgera sosyalist. Hin dema lise bir 
fı baweriya welatparezi fı sosyalisti dı 
dıle wi da ci gırtıbı1. Dı bajare Konya
ye hemberi erişa faşiyan bı hevalen 
xwe va bı cameri berxwedıda, bir fı 

baweriya welatparezi ı1 şoreşgeri dı 

nav gel da belav dıkır. Heval Yılmaz, dı 
vi deme da çend caran hat gırtın; teda 
fı eşkence dit, le stuye xwe lı ber dıj
mın xwar nekır fı carek dın bı çaven 
xwe hukma kolonyali naskır fı dıji 

burjuvazi ya kolonyalİ rıqe wi hin ji 
tuj bfı; jı we peve, baweriya wi bı 
tevgera rızgariya netewi fı ciwaki a 
Kurdıstan xurt bfı fı jı bo ve bı çalaki 
dest bı kar kır. 

Pışti 12 İlon 1980 an Yılmaz hat 
bajare Diyarbekır fı dest bı xwendına 
xwe kır; hemberi hukma leşkeri a faşi 
propagandayek xurt kır. Rojname fı 

belavoke n partiye nav mılet da belav 
kır. 

Dı sala 1981 an meha Çıleye Peşin 
da hat gırtın. Jı ve roje hetani hat şe
hidkırın, heval Yılmaz, wek hewreyen 
xwe yen dın we dı zındana Diyarbakır 
da ma fı bı wan ra tevayi lı hemher 
zulm ı1 zordestiya gırtigehe berxweda fı 
dawi da meha Çıleye Paşin 1984 an da 
şehid ket. Hukma faşi jı cınyaze Yıl

maz ı1 Necmettin Buyukkaya ji dıtırsi
ya. Cendeken mıroven wek Yılmaz fı 
fı Necmettin tırs fı xof dıxıstın dıle 

faşiyan. 
Cınyaza heval Yılmaz, dı 29 meha 

Çıleye Paşin da h bajare Cihanbeyli, 
gunde Yeniceaba hat defınkırın. He
va!, hogır fı malhata Yılmaz ser cınyaze 
bfın. Hemher peşibırina polez fı leşke

ran 500'i be tır kes tevi cınyaze bfın fı jı 
Yılmaz ra wezifa dawi anin ci. 

Her çıqas hukma leşkeri fı mıroven 
wi ye yekem Serokvezir Ozal dıbejın: 
"Em vegeriyana demoqrasi" ji; iro rew
şa welat ber çavan e. Ev çar sale gele 
Kurd fı Tırk jı deste faşiyan dıkşine. 

Teda, zulm, zordesti, betali roj bı roj 
ze de dıbe. Disa Parti fı komele n de
moqratik qedexene, cıvin pe kanin qe
dexeye. Kes nıkare bir fı baweriya xwe 
eşkere beje. Kurtayi ev tışten ku Ev
ren fı Ozal dıbejın hemfı derewın. Jı ali
ye Generalan tıştek nebatiye gu bartın. 
Le jı ali tevgera şoreşgeri fı demoqrati 
da pır guhartın çebfın. 6 Partiyen Kur
clıstane ı1 Tırkiye lı hemher hukma faşi 
fı imperyali hevkariyek pek anin. Xılas
bfına dı bın kul fı derdan, dı bın lepen 

faşistan hemfı bı bezbuna wi hevkariye 
ve gııi! dayi ye. Ger em heze n xwe hin 
ji xurt bıkın, we xılasbfına me rojek 
bere be. 

Leşkere n faşi, jı dest van be, ınıro
ve n wek Yılmaz, Necmettin rojek bere 
bıkfıjın. Le ew tucar nıkarın bıghijın 

ınıraze xwe. İro Yılmaz, Necmettin, sı
be bı bezaran şoreşgere n dın, tevgera 
rızgar_iya welat bı xwina şehidan hatiye 
avdan. Kes nıkare lı her çerxa diroke 
bısekıne. 

Dünya Gençlik Yılına Girerken 
(Baştarafı Kapakta) 

Sömüriicü bir toplumda farklı sınıflardan gençlerin sorunları birbirinin 

tıpkısı olabilir mi? Örneğin ülkemizin gençliğini düşünelim: Doğru dürlist 

beslenemiyen, sağlık koşulları iyi bir evde oturamıyan, iyi bir eğitim gör

me olanağından yoksun olan işçi-köylü gençliğinin karşı karşıya bulundu

ğu sorunlar, burjuva kesimlerin bu tür dertleri olmayan gençlerininkiyle bir 

olabilir mi? 
Burjuva ideologlan gençliğin sorunlarını maddi koşullardan, sınıf teme

linden ve sömüriicü toplumun yapısından soyutlamak, kendi başına ele al

mak için çaba gösteriyor ve tüm toplumsal sorunlan olduğu gibi onu da 

çarpıtıyorlar. Bunlar, gelişmiş kapitalist ülkelerde de gençliğin kimi zaman 

yüze vuran başkaldırısndan ve çeşitli tepkilerinden söz ederek, gençlik so

rununun yoksullukla, sınıfsal duruınla bir ilgisi olmadığını ıspatlamaya kal

kıyorlar. 

Bir kez, gelişmiş kapitalist ülkelerde de bir yoksulluk sorunu vardır. Ör

neğin en gelişmiş kapitalist ülke olan ABD'nde 35 milyon kadar insan yok

sul bir hayat sürmektedir. Diğer yandan kapitalist toplumda burjuva genç

lerini de tepkiye iten ciddi nedenler var ve bunlar bizzat kapitalist toplu

mun yapısından kaynaklanıyor. 

Kapitalist toplumda insan amaç değil, araçtır. Burada herşey kapitalist

lerin doymak bilmez kar bırsına tabi kılınıyor. Bunun içindir ki çalışabilir 

yaşta olan nüfusun bir bölümü daima işsizdir ve işsiz gençlerin oranı her

yerde yüksektir. işsiz ve iyi bir eğitim görme olanağından yoksun olan bu 

gençlerin yarma güven duymayacaklan açıktır. Kapitalist toplum, insanın 

fizik ve moral olarak çok yönlü gelişimini amaçlamıyor; tersine, insan bi

lincini karartıyor, kitleleri kendi çıkarlarına göre şartlandınyor. En geliş

miş kapitalist ülke olan ABD'nin, kendi ülkesinin insanlarını ve tüm kapita

list dünyayı düşük nitelikli yoz, polisiye fdimler ve romanlarla nasıl uyuş

turduğuna bakmak yeter. 
Emperyalizm, insani değerleri köreltmek için güçlü bir mekanizma oluş

turmuştur. O. bir yandan savaş araçlannın yapımına hız veriyor, dünyayı 

bir atom savaşıyla tehdit ediyor, diğer yandan barış düşmanı bir propa

ganda yürütüyor. O, gençliğe iyi bir gelecek hazırlamıyor, bu geleceği ka· 

rartıyor. Kapitalizm gençliğe uğrunda savaşacağı iyi, yüksek idealler ver

miyor. 
Öyle olunca da kapitalist ülkeler gençliğinin geleceğe iyimser bir gözle 

bakmaları güçleşiyor. Onlar, kendilerine "en iyi" ve "en ideal" diye sunu

lan bu yoz düzene tepki duyuyorlar. Ancak tepkilerini her zaman iyi bir 

doğnıltuda kanalize etmeyi başaramıyorlar. Bu nedenle gençlik içinde 

hipilik, "skinhed", "punk" modaları, uyuşturucu kullanımı gibi yoz akım

lar boyveriyor. 
Kapitalizm süregeldikçe, bu ülkelerde gençliğin temel sorunlannın çözü

mü, onun bedensel ve ruhsal olarak uyumlu gelişimi mümkün değil. Dolayı--
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RiyaAzadi 

DüNYA GENCLIK YILINA .... . 
siyle gençlik sorununun çözümü toplumun temel dönüşümüne, devrim so
rununa bağlı. 

Gençliğin Uyumlu Gelişimini Sosyalizm Sağlıyabilir 
Sovyetler Birliği'nin ve diğer sosyalist ülkelerin somut pratiği de göste

riyor ki sosyalizm, insanın insana kulluğuna son vererek, onun mutluluğu
nu amaç haline getirerek, çok yönlü gelişiminin yolunu açarak gençliğin 
sorunlannı da temelden çözüyor. 

Sosyalizm, sınıf farklarını ortadan kaldırarak gençliğin önünde eşit ge
lişme fırsatlan yaratıyor. 

Sosyalizm, çocuklann ve gençliğin fızik ve moral olarak gelişiminin 
koşullannı oluşturuyor. 

Sosyalist ülkelerde gençliğin uyuşturucu maddelerle ve türlü sapkınlık
larla yozlaştırılmasına olanak yoktur. Tersine gençliğin sporda, edebiyat, 
sanat ve bilim alanında yeteneklerini geliştirmesi için geniş olanaklar vardır 
ve bunlar, sosyalist toplumun gelişimine paralel olarak büyümektedir. 

Sosyalist toplum barışı savunuyor, tüm insanlık için iyi bir gelecek uğ
runa mücadele ediyor. Gençliği iyi ve güzel ideallerle donatıyor. 

Bunun içindir ki sosyalist topluında genç insanın gelişim süreci toplum
sal gelişme süreci ile uyum içindedir. O, sosyalizmle çatışmaz, tersine, 
onun yüce ideallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunur. 

Sosyalist topluında da elbet gençliğin sorunlan vardır; ama bunlar, kapi
talist toplumun aksine, yolu açık bir gençliğin sorunlandır; gelişme ve iler
leme sorunlandır. Toplumun tümü için de sözkonusu olan üretimi yük
seltme, eğitim düzeyini, maddi ve kültürel yaşam koşullannı iyileştirme so
runlandır. Genç insan bu amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunurken 
bizzat kendi ilıtiyaçlan ve özlemleri doğrultusunda çaba harcamış olur. 

Faşist Rejim Tek Tip insan Yetiştirme Peşinde 
Türkiye'de burjuva iktidan, daha Cuınlıuriyetin ilk yıllanndan başlıya

rak kendi bencil çıkarlarına bağlı, ırkçı bir gençlik yetiştirmeye çalıştı. 
Ne var ki gençlik, özellikle 1960'lı ydlardan itibaren yığınsal biçimde 

ilerici, anti-emperyalist, devrimci ideallere yöneldi. Bu, gerici egemen sınıf
ları derinden rahatsız etmekte ve nerdeyse onların gençliği düşınan gibi 
görmelerine yol açmaktadır. 

Özgürlük ve demokrasi istemek, sömürü çarkına karşı çıkmak, sosya
lizmden söz etmek büyük kötülükler, " kökü dışarda akımlar" saydıyor. 
Şimdi faşist rejim, gençliği sözde bu kötülüklerden kurtarmak için sefer
ber olınuştur. 

Gençlerimizin yüzlerresi kurşunlandı, binlereesi zindanlardadır. Faşist 
rejim, tüm emekçiler, ilerici, banşsever insanlar gibi ilerici gençliği de poli
tik haklardan yoksun kddı . Eğitim sistemi daha da gerici, ırkçı bir karak
tere sokuldu. Faşist rejim bir "asker gençlik" istiyor, düzene baş eğen,köle 
ruhlu tek tip insan yetiştirmeye çalışıyor. 

O bunu başarabilir mi? Elbette hayır. Milyonlarca genç işsizken, açken, 
yarın konusunda güvensizken bu baskı ve çabalar tam tersine sonuçler ve
recektir. Faşist rejim insanların eline ayağına zincir vurabilir, ama aklına 
asla. O alçakça planlannı başa götürerneden çöküp gidecektir. 

Gençliğin Yeri Kurtuluş Mücadelesinin Saflarıdır 
Türkiye'de ve Kürdistan 'da da gençliğin kendine özgü sorunlarına çö

züm bulunması, toplumun diğer temel sorunlannın çözümüne bağlıdır. 
İşsizliği, yoksulluğu yenmek, milyonlarca genç insana yeteneklerini 

çok yönlü geliştirme yolunu açmak ve fırsat eşitliği sağlamak, yarın kor
kusunu ortadan kaldırmak, açıktır ki, yalnız faşizmi değil, sömürücülerin 
iktidannı tüm olarak yıkmaya, halkın devriınci iktidannı kurmaya bağlıdır. 

Genç insanımız, ülkemiz Kürdistan özgür olmadan, ekonomik ve kültü
rel gelişme yoluna girmeden kendisi için iyi bir gelecek olınadığının bilin
cindedir. Baskıdan kurtulması, sağlıklı yetişmesi ve iyi bir eğitim görmesi 
hep buna bağlı. Bu nedenle de onun yeri halkımızın kurtuluş mücadelesi
nin 
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1984 ÇÜRÜME VE KOKUŞMANIN .. 
( Baştarafı Sayfa 12. de) 

mete katıanmaksızın yanlızca kupon 
keserek büyük karlar elde ediyorlar. 
Köprü ve baraj hisse senetleri, yüksek 
faizli devlet tahvili satın almak vb. iş
ler bunlar arasındadır. 

özal iktidan bu politikasını sürdü
rürken tam da üçka~ıtçılara has yön
temlere başvuruyor, sık sık gülünç du
ruma düşmekten kurtulamıyor. öme
~in; hükümet çevreleri petrol ürünleri
ne getirilen % 6 lık tüketim vergisinin 
tüketiciye yansıtılmayaca~ına ilişkin 
teminat veririerken hemen ertesi gün 
bu vergi perakende satış fiyatianna 
bindiriliyor. Veya Sümerbank mallan
nın fiyatlarında indirim yapıldı~ı ilan 
edilirken, aynı anda taksitli satışlarda 
uygulanan faiz oranı kat kat arttırıla
rak bir elden verilen, fazlasıyla di~er 
elden geri alınıyor. 

Derinleşen ic Çelişkiler 

Görüldü~ü gibi faşist düzen her yö
nüyle bir çürüme ve kokuşma halinde
dir. Bu durum, do~al olarak ekonomik 
olanaklan kendi lehlerine çevirmek is
teyen çeşitli sermaye gruplan arasın
da çelişkilerin derinleşmesine ve çe
kişmelerin hızlanmasına neden oluyor. 

özellikle 1984 yılının ikinci yansm
da bu çelişkiler daha da derinleşti ve 
iş, gruplann birbirlerinden kelle alına
lanna kadar vardınldı. Odalar Birli~i 
Başkanı Mehmet Yazar'ın özal'ın poli
tikasına yöneltti~i eleştiriler ve bunlar 
arasında sürmekte olan söz düellosu 
bunun açık bir önıe~ini teşkil ediyor. 
Gene iki tanesi seçimlerde MDP'yi des
tekledikleri ve iki tanesi de biranın al
kollü içki sayılması çalışmalan sırasın
da verdikleri ilanlarla hükümetin politi
kasını eleştirdikleri için toplam dört 
firmanın hükümetin hışmına u~raması, 
hayali ihracatlarının ortaya çıkanlma
sı, Kapıkule gümrük kapısında yolsuz
luk ve rüşvet olaylanndan bir bölümü
nün açıklı~a kavuşturulması üzerine 
hükümet içerisinde meydana gelen sür
tüşmeler ve nihayet buna bağlı olarak 
iki bakanın devre dışı bırakılınalan 
ile en son iki denizcilik tekelinin ça
tışması sonucu bir bakanın rüşvet aldı
ğının tesbiti ve görevden alınması üze
rine ortaya çıkan tablo; çıkar gruplan 
arasındaki mücadelenin ne ölçüde bü
yüdü~ünü göstermektedir. 

Hiç kuşkuz 1984'te giderek büyü
yen sorunlar 1985'te ağırlaşmaya de
vam edecek, tekelci sermayenin çık
ınazı giderek derinleşecektir. 

DEMOKRASiNiN YOLU 
CUNTAYI YlKMAKTAN 

GEÇER J 
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CUNT A SIT MA NÖBETLERi... 
(Baştarafı Sayfa 5 te) 

gum oluyor. Pazarladığım umut kaynağı doğdu. Şimdi 
mal için sorduğumda, çok halkımız dikkatle bu sese 
insan, buna karşılık "biz ak· kulak veriyor. SOL BİRLİK 
şama ne yiyeceğiz onu dü· karşısında emperyalistler, 

şünüyoruz, sen ... den söz gericiler tedirgin oldular. Fa· 
ediyorsun," diyor. İnsanlar şist Cunta 'ya sı tma nöbetle· 
sık sık Askeri yönetimden ri geliyor. 
kimseye fayda gelmiyeceği· Fa . t C t . . 

. şıs un a, şunu ıyıce 
nı, zam ve zulümden başka kafana sok! Korkunun ecele 
şey görmediklerini söylüyor 
ve "Bu nereye kadar böyle faydası yoktur. Hesaplaşma 
devam edecek, bizim hali· günü uzak değil, yakındır. 
miz ne olacak?" diye soru· Daha önce faşist rejimin 
yorlar. yalana dayalı propagandası-

İşkencelerdeki, zından· na kanan bilinçsiz halk ke· 
lardaki insanların anne-baba· simleri de şimdi kulağını 
larının ve öteki yakınlarının Sol Birlik'e yöneltiyor. 
kin ve nefreti ise anlatılmaz Değişim isteyen emekçi 
durumda. ve aydın kesimler, son yılla· 

Görülen odur ki faşist rın ve özellikle 12 Eylül 
diktatörlüğe karşı oluşan döneminin verdiği deneyle 
büyük bir muhalefet ve güç Sol Birliğe önem veriyorlar. 

Kitleler ne halktan ko· 
var. Bunun yanısıra kitleler· 
de karamsarlık, güvensizlik, puk bireysel terörün, mace· 

racılığın, ne de yılgınlığın ve 
başıbozukluk da var. bozgunculuğun onları kur· 

Kuşkusuz, başıbozuk in· tuluşa götüremiyeceklerini 
san yığınları birşey yapa· her gün daha iyi kavrıyorlar. 
mazlar. Bizlere düşen görev özgürlük, demokrasi ve sos· 
bu kabarışı devrimci yöne yalizm mücadelesini kararlı 

kanalize etmek, kitlelere gü· biçimde yürüten partimiz, 
ven vererek onların sempati· insanlarımızın gönlünde yer 
sini kazanmak, kurtuluş yo· d' e ıyor .. 
lunu göstererek onları faşist 
diktatörlüğe karşı harekete 

Şimdi hepimize, faşist 
diktatörlüğe karşı olan her
kese, Sol Birlik'e sahip çık· 
mak, onun program ve he
deflerinin hayata geçmesi 
için çalışmak düşüyor. Bu 
mücadeleyi hayatın her ya· 
nına yaymalıyız. 

Ne yılgınlık,. ne macera, 
yaşasın devrimci mücade
miz! 

Devrimci selamlar. 

Kamil-ÇUKUROVA 

MİDYAT'TA HALK 

ZULME KARSI 
•• •• •• • 

YURUDU 
Yoldaşlar, aşağıdaki 

olaylar 10-15 Kasım 1984 
tarihinde Midyat 'ta meydana 
geldi: 

10 Kasım tarihinde Mid
yad'ta iki polis memuru vu
ruldu. Bunun üzerine sömür· 
geci militaristler tam bir az. 
gınlıkla halka saldırdılar, şe
hirde terör estirdiler. özellik· 
le de KışlaMahallesi'nde. Bu 
arada Selhe 'li bir ailenin evi
ni darmadağınık edip, sağa 

geçirmek. Elbette bu da 
anti-faşist, anti-emperyalist 
devrimci güçlerin birliğinde 
ve onların öncülük edeceği 
bir anti-faşist cepheden 
geçer. 

TORK DEVLETiNiN 

(Baştarafı Sayfa 4. te) 

12 Eylül öncesinde faşiz· 
me karşı güçlerin birleşti· 

rilmeyişi, faşist Cunta'nın 

başa gelmesini kolaylaştırdı. 
12 Eylül sonrasında ise uzun 
süre yine birlik yolunda 
önemli bir adımın · atılama· 
ması faşizmin ömrunun 
uzun olmasına, emekçi, ile· 
rici kesimlerde umutsuzluk 
ve karamsarlığa yol açtı. 

Birlik sorunu günümüzün en 
ivedi, ertelenmez sorunudur. 
Enflasyona, işsizliğe, hayat 
pahalılığına, zulme kitlelerin 
daha fazla tahammülü kal· 
mamıştır. Böylece bir birli· 
ğin oluşması, faşist sömür· 
geci rejimi yıkıp yerine de· 
mokratik halk iktidarını 

kurma yolunda ileri bir 
adım olacaktır. 

Bu sorumluluğu ve bilin· 
ci taşıyan TKSP, TKP, TİP, 
TSİP, TKEP ve KöİP'nin 
Aralık 1984'de faşizme, 

emperyalizme ve şovenizme 
karşı demokratik bir SOL 
BİRLİK oluşturmaları, tüm 
anti-faşist güçler arasında 

sevinçle karşılandı. Emekçi 
halk kesimlerinde güven ve 

farkındadır ve bundan da 
büyük tedirginlik duyuyor. 
Sömürgeci rejimin Türkiye'
de Kürt sorununu gizleme 
çabaları iflas etmiş, bu so
run giderek uluslararası dü
zeyde tartışma gündemine 
girmiştir. Cunta, bu alanda 
partimizin yaptığı etkin ça
lışmaların da elbet farkında
dır. İşte o, bu türden tertip 
ve propagandatarla genel 
olarak Kürdistan ulusal ha
reketinin, özel olarak da 
Partimizin prestijini sarsına
ya çalışıyor. 

26 Kasım' da Hürriyet 
gazetesinde yayınlanan bir 
haber ilgi çekici idi. Bir dizi 
yurtsever,ilerici insanın ya
nısıra, Kemal Burkay yoldaş 
da "terörist" diye gösterili
yor, ''Kürdistan Komünist 
Partisi "ne mensup olduğu 

ve Suriye'de kaldığı belirti
liyordu .. 

Hürriyet gazetesinin ve 
diğer burjuva basınının bu 
tür haberleri MİT 'ten haber· 
siz vermedikleri ve çerçeve
sinin MiT tarafından çizil
diği bilinen birşeydir. Diğer 
yandan, gerek MiT, gerekse 

Hürriyet 'in kendisi Burkay 
yoldaşın hangi partinin 
mensubu olduğunu ve Suri· 
ye'de olmadığını elbet çok 
iyi bilmekteler. Ama iç ve 
dış kamuoyuna bile bile ya
lan söylemekte bir yarar gö
rüyorlar. Yalan üstüne ka
muoyu oluşturmaya çalışı

yorlar. 
Sözkonusu haberin ardın

dan Münster düzmecesinin 
gelmesi şaşırtıcı değildir. 

Olayın cereyan şekli ise, 
onun bizzat Türk polisince 
ve konsolosluk mensupla
nnca düzenlendiğini ortaya 
koyuyor. Bomba, konsolos
luğun kapısında gece yarı

sından sonra, saat 3'te pat
lıyor. Tabi hiç kimse ölmü
yor ve yaralanmıyor. üç
dört gün beklendikten sonra 
da BBC 'ye telefon açılıp 

sözkonosu hikaye anlatılı

yor. 
Burkay yoldaşa bağlı 

"intihar komandoları" ma
salma elbet inanan kimse ol· 
madı. Ama bu tertiple faşist 
rejim yakayı ele veriyor. 

Faşist rejimierin düzen
bazlığı, propagandalarının 
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sola tekme ve dipçikle saldır· 
dıktan sonra evin genç kadı· 
nını soyup, birtek kilotla ev· 
den çıkarıyor ve şehir için· 
den geçirip karakota götürü· 
yorlar. Olayı bizzat gözle· 
riyle görenlerden dinledim. 
Kadının dayak ve utançtan 
bitkin olduğunu anlattılar. 

'' Kocası gelene kadar yanı· 
mızda kalacak" demişler. 

Bugüne kadar bu kadından 
bir haber alınamadı. 

Olay çevrede büyük tep
kiyle karşılandı. Bu vahşete 
dayanarnıyan yakınlan ve 
geniş bir halk kesimi kara· 
kolun ve kaymakamlıltın 

üzerine yürüdü. Sömürgeci 
militaristler bu tepkilerden 
şaşkına döndüler. 

Bu olayın hemen ardın· 

dan aynı köyde (yukarda 
adı geçen Selhe olacak 
R.A'nın notu) karakol basıl· 
dı, bir assubay başçavuş ve 
bir er öldürüldü. Bunun 
üzerine sömürgeci faşistler 

tüm köy halkını gözaltına 

aldılar ve toplu işkenceden 
geçirdiler. Köyde eli iş 

tutan bir tek nefer kalma
dı. 

Xebat / DİYARBAKIR 

yalan üstüne kurulu olması 
elbet yeni birşey değil. Türk 
devleti ise bu tür işlerde 

nam yapmıştır. Faşist rejim, 
dört yıldan beri halka karşı 
en iğrenç cinayetleri işliyor, 
ama dünyanın gözlerinin 
içine baka baka yalan söylü· 
yor, kendisini demokrasi
den, özgürlükten yanaymış 
gibi yutturmaya kalkışıyor. 

Bu yalan propagandanın 
bir aracı olan Türk burjuva 
basını ise dünyada eşine az 
rastlanır bir düzeysizlik ör
neği veriyor. 

Mehmet Ali Birand, Batı 
dünyasında Türklere karşı 

gösterilen küçümseme ve 
horgörüden yakınıyor, Türk 
pasaportunun beş kuruş 

etmediğinden söz ediyor. 
Bunu yaratanlar besbelli 
Türk halkı değil, ülkeyi yıl
lardır idare eden kişiliksiz, 

uşak ruhlu, ama kendi hal
kına karşı barbar ve açıma
sız burjuvazi, onun hükü· 
metleri, devletidir. Böyle bir 
devletin saygınlığı olmaz. 

Faşist rejim batağa sap
Iandıkça hırçınlaşıyor. Bir 
yandan terörü yurt dışına 

taşınrken, diğer yandan po· 
lisleri, kiralık adamlan vası
tasıyla tertipiere başvuru

yor. Bu onun çaresizliğinin 
yeni bir ömeğidir. 
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TiKHANOV'UN TüRKiYE ZiYARETi 
(Baştarafı Sayfa 3'te) 

ler ise, kendisi de bizzat demokratik 
hak ve özgürlükleri yok etmekte olan 
difter bir gerici hükümetin yerini aldı
lar. Bu bile önemli bir farktır. 

Koşullar kimi zaman faşist devlet
lerle de ilişkileri kesmeyi gerektirme
yebilir. öme~in Sovyetler Birli~i Al
manya da iktidara gelen Hitler faşizmi 
ile de diplomatik ilişkileri kesmedi. 
Hatta dünya savaşının başlamasından 
kısa süre önce onunla bir saldırmazlık 
paktı bile imzaladı. O zaman dünyada 
pekçok ilerici insan bunu hayretle 
karşıladı. Oysa yapılan do~ru idi. 
Emperyalistler Nazilerin önce Sovyet-

ler Birli~i'ne saidırmasını istemekteydi
ler. Sovyetler Birli~i ise izledi~i bu po
litika ile en azından faşist saldırıyı ge
ciktirdi, zaman kazanıp güçlerini to
parladı. Di~er yandan, Alman faşizmi
nin Batı'da açtı~ı cephe onun güçlerini 
da~ıtmasına yol açtı. Sonuç olarak bu 
politika, dünyanın tek sosyalist ülkesi
nin korunmasında ve nihayi zaferinde 
rol oynadı. Bu ise faşizmin yenilgisine 
ve dünya sosyalist sisteminin do~ması
na, ulusal kurtuluş savaşlan dalgasının 
kabarınasına yol açtı. 

Türk burjuva gazetesinin Tikhanov'
un ''Türkiye 'nin toprak bütünlü~ü' 'üze-

"DEVRiMiN Dili RUSÇA'DIR, .... 
(Baştarafı Sayfa 7'de) 

Devrim merhametli başladı ama, sonra 
şiddete başvurmak zorunda kalması 
bir çelişki de~il mi? 

· 1918'de Ocak ayının ilk günü Mi· 
haylovski alanında yapılan bir atlı gös
terinin bitimi sırasında Lenin 'e suikast 
yapıldı. İsviçre nin ve uluslararası işçi 
hareketinin seçkin kişilerinden Fritz 
Platten, kendisini siper ederek Lenin 'i 
korudu, ama a~ır yaralandı. 1918 Ya· 
zmda devrime karşı bir terör dalgası 
başlatıldı. 30 A~ustos 1918'de, Kaplan 
adında bir Sosyalist Devrimci (SR), 
Lenin'in yaşamına yönelik alçakça bir 
saldırıda bulundu ve onu yaraladı. Pet
rograd Çeka'sı başkanı Utrusky, aynı 
gün katiedildL Birkaç gün sonra, seç· 
kin bir devrimci olan Volodarsky öl· 
dürüldü. 20 Eylül 1918'de, SR'ler ve 
İngiliz istilacıları, Baku hükümetinde 
görevli 26 Sovyet koroiserini Türkme· 
nistan çöllerinde kurşuna dizdiler. 

Devrik sömürücü sınıflar, en acı· 
masız eylemlerden kitlesel teröre ve 
büyük çapta silahlı mücadeleye yöne!· 
diler. Bu nedenle, Tüm Rusya Merkez 
Yürütme Komitesi, 2 Eylül 1918'de 
tüm ülkede askeri durum ilan etti, 
Cumhuriyetin Devrimci Askeri Konse
yi'ni oluşturdu ve şu kararı aldı: "İşçi 
ve köylüler, işçi-köylü iktidarı düşman· 
larının beyaz teröriine, burjuvalara ve 
onların ajanlarına karşı kitlesel kızıl te· 
rörle cevap vereceklerdir." Şu slogan 
altında mücadeleye atılmak tüm ülke 
için kaçınılmaz oldu: "Ya zafer, ya 
ölüm!" 

"Rusya örneği"nden 
Söz Edilebilir mi ? 

• Batı'da sık sık, Lenin'in komüniz. 
minin başkaları için bir örnek oluştur
mıyaca~ı dile getirilir, onun, yalnızca 
geri kalmış ülkelere uygulanabilece~i 
düşünülür. 

. öncelikle soruna daha bir derinli· 
~ine bakalım. Bir şeyin tarihte "ör· 
nek" olması, onun kelimesi kelimesine 
tekrarlanaca~ı anlamına gelmez. Kışlık 
Saray kendine özgü bir yapıdır ve onun 
ele geçirilişi, bir eşi daha olmayan, 
kendine özgü bir olaydır. Ama tarihte 
"örnekler" de vardır, e~er sosyolojinin 
diliyle konuşursak. Bu, sosyal gelişme 
sürecinde fenomenlerin kendilerini tek· 
rarladı~ı anlamına gelir. 

Aynı şeyi Ekim devrimine uygulıya· 
lım. Biz, onun "örne~inden" söz etti· 
~imizde iki ana noktayı göz önünde tu· 
tarız: Birincisi, Ekim Devrimi, sosyalist 
devrimin kaçınılmazlı~ını, veri~lili~ini 
ve ona olan gere~i kanıtladı. Ikincisi, 
Ekim Devrimi, tarihte ilk kez, toplu
mun sosyalist dönüşümünün temel ilke· 
lerini eylem içinde ortaya koydu. Bun· 
ların uygulanması, sömüriicü sistemden 
temelde farklı, yeni bir toplumun ku· 
ruluşunu mümkün kılıyor. Devrimin 
bu iki yönü daha sonra gelen tüm sos· 
yalist devrimlerde göriildü; onlar, bi
çim, hız, oluş tarzı bakımından bizim 
devrimimizden tümüyle farklı olsalar 
da. 

Diyebiliriz ki Ekim Devrimi birkaç 
devrimin bir bileşimi idi: Sermayenin 
egemenli~ine karşı sosyalist devrim, fe. 
odalizmin kalıntılarına karşı demokra· 
tik devrim ve ulusal kurtuluş devrimi. 
Böylece o, insanlara, dünyamızdaki 
başka hiç bir sosyalist devrimin vere· 
medi~i çapta zengin bir deneyim ka· 
zandırdı. 

* İmprovization: Türkçe karşılı~ı, bir 
şiiri veya müzik parçasını irticalen söy· 
Ieme; halk azanlarının bazen yaptı~ı 
gibi. Bir şeyi, bir ön hazırlık olmadan, 
anında yapma veya yaratma. Ekim 
Devrimi karşıtlarının, onunla ilgili ola· 
rak bu terimi kullanmalarına gelince; 
onlar, Ekim Devrimi'nin bir ön hazırlı· 
~a dayanmadı~ını, bir anlık başarı ol· 
du~nu; beklenmedi~ini ve bir bakıma 
rastlantı ve şans eseri oldu~unu ileri 
sürüyorlar (çevirenin Notu). 
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rine söyledi~ini iddia etti~i sözlere ge
lince, bunun kanıtı nerede? Milliyet ga
zetesi, "güvenilir kaynaklardan sızan 
bilgilere göre': diyor .. Kimdir bu güve
nilir kaynaklar? 

Ortada ne bu sözleri içeren bir or
tak bildiri, ne de basma açık yapılmış 
bir konuşma var. Milliyet'in haberinin 
MİT kaynaklı bir balon oldu~u orta?a· 

Emperyalist çevreler ve bizzat Türk 
burjuvazisi, anti-sovyetizmi ve anti-ko
münizmi kışkırtmak için, sık sık "Bo
~azlar Meselesi''ni çarpıtarak gündeme 
getiriyorlar. Yine, "Ermeni terörii"nün 
arkasında "Türkiye'yi bölmek isteyen 
Sovyetler'in" oldu~unu propaganda 
ediyorlar. Tikhanof, yalana dayalı bu 
propagandaya karşı, Sovyetler'in Tür
kiye'nin topra~ında gözü olmadı~ını 
söylemiş olabilir. Bu do~rudur da. öy
le anlaşılıyor ki, Türk burjuva basını, 
kapalı geçen göriişmelerden dışanya 
özellikle sızdınlan bu tür bir sözü de
~iştirerek, ondan, tümüyle fark~ı. a~
lamlara gelen manşetler yapmış: Tür
kiye'nin bütünlü~ünden yanayız"! öy
le mi? E~er öyleyse baylar, ülkeye bir 
de Kızılordu'yu davet etsenize! Belki 
NATO'nun gücü bu sınırlan korumaya 
yetmez ... 

Ama biz Türk burjuva basınının ne 
kadar yalancı, ne kadar alçak oldu~u
nu biliriz. O, CİA nın rahlei tedrisinde 
ders görmüştür. Bu tür düzmeceler bu 
basın için çocuk oyunca~ıdır. 

Türk devletinin ve basınının bu tür 
düzmece haberleri manşete çıkarmada 
elbet bir hesapları var. Onlar Kürt hal
kına şunu demek istiyor: Boşuna he
veslenmeyin, Sovyetler de Kürdistan 
devletine karşı! Kime dayanarak Türki
ye 'yi böleceksiniz?. 

Bizim ise cevabımız basittir: Bizim 
kimsenin ülkesini bölmeye ve bunun 
için de kimseye dayanmaya niyetimiz 
yok. Bölünmüş olan bizim ülkemizdir, 
Kürdistan'dır. Biz kendi ülkemizi kur
tarmak ve orada özgürce yaşamak için 
savaşıyoruz. Biz, emekçi Türk halkıyla 
elele, her iki halkın özgürlü~, demok
rasi ve sosyalizm için savaşıyoruz. 
E~er siz Türk sömürgecilerinin, İran ve 
Irak'lı ortaklarınızın, NATO'nun gücü 
yetmiyor da mücadelemizi bastırmak 
için bir de Sovyetler'in deste~ine gerek 
duyuyorsanız, sizin işiniz yaş demek
tir! 

Politik Tutuklularla 
Dayanışma Göster 
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Rupel 12 Riya Azadi 

1984 : Cürüme ve Kokusman1n 
• • 

Daha da Artt1ğ1 Bir Y1l Oldu 
1984 yılı sona ererken Türkiye'de 

ekonomik bunalım olanca hızıyla sürü
yordu. Bu aynı zamanda özal hüküme
tinin izlediği ekonomik politikanın: bir 
başka deyişle "24 Ocak Kararları"diye 
adlandınlan faşizmin ekonomik prog
ramının iflas ettiğinin de yeni bir gös
tergesiydi. 

Bilindiği gibi ANAP iktidarı, geçen 
yıla büyük iddialarla girmiş ve ekono
mik alanda önüne bir takım önemli he
defler koymuştu. Bunların başında ise 
enflasyon hızını yüzde 20'lere kadar 
indirmek, dış ticareti arttınp dış öde
meler açığını azaltmak, giderek yatı
rımlara canlılık kazandırmak, işsizliği 

azaltmak vs. geliyordu. Oysa 1984 yılı 
sonunda ekonomik duruma bakıldığın
da hükümetin önüne koyduğu bu he
deflere ulaşamadığı ve söylediklerini 
yerine getirmekte başarısızlığa uğradı
ğı apaçık görülmektedir. 

örneğin; geçen yıl enflasyon oranı
nın yüzde 25'in altına indirilmesi şura
da kalsın, bir önceki yılın düzeyinde 
tııtulması bile başanlamadı ve bu oran 
% 60'ı buldu. Yani özal ekibinin hedef 
olarak önüne koyduğunun yaklaşık üç 
katı kadar yükselme kaydetti. Uluslar
arası tekelci sermayenin bu alandaki en 
önemli yayını diye kabul edilen "Euro
money" dergisi bile bunu "kara leke" 
diye nitelendirmek gereğini hisetti. öz
al hükümeti, 1984 yılı içerisinde öde
meler dengesi açığını kapatmada da 
başarıya ulaşamadı. İMF ile varılan an
laşmaya göre yıllık açığın l,l milyar 
dolarda kalması gerekirken, bu miktar 
2,2 milyar dolara fırladı. Bu arada Tür
kiye'nin 1985 yılında anapara ve faiz 
olarak ödemesi gereken dış borcunun 
toplamı da 3 milyar doları aşıyor. İMF 
ile varılan anlaşma gereği 1985 yılının 
dış kaynak gereksinimi 2,3 milyar do
lar olmalıydı, oysa bu miktar 3,5 mil
yar dolara varmış bulunuyor. 

Türkiye'de geçen yıl ihracata ilişkin 
rakamların belli bir sıçrama gösterdiği
ne bakılarak, özal hükümetinin bu ko
nuda başarıya ulaştığı sanılmamalıdır. 
Her şeyden önce geçen yıl yapılan ih
racatın önemli bir bölümünün "hayali" 
olduğunu gözardı etmemek gerekir. Bu 
nedenle de ihracata ait rakamlar ger
çeği ifade etmiyor. Diğer taraftan ihra
catta gerçekleştiği öne sürülen artışın 

topluma neye mal olduğunu, başka bir 
deyişle emekçi halk yığınlarının sırtına 
hangi yükler bindirilerek bunun sağlan
dığını da unutmamak gerekir. Yapılan 
son resmi açıklamalara göre "ihracatı 

teşvik" adı altında sadece 17 büyük te
kele 1984 yılı Ocak-Ekim döneminde 
yapılan yardım 7 50 milyar lira dola
yındadır. 

Diğer taraftan Türkiye'de yıllardır 

bir miktar döviz elde etmek uğruna bir 

çok mal çok ucuza, hatta maliyetinin 
altında fiyatla ihraç ediliyor. Böylesi 
bir ihracatın ise gerçekte bir kazanç 
değil kayıp olduğu açıktır. 

Türkiye'nin ihracatı istikrarlı bir 
yapı göstermiyor. Bu nedenle de poli
tik dalgalanma ve benzeri değİşınelerin 
ihracatı etkilernesi ve ani düşüşlere 
meydan vermesi her an mümkündür. 
örneğin; iran'a 1984 yılında yapılacak 
ihracat 1 milyar dolar olarak program
lanmışken, iki devletin politik ilişki

lerinde belli bir sağumanın ortaya çık
ması üzerine bu miktar 200 milyon do
lar dolayında kaldı -ki Türkiye'nin top
lam ihracatı gözönüne alındığında bu 
çok büyük bir miktarı ifade eder-. 

Bütün bunlann ötesinde ihracatın, 
kitlelerin açlığı ve yoksulluğu pahasına 
gerçekleştirildiğini de unutmamak ge
rekir. Bilindiği gibi özal hükümeti iz
lediği politika ile geniş kitlelerin satın
alma gücünü devamlı şekilde düşür

mekte ve ancak satabiieceği malı, bu 
sayede bulabilmektedir. 

Aynı şekilde 1984 yılında ya tınm
ların canlandınlamadığı, işsizliğin hızlı 
bir artış seyri izlediği de herkesin gözü 
önünde olan gerçeklerdir. 

1984 Yılında 
Sömürü giderek Katınerleşti 

Faşist yönetim geçen yıl, açlık ve 
sefaleti artırmaya devam etti. Yıl bo
yunca zam ve özal iktidarının ikiz 
kardeş oldukları herhangi bir kuşkuya 
yer bırakınıyacak derecede her gün ye
niden gözönüne serildi. O kadar ki kit
leler daha zam dalgalanndan biri üze
rinde düşünmeye fırsat bulamadan, bir 
yenisiyle karşılaşır oldular. 

Yıl sonuna gelindiğinde de faşist 

Evren-özal çetesinin bu politikasında 
herhangi bir değişiklik yoktu ve kitle
ler yeni yıla zam furyası altında girdi
ler. örneğin; yılın son günlerinde-hükü
met petrole 1984'ün ll. zamını yapı
yordu. Aynı günlerde THY bilet ücret
lerinin yüzde 23 ile 36 arasında, kömür 
fiyatlannın ise yüzde 28 oranında art
tınldığı açıklanıyor, ilaç fiyatlan ser
best bırakılıyordu. Gene doğru-dürüst 
bir hazırlığı yapılmadan yasası çıkan
lan ve ilgili kuruluşların dahi ne oldu
ğunu, nasıl uygulanacağını pek bileme
dikleri "Katma Değer Vergisi" (KDV), 
piyasayı alt-üst ediyor, yaşamın her 
alanını etkiliyecek şekilde yeni fiyat 
artışları yaratıyordu. öte yandan bu 
verginin esas olarak tüketiciyi, yani ge
niş emekçi yığınları hedeflediği ve on
ların sırtına yeni yükler bindireceği de 
ortada olan bir gerçektir. 

Zamların ötesinde sendika ve toplu-

sözleşme"hakkının gaspedilmiş olması, 
taban fiyatıann düşük tutulması, yük
Sf;!k faiz politikası vb. nedenlerle de üc
retlilerin yanısıra geniş köylü yığınla
nnın, küçük esnaf ve ~anatkarın yaşam 
düzeyi geriledi,' iflasbir bir~ni izledi. 
Daha doğruSli:Iaşist Çetenin adına or
tadirek dediği geniş y'ığırilar; vaadedi
lenin tersine daha kötü koşullara itildi
ler, yoksullaşmaları hızlandı. Kısa bir 
süre önce, sarı Türk-İş yönetimi bile 
son beş yılda işçilerin satınalma gücü
nün yüzde 55 oranında düştüğünü ka
bullenmek zorunda kaldı. 

Türkiye'de yayınlanmakta olan bur
juva gazetelerinden birisi 1984 yılında 
4 kişilik bir ailenin mutfak giderinin 
yüzde 58,6 oranında artış kaydettiğini 
yazdı, buna ilişkin istatistikler yayın
ladı. Gene bir diğer burjuva gazetesinin 
verdiği rakamlara göre ise 4 kişilik bir 
ailenin 1984 yılı başında 37,603 lira 
olan mutfak gideri, yıl içerisinde yüzde 
55 oranında artış kaydederek 58,310 
liraya fırlamış bulunuyor. 

Emekçi yığınlann yaşam düzeyi 
böylesine geriler ve yoksulluk kat kat 
artış kaydederken, tekelci sermaye 
çevreleri yeni bir altın yıl daha yaşadı
lar, astronomik rakamlara varan karlar 
elde ettiler. Bu durumun bir sonucu 
olarak da toplumda gelir dağılımı den
gesizliği gittikçe derinleşti. Kredi, teş
vik vb. adlar altında yapılanını bir ke
nara bırakalım; burjuva basınında son 
zamanlarda yer alan haberlere göre 
Türkiye'de kaçınlan vergi miktarı top
lanandan 2,5 kat daha &azladır. Vergi 
kaçakçılığı yapaniann ise esas olarak 
sık sık törenlerı _ madalya takılan pa
rababaları olduğu biliniyor. 

Gene özal hükümetinin yayınladığı 
son programında (1985) yer alan bazı 
bilgiler de Türkiye'deki sömürünün 
hangi ölçülere vardığını açıklayıcı ma
hiyet taşıyor. iktidarın bu resmi belge
sinde belirtildiğine göre Türkiye' de ya
tınmların yüzde 60'ını devlet, yüzde 
40'ını ise özel teşebbüs gerçekleştiri
yor. Buna karşılık devlet sektörünün 
tasarruf açığı 1984 'te 908 milyar li
radır. 1985'te ise bunun 1 trilyon 238 
milyar liraya varacağı tahmin ediliyor. 
Buna karşılık özel tesebbüş kazandığı 
paranın yüzde 46 'sını tasarruf edebi
liyor. Başka bir deyişle elde ettiği artı
değer'in yansına yakın bölümünü ya
tınmlara yöneltıneye yanaşmıyor. Bu
rada akla hemen gelen, bu paranın ne
reye harcandığıdır. Kuşkusuz Türkiye'
de bu sorunun cevabını vermek pek o 
kadar güç değil, Tekelci sermaye çev
releri tasarruf ettikleri ama yatınmlara 
yöneltmedikleri bu parayı spekülatif 
alanlara harcıyor ve herhangi bir zah-
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