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BOYKOT TAKTİĞİ 
NEDEN YANLIŞTIR ve 
anayasanın kabulünün 
önümüze koyduğu 
görevler

Daha önce yayınlanan 45. Sayılı Gazetemizde, referan
dum sonuçlarını değerlendirirken, bundan sonraki Sayıda 
çeşitli siyasi akımların referandum konusunda izledikleri 
taktik tavırlarını ve anayasanın kabulününün önümüze 
koyduğu görevleri ele alaca
ğımızı belirtmiştik. Bu görevi 
çeşitli nedenlerden dolayı an
cak şimdi yerine getirebiliyo
ruz.

Anayasaya karşı olan siyasi 
yoğunluklar kısaca iki kampta 
toplanabilir. Bunlar devrimci 
ve karşt-devrimci yoğunluklar
dır. Yapılması gereken en 
başta bu iki kampın biribirin- 
den ayırtedilmesi ve karşı dev
rimcilerin neden anayasaya kar
şı tavır aldığının ortaya çıkarıl
masıdır. Gazetemiz bu görevi 
esas olarak (bir takım eksiklik
lerine rağmen) yerine getirmiş
tir. Bugün üzerinde durulması 
gereken nokta, referandum ko- 
nusununda devrimci örgütlen
melerin izlediği politikanın bir 
değerlendirmesini yapmaktır. 
Bunu yaparken en başta parti
mizin tavrına kısaca değinmek 
istiyoruz.

Bilindiği gibi Partimizin re
ferandum konusundaki tavrı ilk 
başlarda boykottu. Fakat refe- 
randuma kısa bir süre kala bu 

ı—tavır "katılıpta Hayır denmeli"

Devamı Syf: 2'de

"Komünist Partisi için 
memlekete musallat olan dış 
düşmanlan kovmak nasıl bir 
görevse, içerde halkın sırtın
dan geçinen yağmacı sınıfları- 
da hazır yiyicilik halinden çı
karıp yumruk altında çalıştır
mak da o derece esaslı bir gö
revdir".

ANIYORUZ!

Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanlığına

NİĞDE
ÖN AÇIKLAMA:

Niğde Ağır Ceza Mahkemesinden ele geçirdiğimiz, cun 
tanın protestosuyla ilgili haklarında açılan davada yer alan 
MUZAFFER ORUÇOĞLU'nun savunmasını tarihi eski ol
masına rağmen, 16 Ocak (1981) konunun güncelliği ve tec
rübesi açısından yayınlamayı uygun gördük.
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Sayın Yargıçlar;
Doğrusu, geçenlerde olduğu 

gibi bugünde bir komedi sergi
liyoruz. Sanırım sîzlerde bu 
komedinin farkındasınız. Sîz
ler, kendinizi hukukun uygula
yıcıları, adalet terazisinin erba
bı, insan hak ve özgürlüklerine 
yönelen baskı ve saldırıların 
amansız düşmanı ve yargıcı ola
rak görüyor olabilirsiniz. Buna 
bir diyeceğim yoktur. Bu 
köhne ve lanetli düzen çarkı i- 
çinde gördüğünüz eğitim, etti
ğiniz yemin ve geçirdiğiniz tec
rübeler kafalarınızda ve ruh a- 
lemînizde böyle bir anlayışın 
yerleşmesine neden olabilir. 
Bundan dolayı sîzleri suçlaya
cak da değilim. Ama bu du
ruşmalarda nasıl bir rol oyna
dığınızı ciddi bir şekilde dü
şünmelisiniz. Bu duruşmalarda 
sizler, "özgürlük", "hak", "hu
kuk”, "eşitlik", "adalet" gibi 
bağlı olduğunuz ulvi değerleri 
tepeleyerek gelen ve kendisi ile

Devamı Syf: 3'de

■HANGİ KİTABI OKUYALIM ?
*Türiclye Ekonomisinde Bunatan” mehmet sönmez Yazısı sayfa: 14‘te
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İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞU

BOYKOT TAKTİĞİ..
şeklinde değiştirildi. Ve doğru olan 
da buydu.

Bu konuda çok geç kalındığından 
tavır üzerinde çeşitli yorumlar yapıla
bilir. Bizim açımızdan bu büyük bir 
önem taşımamaktadır. Doğruyu sap
tamak geç de olsa olumlu bir tavırdır. 
Üzerinde durulması gereken boykot 
tavrının saptanmasında ve değiştiril
mesindeki nedenleri açığa çıkarmaktır.

Boykota götüren etkenleri referan
dum sonuçlarını değerlendirirken kısa
ca açıklamıştık, şimdi kısaca tavrın 
değiştirilmesindeki nedenleri gözden 
geçirelim.

1. Partimiz boykot tavrını saptadık
tan sonra, partili yoldaşlardan ve par
tiye yakın çevrelerde bu tavır topa tu
tuldu. Bu da Merkez Komitesi'nin so
run üzerine daha ciddi ve tahlilci eğil
mesine neden oldu.

2. Boykot konusunda yürütülen 
pratik faaliyet bu tavrın yanlışlığını 
daha somut olarak ortaya çıkardı.

Esas olarak bu iki etken partimizin 
tavrını yeniden gözden geçirmeye ve 
sorunu "Öncü" açısından değil kitleler 
açısından ele almaya zorladı. Sonuçta 
da doğru taktik saptandı. Bunun dı
şında da her hangi bir "hesap" yoktur.

BOYKOT TAKTİĞİ NEDEN 
YANLIŞTIR?

Belirtilmesi gereken ilk nokta şu
dur; her hangi bir mücadele taktiği 
tespit edilirken tespitteki etkenler ne
ler olmalıdır. Bunu ikiye ayırabiliriz.

a) Objektif etken, b) Sübjektif et
ken.

Objektif etken: Bu devrimci du
rumdur. Yani halkla hakim sınıflar a- 
rasındaki çelişkinin boyutu, halk yı
ğınlarının ve hakim sınıfların durumu, 
ruh hali vb.dir. Bu Öncününün iradesi
nin dışında (esas olarak) gelişen bir ol
gudur.

Bilindiği gibi 12 Eylül Üe birlikte 
hakim sınıfların giriştiği saldın sonucu 
devrimci durumda önemli bir gerileme 
olmuştur. Bununla birlikte kitlelerin 
mücadelesinde çok önemli bir düşüş 
meydana gelmiştir.

Sübjektif etken: Bu da devrimi Ör
gütlemeye çalışan devrimci yoğunluk- 
lann durumudur. Hakim sınıfların sal
dırısı sonucu Türkiye devrimci hareketi 
çok önemli darbeler yemiş bir kısmı 
pratik faaliyetini yürütemez hale gel
miş, bir kısmı sınıf mücadelesi arenası
nı terk etmiş, bir kısmı da pratik sınıf' 
mücadelesini bırakıp, yazdıkları ajitas- 
yon yazılarıyla "durumu idare etme
ye" başlamışlardır. Bu durum kitlele
rin devrimcilere olan güvenlerini azım-

Sayı 47 Ocak 
sanmayacak ölçüde sarsmış ve onları 
taktik olarak kesinlikle alternatif ol
maktan çıkarmıştır.

Bütün bunların karşısında hakim sı
nıflar saldırılarından başarı ile çıkmış 
ve psikolojik olarak büyük bir üstünlük 
sağlamışlardır. Kitleleri mücadeleye 
iten objektif etkenler ortadan kalkma
yıp tam tersine daha da keskinleşmesi
ne rağmen saldırıdan cuntanın üstün 
çıkması, inriyatifi ele geçirmesi, sağla
dığı psikolojik üstünlük, buna parelel 
olarak yürüttüğü sistemli korkunç bas
kı kitleleri mücadeleden alıkoymuştur. 
(Bu nedenlerden dolayı da bu durağan
lık geçicidir.)

Bütün bu etkenler ve taktiğin bu 
etkenlere göre tesbit edilmesi gerektiği 
gözönüne alındığında boykotun ne ka
dar sol bir tesbit olduğu ortaya çıkar. 
Bu tavır bırakalım kitleleri, kitlelerin 
kısmen en ileri keriminde bile hiç bir 
etki debulunmamıştırdiyebillriz. Boy
kotu savunan sol oportünist taktik bu 
koşullar gözönüne alınarak tesbit e- 
dilmemiştir. Taktik esas olarak oyla
manın meşru olmadığı, sonucun şim
diden belli olduğu ve "öncü" esas alı
narak "proleteryanın siyasal taktiği" 
temelinde saptanmıştır.

Oylamanın meşru olmadığı gerek
çesine bir göz atalım: Faşizmin ikti
darda olduğu bir ülkede böylesi konu
larda meşruluk beklemek her halde bi
raz saflık olur, bu bir. Oylamaya ka
tılarak oylamanın meşru olmadığının 
propagandası yapılabilirdi, bu da iki. 
Hem katılarak yapılacak olan propa
ganda daha fazla somut olur. Çünkü 
kitleler bizzat bu gerçeği pratik dene
yimleri ile göreceklerdir.

Sonucun önceden belli olduğu ge
rekçesine gelince: Anayasaya hayır 
taktiğini savunurken biz anayasanın 
reddedileceği hayalinden yola çıkma
dık. Cuntanın saldırılarıyla pratik ola
rak yok edilen, kitlelerin kendi zorlu 
mücadeleleri ile elde ettikleri bir dizi 
ekonomlk-demokratik ve siyasal kaza- 
nımlannm yok edilmesinin yasallaştı
rılmasına karşı kitle muhalefetini ör
gütlemeye çalıştık. Bu mücadelenin 
yükseltilmesinin uygun koşullan ana
yasa sorunu ile birlikte oluştu. Çünkü 
kitlelerin önemli bir kesiminde bu gas
pa karşı homurdanmalar gelişti. İşte 
bu homurdanmaya sahip çıkmak, 
bundan yola çıkarak kitlelerle birleş
meye çalışmak ve önümüzdeki dö
nemde bu konularda yürütülecek aktif 
mücadeleye bu uygun vasıta ile başla
mak. Hayır taktiğinin altında yatan 
gerçek budur. Yani sorun anayasanın 
(bu koşullan gözönüne alınınca) red
dedilip edilmemesi değil, kitlelerin ka- 
zanımlannın savunulup, savunulunma- 

masıgaspa karşı çıkılıp çıkılmaması, bu 
uğurda pratik olarak mücadelenin yük
seltilip yükseltilmemeri sorunudur.

Sayfa: 2 
Bunun yolu da "anayasaya hayır "dır. 
Çünkü "hayır” kitlelerin eğilimine uy
gundur ve ancak bu vasıta kitlelerin e 
ğilimini örgütliyebilir.

Burada şunuda belirtmek istiyoruz: 
"anayasaya hayır"da savunulan talep
ler bu düzenin sınırlan içerisinde ger 
çekleşebilecek taleplerdir. Bugün dev
rim gündemde olmadığına göre, dev
rimci örgütlenmeler iktidar alternatifi 
olmadığına göre, bu taleplerin gerçek
leştirilmesi için mücadele gereklidir. 
Acaba boykot bu mücadeleye ne kat
kıda bulunmuştur. Boykotla kitlelere 
gösterilen alternatif nedir ? (Stratejik 
değil taktik bir sorunu tartışıyoruz.)

Denilebilir ki bir slogan eylem slo
ganı ve propaganda sloganı olarak kul
lanılabilir. "Anayasaya hayır" ne slo
ganıdır ? Bu doğrudur. "Anayasaya 
hayır" sloganı zaten ekonomik-demok- 
ratik ve siyasal talepler uğruna müca
delenin somut olarak sonuçlarının a- 
tınması hedefleniyordu. Anayasa "re* 
ferandum"u bu talepler uğruna propa
gandanın güçlendirilmesi ortamını ya
rattığı için zaten propaganda sloganı i- 
di. Biz anayasanın reddedilebileceğine 
inanmadığımız için, bunun şartlan 
olmadığı için "anayasaya hayır" slo
ganını propaganda sloganı olarak kul
landık.

"Sol" güçler içerisinde yeralan, 
TDKP, TKP/ML-Bolşevik, TİKP (Bun
lar bildiklerimiz) referandum konu
sunda boykot taktiğini izlediler. Her 
üç akımında gerekçeleri üç aşağı beş 
yukan yukarıda değindiğimiz "gerek- 
çeler 'di. Biz bunlardan "Bolşevik"çi- 
lere (Ama ne bolşevik) kısa bir göz ata
lım. Onlar "taktik"lerini şöyle gerek- 
çelendiriyorlar:

"Eğer bir ülkede Komünist Partisi 
henüz İnşaasınm birinci aşamasının 
çok başlarında bulunuyorsa; sorun 
proletaryanın ileri, öncü unsurlarını ka
zanmaksa; eğer o ülkede yapılan se
çimlerde "demokrasi" burjuva anlam
da bile kesinlikle yoksa; seçimin sonu
cu daha başından belli ise; eğer hakim 
sınıflar halkı zorla sandık başına götür
meye çabalıyorlarsa; komünistler için 
burjuvazinin bir temsili kurumu içeriri
ne girme imkanı en baştan kesinlikle 
yoksa vs., bu gibi şartlarda "proletarya 
hareketi ileriye doğru hızla yürümese 
bile", komünistler "seçime katılmama 
çağrısı yaparlar." (Bolşevik Partizan 
Savı 2 sf: 18-20)

"İleri öncü kerim bu anayasa oyla
masında beklediği bir şey varımdır ? 
Kesinlikle hayır ! O halde referandu
ma şu veya bu şekilde katılma çağri&t, 
kazanılması esas görev olan öncü kesii 
min bilinç seviyesinin gerisinde; onJ 
geri çeken bir çağrı olacaktır." (agy. 
sf: 20)

Bu sorunun "bir yanı” görülmekte, 
sorunun "diğer yanı” ise "sandıklar
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İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞU Sayı 47 Ocak Sayfa: 3
dan çıkan oyların rengi ne olursa olsun 
sonuç bugünden bellidir” (sf: 20) şek
linde ifade edilmektedir.

Aktarmalardan da görüldüğü gibi 
onlar taktiği tesbit ederken objektif 
etkenleri, halkın durumunu kesinlikle 
temel almamakta sorunu sadece "ön- 

* cü" açısından ele almaktadırlar, öncü 
açısından zaten sorun yoktur, öncü 
biliyor ki; Bu devlet yıkılmadan de
mokrasiye ulaşmak mümkün değildir. 
Mesela kitlelerin taleplerinin öncü tara
findan savunulması onların mücadeleye 
çekilmesi için propaganda edümesi, 
onlarla birleşilmesi meselesidir. Tabii 
YD revizyonistleri için sınıf mücadele
sini örgütlemek "esas görev” olmadığı 
için, esas görev "Marksizm-Leniniz- 
min evrensilliklerini kavramak” olduğu 
için bu görevi yerine getirmek "yurt- 
dışmda mümkün olduğu" için "boy
kot” deyip işin içerisinden sıyrılmak 
en uygun tavırdır.

Esasta boykot taktiğinin altında ya
tan gerçek "gerekçe” şudur. 12 Ey- 
lül'den sonra karşı-devrimln estirdiği 
güçlü rüzgar ve yenilgi ortamı küçük 
burjuva örgütlerde yılgınlığı geliştirdi 
ve onlann kitleleri olduğundan çok ge
ri görmelerine yol açtı. Aynı zamanda 
onlar karşı-devrimci rüzgardan dolayı 
sınıf mücadelesinden çeşitli kılıflar al
tında çekildiler. Sübjektif etken ola
rak sınıf mücadelesinin yükseltilmesin
de oynanacak bir rol olmadığından ha
reketle "boykot" deyip "sıyrılmak" en 
doğrusuydu, onlar için. Şimdi bu ör
gütler öfkeyle haykırıp bir dizi "teo
rik" laf edeceklerdir zannediyoruz. 
Fakat bu doğru olanı değiştiremez.

Burada şunu dabelirtmekistiyoruz. 
"Anayasa hayır" taktiğini savunanlar 
sonuçta " doğru tavır takınmalarına 
rağmen, bu tavn gerekçelendirmeleri 
"boykotçularda" olduğu gibi gene o- 
portünist, revizyonist temeldedir.önü

müzdeki sayılarda bunlara da kısaca 
değineceğiz.

ANAYASANIN KABULÜNÜN 
ÖNÜMÜZE KOYDUĞU GÖREVLER

Bu görevleri şu noktalarda toplaya
biliriz.

1) Anayasanın kabulü ile beraber 
bir dizi opürtünist revizyonist grup, si
yasal taleplerin sınırım daraltmaya ça
lışacaklardır. Bu özellikle yeni anaya
saya karşı 61 anayasasını savunma te
melinde gelişecektir. ML'lere düşen 
görev, bunu teşhir etmek, demokrasiyi 
savunmak, kısa vadeli (taktik) talepler
le demokrasi mücadelesinin arasındaki 
bağı doğru bir temelde ortaya koyup 
savunmalı, devrim propagandasını yük- 

* sekmektir.
2) Bundan önceki sayılarda belirt

tiğimiz gibi özellikle Avrupa’cı kanat 
ve TKP, halkın bu koyu faşist anaya

saya karşı gelişen muhalefetlerini ken
di çıkarları doğrultusunda kanalize et
meye çalışacaklardır. Bunda başarılı 
olup, olmamalarında MLlerin yürüte
ceği doğru devrimci propagandanın ro
lü çok büyük olacaktır. ML'ler bıkıp 
usanmadan onları ve bu tavırlarını açı
ğa çıkarıp teşhir etmelidirler. Bu teş
hire aynı niyetli diğer yoğunluklarda 
eklenmelidir.

3) Koyu faşist anayasanın kabulü 
bir dizi küçük-burjuva sol oportünist 
Örgütlenmelerde, bu düzenin sınırlan i- 
çerisinde kazanılabilecek bir dizi eko- 
nomik-demokratik ve siyasal talebin 
savunulmasına sırt çevirme eğilimi ge
liştirecektir. Bu tavır halk yığınlannın 
muhalefetini örgütlemekten kaçmanın 
bir sonucu olacaktır. ML'ler bunlara 
karşı uyanık olmalı, halkın bu taleple
rini savunmaya özel bir önem vermeli
dirler.

4) önümüzdeki dönemde halkın 
homurdanması özellikle düşünce özgür
lüğü ve bundan türeyen ekonomik-de- 
mokratik örgütlenmeler talebi doğrul
tusunda gelişecektir. ML'lere düşen 
görev; bu homurdanmaya sahip çık
mak, savunmak ve demokrasi mücade
lesi doğrultusunda birleştirmektir.

5) özellikle İşçi sınıfının sendika ve 
sendikal haklarının, savunulması özel 
bir öneme sahip olacaktır. Bu talepler 
savunulurken illegal Demokratik Sen
dikaların örgütlenmesi çalışması göz
den kaybedilmemeli, örgütlenmelerin 
legale çıkması için mücadele yürütül
melidir.

6) Yeni anayasanın kabulü aslında 
24 Ocak Kararlan denilen, emperya
lizme daha fazla kölelik kararlannın 
sonucudur. 24 Ocak Kararlan komp
rador sınıflar arasında çelişkiyi boz
muştur. Bu durum 82 Anayasasında 
kompradorlar arasındaki ilişkinin ye
niden düzenlenmesi ve devletin biçim
sel açıdan kısmende olsa değişmesinin 
sonuçlannı kendi içerisinde barındır
maktadır. ML’ler bu durumu doğru 
tahlil etmeli, komprador smıflann bu 
nedenlerden dolayı gelişen çeşitli "de- 
mogojik" oyunlannı açığa çıkarmalı- 

’dırlar. Aynı zamanda yeni taktikler 
saptarken bu etkenleri gözönünde bu
lundurmalıdırlar.

7) 82 anayasasıyla; bilindiği gibi 61 
anayasasında olan bir dizi ekonomik 
demokratik hak gaspedilmiştir. Bu an
lamda kitle örgütlerinde izlenecek poli
tika da daha dikkatli olmalı, uzun ve 
sabırlı bir çalışmayı yeğlemek, kısa sü
rede açığa çıkmamaya çalışmalıdırlar.

8) En önemli noktalardan birisi de 
şudur:

Bu düzenin sınırlan içerisinde ka
zanılacak haklar uğruna mücadele edi
lirken yasallık sımrianna hapsolunma- 
malı, yasal çerçeve aşılmalı, bu yolla 
yasallaşma zorla dayatümahdır.

9) önümüzdeki dönemde hukuk so
runu önemli ölçüde tartışma konusu 
olacaktır. Bu açıdan Partimiz Hukuğa 
ML bakış açısını cartaya koymalı, bu 
alandaki her türlü burjuva görüşü teşhir 
edilmelidir.

M MM MI—<1—II—4 M

AĞIR CEZA. 
MAHKEMESİ...•

birlikte keyfiliği ve gözü dönmüş zor
balığı getiren bir cuntanın savunucusu 
durumundasınız. Bağh olduğunuz a- 
nayasayı bir kenara atan, ülkeyi kışla 
direktifleri ile yöneten, burjuva hu
kukçularını süngü önünde secdeye geti
ren bir diktatörlüğün savunucusu du
rumundasınız. Ve görünüşte bizleri 
baskı, işkence ve idamlardan dolayı, 
bu diktatörlüğü telgrafla protesto etti
ğimiz için yargılıyorsunuz. Ama ger
çekte yargılayanlar huzurunuzda otu
ran 56 kişidir. Ve bu kürsüde cunta 
yargılanmaktadır.

Sayın Yargıçlar; Sözlerimi daha 
fazla uzatmadan iddianamedeki iddia
lara geçmek istiyorum. Sîzlerden tale
bim, savunma hakkıma müdahale et- 
memenizdir. Dava siyasi bir davadır. 
Bu gerçeği unutmadan savunmayı iz
lerseniz, dava sınırlannıaşmadığımı gö
receksiniz.. Savcı iddianamesinde şun
ları iddia ediyor: "Milli Güvenlik Kon
seyinin işkenceci ve idamdan yana bir 
kurum olduğunu belirtmek istemekle 
bir bakıma bu kurumun manevi şahsi
yeti incimiştir." Diğer arkadaşları 
bilmem ama ben kendi çektiğim telg
rafta, Konseyi, yurtseverlere, demok
ratlara ve tüm halka karşı uygulanan 
baskı, işkence ve idamlardan dolayı 
protesto ettiğimi belirtmiştim. Savcı, 
bizim, Konseyi "işkenceci ve idamdan 
yana" olarak gösterdiğimizi söylüyor. 
Eğer işkenceciden kasıt bizzat işken
ce yapansa ne benim nede telgrafın 
böyle bir iddiası yoktur. Savcı bunu 
kafadan uydurmaktadır. Yok eğer 
savcı beni telgrafla Konsey'i "işkence 
Ve idamdan yana bir kurum" olarak 
belirtmek İstediğimi iddia ediyorsa bu 
doğrudur. Telgraf mahiyeti itiba
rıyla baskı, işkence idamlardan dolayı 
Konsey’i baş sorumlu olarak muhatap 
almaktadır. Her neyse, savcının telgra
fa ilişkin bu dayanaksız iddialarını bir 
yana koyalım da şu gülünç ve dava a- 
çısından önemli iddia üzerinde dura
lım. Savcıya göre Konsey "işkence ve 
idamdan yana bir kurum" değildir. A- 
caba savcı bizzat bu söylediklerine ina
nıyor mu ? Şahsen ben iki gözü, iki 
kulağı ve kafasının içinde bir beyni, o- 
lan ve bu ülkede yaşayan bir kimsenin 
bu tip iddialara inanacağını sanmıyo
rum. Ama neyliyelimki savcı iddia e
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diyor. Gerçekleri çiğneme temelinde 
beni suçluyor. Bu durumda bana kör 
gözlerin bile göreceği, etimde, iliğimde 
hissettiğim, Mısır’daki sağır Suitan'ın 
bile duyduğu gerçekleri belirtmekten 
ve bu temelde kendimi savunmaktan 
başka bir şey kalmıyor.

Sayın yargıçlar; 12 Eylül askeri fa
şist darbesi hangi amaçla yapılmıştır ? 
Bu darbeyle kurulan askeri faşist dik
tatörlük hangi sınıfların, hangi sınıflar 
üzerindeki diktatörlüğüdür ? Bu iki so
ruya verilecek cevap, savcının iddiasını 
pervasız ve kaba bir yalandan ibaret ol
duğunu gösterecektir.

12 Eylül darbesi, 12 Mart'tan bu 
yana göriilmemiş derecede vahimleşen 
ekonomik krizin yükünü tüm emekçi 
yığınların sırtına yıkmak, bu sınıfların 
örgütlerini dağıtmak, yok etmek veya 
etkisizleştirmek, kazanılan demokratik 
haklan tamamen yok etmek veya bu
damak, devletin faşist otoritesini güç
lendirmek amacıyla yapılmıştır. 12 
Eylül darbesiyle kurulan diktatörlük, 
bir kompradorlar ve toprak ağalan 
blokunun çeşitli milliyetlerden halkı
mız üzerindeki askeri faşist diktatörlü
ğüdür Halkı kısa bir dönemde görülme
miş boyutlarda soymak ve ezmek iste
yen blokun direksiyonunda veya mer
kezinde Kemalist tnönücü çizgiyi sür
düren Amerikan'a kompradorlarla bü
yük çiftlik beyleri bulunuyor. Bu blo
kun kanatlannda ise AP'nin bir kesi
mini temsil ettiği yine bir başka Ame- 

.rikancı klik ile CHP'nin temsil ettiği 
Almancı komprador kliğin bir kesimi 
yer alıyor. En güçlü efendi ve darbenin 
akıl hocası Amerika olduğu İçin bu 
blok içinde Amerikancı klikler daha 
etkindir. (Merkez ve AP kanadı) Siya
set sahnesinde MHP'nin temsil ettiği ve 
Amerikancı klikler İçinde en vahşi, en 
ırkçı en gözü kanlı ve hiç bir hak ve sı
nır tanımaz olan klik bu bloka dahil 
değildir. Bu klik, blok tarafından 
geçmişten devletin otoritesini zarara 
uğratma gibi hatalarından dolayı eleş
tirilmektedir. Veaynca bu bloku oluş
turan klikler "MHP"nin temsil ettiği 
komprador kliğinin güçlenerek devlet 
iktidarını ele geçirmesi halinde kendi 
varlıklarının da tehlikeye gireceği kanı- 
smdadırian Bundan dolayı bu kliğe bel
li ölçülerde baskı uygulanmaktadır. 
KÜk, blokun kendilerine yönelen bas
kılarından yakınmakta, halka yönelen 
saldırılarını İse alkışlamaktadır. Yine 
bu bloka Cumhuriyet tarihi boyunca 
Kemalist «burjuvazi ile çatışan ve bugün 
siyaset sahnesinden MSP'nin temsil et
tiği bir kısım toprak ağalan, şeyhler, 
feodal burjuvalar, tüccarler»faizciler vb. 
de dahil değildir. Cuntanın temsil et
tiği blok bunlara da belli Ölçülerde 
baskı uygulamaktadır. Bunlar da ken
dilerine yönelen baskılara karşı çık-

Sayı 47_______ Ocak ____________

makta, halka yönelen saldırılan destek
lemektedirler.

Sayın Yargıçlar; Bugün cuntanın 
kendisini sınıflar üstü ve tarafsız gör
mesinin "ben faşizme de, şeriatçılığa 
da, komünizme de karşıyım" propa
gandasının temelinde yukarıdaki ger
çekler yatmaktadır. Deminde dediğim 
gibi bu cunta Amerikan emperyalizmi
nin icazeti ile iş başına gelmiş bir cun
tadır. öyle ki darbe öncesi kurulan 
Konsey, darbenin doğrultusunu ve gü
nünü tesbit etmek, akıl danışmak için 
bir üyesini Amerika'ya göndermek zo
runda kalmıştır. Bu darbeden önce 
Amerikan tekellerinin bir gazetesi ve 
Amerikan dışişleri yetkilileri Türkiye'
de Askeri darbe olduğunu bildirme 
gafım işlemişlerdir. Bütün bu gerçek- 

lerdendolayı, ekonomik krizin vahame
ti ve işbirlikçi sınıf karakterinden do
layı cunta, bugün emekçi yığınları 
geçmiştekinden daha insafsız bir şe- 
kilde sömürüyor; baskı, işkence, ve te
rörü yoğunlaştırıyor, ve geniş yığın
lara yayıyor. Yaygın ve ağır vergilerle 
milli şef döneminin azgın tahsildar re
jimini hortlatan ve şimdiden halkı ka
ra kara düşündüren ve giderek onların 
sızlanmalarına, homurdanmalarına yol 
açan cuntanın şu ana kadarki uygula
maları savcının iddialarını kesinlikle 
mahkum ediyor. Savanında çok iyi 
bildiği gibi bugün: CUNTA İŞÇİ SI
NIFI VE KÜRT MİLLETİ BAŞTA 
OLMAK ÜZERE ÇOK GENİŞ YI
ĞINLARA İŞKENCE UYGULUYOR.

Diktatörlük içinde en etkin olan 
sanayiciler ve bankacılar, özellikle bun
lar, proletaryaya olan tüm kinlerini ku
suyor, hınçlarını çıkarıyorlar. İrili u- 
faklı tüm sınıf sendikalarını kapattılar. 
Grev ve toplu sözleşme haklarını bir 
çırpıda çiğnediler. Sınıfın önderlerini, 
ileri, militan unsurlarım işkence tez
gahlarına ve oradan da hapishanelere 
doldurdular. Şimdi onlar, yıllardır 
milli zulüm altında inlettikleri Kürdis- 
tan başta olmak üzere, helikopterli 
baskın birlikleri ile sürekli köyleri ba
sıyorlar. Halkı silah getirmeleri, inanç
larını açığa vurmaları devrimcileri e- 
le vermeleri için köy meydanlarına 
topluyorlar, özellikle evlerinde devrim
ci kitap, gazete, resim, silah veya patla
yıcı madde bulunanları işkenceye çeki
yorlar. Bu tip uygulamalar geçtiğimiz 
aylarda Niğde köylerinde de yapılmış
tır. Hatta Niğde içindeki işkencehane- 
den gelen seslerden dolayı halk 
rahatsız olmuştur. Savcının bunu bil
mesi gerekir.

CUNTANIN YOĞUNLAŞTIRDIĞI - 
İŞKENCELER BİR ÇOK KİŞİNİN 
ÖLMESİNE VE SAKAT KALMASI

NA YOL ACIYOR.

Bugün İşkence odalarında, Özel ola-
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rak eğitilmiş uzmanlar yönetiminde 
yapılan elektrik şoku, falaka, asma, 
kum torbalan ile dövme, başı duvara 
vurma, vücudun çeşitli yerlerini yak
ma, meydan dayağı vs. şeklindeki iş
kenceler sonucunda bir çok kişi Öl
müş, bir çoğu da sakat kalmıştır. Dev
rimci onurunu, insanlık değerlerini sa
vunan, bunlardan taviz vermeyen, ver
mek istemeyen yurtsever, demokrat, 
devrimci insanlarımızdan bir kısmını 
cunta acımasızca yoketmiştir. Gözaltı
na alınanların işkencehanelerde 3 ay 
ve hatta daha fazla kalabileceğini bir 
çırpıda kanunlaştırmış, bugüne kadar 
işkence altında kalan bir çok kişinin 
fiziki ve ruhi dengesini bozmuştur. İs
tanbul Davutpaşa Cezaevinde süngü zo
ruyla faşistlerle barışmak istemeyen
lerden İrfan Çeük sorgusuz sualsiz bir 
şekilde hunharca asılmıştır. Ankara'da 
3, Kars'da 1, Tunceli'de 3, İzmir'de 2 
kişi işkencehanelerde öldürülmüştür. 
Bursa'da 3 kişi pencereden atılarak öl
dürülmüştür. Nihat Erim olayının sa
nıklarından Ahmet Kırlangıç, hücresin
de kafası parçalanmış olarak bulun
muştur. Yine İstanbul'da Zeki Yu
murtacı kaçırılıyor süsü verilerek götü
rüldüğü keşif mahallinde öldürülmüş
tür. Bunlar cuntanın açığa çıkmış suç
larının bir kısmıdır, burada diğerlerini 
sıralamayı gereksiz görüyorum. Ancak 
geçmeden, öldürülenlerin nasıl vahşice 
işkence sonucunda can verdiklerini 
göstermek açısından bir örnek vermek 
istiyorum; 30 Kasım 1980 tarihli Yan
kı dergisi şu haberi veriyor: "Zeynel 
Abİdin Ceylan, bir Dev-Yol militanıydı 
22 Eylül 1980 günü Aktepe'de, Fatsa 
halkının mücadelesini desteklediğine i- 
lişkin bir pankart dolayısıyla saklandı
ğı evde yakalandı. Emniyet müdürlü
ğüne götürüldü. Gazi Eğitim mezunu 
bir öğretmen olan Zeynel Abidin'in 
sorgulaması Emniyet Birinci şube ekip 
amiri Mustafa Haşkınş tarafından ya
pıldı. Tanık polislere göre, "bu sorgu
lamadan olumlu bir sonuç alınmadı". 
24 Eylül günü bir başka sorgulama için 
hücresine giren polisler, onu sırt üstü 
yatar buldular. İlk sorgusunda "sapa
sağlam" olan Zeynel Abidin ölmüştür, 
üç kaburga kemiği kırılmıştır. Karaci
ğeri harap olmuştur. Vücudunda da e- 
lektrik yanıklan vardı.

CUNTA GAYRI-RESMİ İDAMLARI 
SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULU

YOR:

Artık açık idamlar kamuoyunda 
geniş acıma duygusu ve memnuniyet
sizlik yarattığı, homurdanmalara yol 
açtığı için cunta, düşmanlarını yakala
ma sırasında veya baskın anında bazen 
de yakalandıktan sonra öldürmektedir. 
Bu şekilde öldürülenlerin sayısı 100’e 
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yaklaşmıştır. Daha geçenlerde İstan
bul’da Necdet Oynargül adlı bir dev
rimci keşif için götürüldüğü evde res
men öldürüldü. Bu gün bir çok kişi 
"görüldüğü yerde vur" emri ile aran
maktadır.

Cunta işkencehanelerde kadınlara 
karşı hakaret, sarkıntılığı, ve ahlâksız
lığı alabildiğine serbest bırakmıştır.

Gerek yakalama anında gerekse iş
kencehanelerde yurtsever, devrimci, 
demokrat kadınlara karşı işkence ve 
baskın ekipleri gözü dünmüşçesine 
vahşi bir kin ve cinsel iştahla sarkıntı
lık etmekte, işi tecavüze kadar vardır
maktadırlar. Son dört aylık uygulama
da Tunceli’de bazı kadınlar çini çıplak 
soyularak kollarından asılmıştır. Bun
lardan bazılarının meme uçlan yakıl
mış, kalçalarında ve mahrem yerlerin
de alev gezdirilmiştir. Bu kadınlardan 
tecavüze uğrayanlar olmuş, hatta bu 
yüzden bir öğretmen kansını boşamış- 
tır.

Sayın yargıçlar,
Bu işkenceler sadece Tunceli'ye öz

gü değildir. Bu gün ülkenin bir çok ye
rinde kadınlar, genç kızlar benzeri mu
amelelere maruz kalmışlardır. Bu gün 
göz altına alınıp da bariz küfürlere, ha
karetlere, maruz kalmayan kadın pek 
azdır diyebiliriz. Kocası kaçak olan ve 
sırf bu yüzden rehin alınan bir çok ka
dın da hakaretlere uğramış, dövülmüş
tür. Cunta tüm bunları yurtsever, dev
rimci kadınlan teslim almak, onların 
moralini ve ahlâkını çökertmek, dava
larına ve inançlarına ihanet ettirerek 
düzen için uysal kişiler haline getirmek 
amacıyla yapmaktadır. Yine işlenen 
bu suçlara ek olarak cunta görevlileri 
arama ve taramalarda tahribat yapmak
ta, hatta bazen rüşvet almaktadırlar.

özellikle devrime sempati duyan iş
çilerin, emekçilerin yaşadıktan yerler
de öteden beri Tunceli, Kars, Fatsa gi
bi hedef seçilen yerlerde yapılan ara
malarda son derece tahripkar olmakta
dır. Evler hallaç pamuğu gibi atıl
makta, her şey ayaklar altında çiğnen
mekte, bu duruma ses çıkaranlar ise 
dövülmektedir. Onlar bu bölgelerin u- 
yanık insanlarına karşı öteden beri 
kursaklarında biriktirdikleri kinlerini 
bu şekilde kusmaktadırlar. Cunta gö
revlileri Kars’da "durumu iyi" olan ba
zı ailelerin çocuklarını gözaltına al
makta, sonra da bu çocukların babalan 
ile ilişkiye geçerek çocuklannm "örgüt 
üyesi" olduklarını söyleyip, babaların
dan dolaylı ve kibar bir dille rüşvet is
temektedirler. Rüşvetin verilmesinden 
sonra serbest bırakılan bazı oğullar 
yüzde yüz çıkma durumları olduğu 
halde, rüşvet vermelerinden dolayı ba
balarını suçlamaktadırlar. Geçmişte 
olduğu gibi, bugünde baskı, işkence, 
ahlâksızlık ve faşist terör yolsuzluk ve 

Sayı 41 Ocak

rüşvetle başbaşa gitmektedir. Darbe
den sonra karakola alman ve "bu kara
kola yardım edeceksin, yoksa sonun 
kötü olur" diye tehdit edilen yurttaşla- 
nn sayılan bir hayli kabanktır. Ordu
ya yardım adıyla kasabalardan, köyler
den, il merkezlerinden baskı ve tehdit
le toplanan paraların, traktörler dolusu 
hububatın hikayesi ise içler acısıdır. 
Faşist paşaların bu korkunç soygunla
ra», bu kürsüden anlatacak durumda 
olmadığım için bu konuyu geçmek zo
rundayım.

Sayın yargıçlar,
Bir hükümlü olarak çok iyi bildiği

miz ve içinde yaşadığımız cezaevi şart
larının darbeden sonra ne hale getirildi
ği hakkında da burada bazı açıklama
larda bulunmak istiyorum. Bu cunta
nın neden "yana olduğunu" gösteren 
son örnek olacaktır.

Darbeden sonra:

CUNTA TÜM CEZAEVLERİNDE 
MAHKUMUN EN DOĞAL HAKLA
RINI GASPEDEREK BUNLARI İYÎ- 
CE YAŞANMAZ HALE GETİRMİŞ, 
DAYAĞI VE HÜCRE CEZALARINI

ARTTIRMIŞTIR.

Bilindiği gibi darbeyi hemen izle
yen günlerde cunta, askeri cezaevinde 
yurtseverleri, demokratlan ve devrim
cileri, silah cop zoruyla faşistlerle ba
rıştırmaya kalkışmış, bu durumu pro
paganda araçlarıyla halka duyurmuş ve 
göstermiştir. O böylece sadece halkın 
değil, cezaevlerinde bulunanlarında 
böyle bir darbeyi beklediklerini ve ba- 
nştırmak için fırsat kolladıklannı, 
bunların davalarına inançtan olmadığı
nı, tümünün Reşitli vaadlerle kandırıl
mış gençlerden ibaret olduğunu sahte- 

* kârca yaymaya çalışmıştır. Burada 
bir parantez açarak belirteyim kİ, cun
ta bu tip bir taktiği televizyon aracılığı 
ile sürdürmektedir. O, yakalanan ve 
çözülen unsurlan kamera önünde ko
nuşturarak, onlara faaliyetlerini anlat
tırarak "yaptıklarımdan pişmanım" 
dedirterek halkın moralini bozmak, 
mücadeleci unsurlan teslim almaya, 
devrimin boş bir inanç olduğunu 
yaymaya özen göstermektedir. Hatta 
bazen o, işkencehanelerde alman bant- 
lan ekranda devreye sokmaktadır.

Şimdi ülke cezaevlerinde hücrelerin 
daha fazla işlediği, falaka sopalannm 
daha faal olduğu, insanlann daha çok 
kan kustuğu, direndiği, ağladığı, bo
yun eğdiği, aç kaldığı, mektuplaşma 
ve görüş imkanlannın kısıtlandığı bir 
dönemde yaşıyoruz. Bugün cezaevleri
nin çoğunda mahkumlar tüplerin ve ı- 
sıtıcılann toplatılmasından dolayı ye
mek pişirme, ısınma, banyo yapma, i- 
laç temin etme, hastahaneye zamanın
da gitme, akrabalanyla normal göriişe-
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bilme imkanlarından (geçmiştekinden 
daha bir kötü şekilde) mahrum bırakıl
mıştır. Büyük çapta kitap toplatılmış
tı.

Bulunduğumuz cezaevinde, darbe
den bu yana bir çok kişi cezaevinin 
alt katındaki hücrelerde falakâ ve 
meydan dayağı ile ezilmiştir. Daha 
geçenlerde Adana Cezaevinden getiri
len 12 kişi göz ve bacak morartma, 
dudak patlatma şeklinde dayaktan ge
çirilmiştir. Daha dün hücreye alınan 
TALİP TAŞ adındaki mahkum gardi
yanlar tarafından ağır şekilde dövül
müştür. Ve halen dövülmektedir. Hu
zurunuzda bulunan 56 kişi bu dava 
nedeniyle cezaevi disiplinini ilgilendi
ren bir konu olmadığı halde, tamamen 
keyfi olarak söz konusu olan hücrelere 
atılmıştır, bu hücreler ki, darbe önce
sinde, kalorifer tesisatının tamiri için 
gönderilen para ile yapılmıştır. Bu 
hücreler bodrum katta olduğu için hiç 
bir yerden hava almamaktadır. Uzun
luğu 2,5 genişliği ise 2 metre olan bu 
hücreler aşın derecede nemlidir. Be
ton üzerinde yatma durumunda kalın
dığı için battaniye ve döşekler ıslan
makta ve giderek küflenmektedir. Tu
valetleri içinde olan bu hücrelerin bazı
larında lağım duvardan sızmaktadır. 
Bazı ülserli, tüberkilozlu veya ameliyat
lı arkadaşlar bu hücrelerde yatırıl
mışlardır. Bunlara kasten rapor veril
memiştir.

Darbeden sonra kaldığımız cezae
vinde, yasak listesinde yer alan 400'e 
yakın kitap esas alınarak yüzlerce kita
bımıza el konulmuş, haftada iki gün 
olan görüş süremiz bir saate indirilmiş, 
ısıtıcıların büyük bir kısmı toplanmış
tır. Günde iki öğün ama bir çeşit ka
ravanalar iyice reziileşmiştir. İdare 
şimdide elimizden tüpleri almaya ça
lışmaktadır. Ziyaret günleri toplu yi
yecek getiren ziyaretçilerimize göz da
ğı verilmektedir. Bu yüzden bir arka
daşımızın eşiyle görüşmesi süreriz ya
saklanmıştır.

Cezaevinin ne çürümüş kalorifer te
sisatı ne de banyosu doğru dürüst işle
memektedir. Çamaşırhanesi ise hiç iş
lememektedir. Bugün sırtını mavi be
relilere dayayan bir idare, bir baş 
gardiyan, hiç bir gerekçe göstermeden 
istediğini hücreye alıp dövdürebilmek- 
tedir. Darbenin cezaevimize getirdiği 
biricik reform, hak gaspı, keyfilik, 'da
yak, tecrit ve hücre olmuştur. •

Askeri cezaevlerinde ise durum da
ha vahimdir. Cunta buralarda, tutuk- 
lulan robotlaştırma, inançlarına ve da
valarına ihanet ettirme, cezaevlerinde 
ve mahkemelerde filizlenmekte olan 
direnme ruhunu, yarattığı teslimiyet 
atmosferi ile boğmak ve etkisizleştir
me politikası izliyor. Darağacını, iş
kenceyi, ağır cezayı ve intihar süsü ve-
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rerek yok etmeyi, teslim almakta etkili 
araçlar olarak kullanıyor. Teslim olan
lara karşı nispeten daha toleranslı dav
ranarak, direnenleri, teslimiyete teşvik 
ediyor. Mamak Askeri Cezaevinde bin
lerce tutukluya uygulanan faşist veya 
hayvani eğitimi cunta gazetesi Milliyet 
iftiharla anlattığı için burada bunlar
dan söz etmeyeceğim. Kişi olarak 
okudunuz biliyorsunuz.

Sayın Yargıçlar;
Herkesin bildiği, yaşadığı veya ta

nık olduğu tüm bu gerçeklere rağmen, 
kalkıp cuntanın baskı, işkence ve i* 
damlardan yana olmadığım söyleme ce
saretini gösterdiği için doğrusu savcıyı 
kutlamalıyız. İdamları bir çırpıda o- 
naylayan, konuşma ve bildirilerinden 
sürekli olarak "kafa ezmek "ten, "kır
mak*'tan, "yok etmek"ten, "kök ka- 
zımak"tan geri kalmayan Konseyin iş
kenceden ve idamdan yana olmadığını 
söylemek, doğrusu büyük bir kahra
manlıktır. Konsey başkam Kenan Ev
ren geçenlerde genç harbiyelilere yap
tığı konuşmada Atatürk düşüncesine 
karşı çıkanların kafalarının ezileceğini 
açıkladı. Böyle bir kimsenin işkence 
ve idamdan yana olmadığını söyleyebi- 
lirmiyiz?Atatürk düşüncesini kabul et
meyen, bu düşünceyi eleştiren bir kim
senin kafasını ezmeye kalkışmasının ne 
demek olduğunu heyetinizin taktirine 
bırakıyorum.

Şunu bilmeliyiz ki, cuntanın suçla
rını örtbas etmek isteyen bir kimse, 
halka karşı suç işliyor. Cuntayı işle
diği suçlardan dolayı protesto edenler 
hakkında ceza işleminde bulunanlar in
sanlığa karşı suç işüyor. Bu işi ister 
gönüllü, ister gönülsüz üstlensinler, bu 
tip kimseleri yann çocukları ve halk 
yığınları lanetle anacaktır.

Savcı iddianamesinde 5 kişilik kon
seyin "yasama görevi" yaptığım belir 
tiyor. Bunu, söz konusu beş kişinin 
450 kişilik mecliste oturarak yemin 
etmesine mi dayanarak belirtiyor ? 
Halkın biraz gülümseyerek seyrettiği 
bu manzaranın normal burjuva huku- 
kunauyanbir yanı var mı ? Beş apolet- 
1İ İnsan, bir gecede, burjuva hukukçu
larının saygıyla ağızlarına aldıkları ana
yasayı, parlamento ve benzeri kurum
lan fırlatıp bir kenara atıyorlar ve ken- 
dilerini biz her şeyiz diye ilan ediyor
lar. Tabii savcı gibi hukukçularda "bu 
beş general yasama organımızdır" di
ye fetvalarını veriyorlar. Bu tip hu
kukçular, yann aynı metodlarla bir ge
cede bu beş kişinin yerine değişik ka
lıpta dört kişi gelse, hiç tereddüt et
meden onları da meşru yasama organı 
olarak ilan ederler. Çünkü süngüye 
secde etmenin mantığı budur. Klasik 
burjuva bukukçulannda veya meşru 
yasama organı anlayışı genellikle ya 
halk İhtilalinin başına geçen burjuva
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zinin kurduğu ya da seçimle kurduğu 
organlar ki, bunlar da, sınıflı toplum- 
larda halkın iradesini gerçek anlamda 
temsil etmezler. Savcı da bu tip bir 
burjuva demokrat anlayış yoktur. Ya 
da o, görev verildiği için, korktuğu i- 
çin böyle şeyler yapmaktadır.

Savcı bir yandan telgrafın konseye 
ulaştınlmadığını söylerken, diğer yan
dan da bu telgrafla "konseyin manevi 
şahsiyeti incinmiş" olduğunu iddia 
etmektedir. Telgraftan haberi olma
yan konseyin manevi şahsiyetinin nasıl 
incidiği meselesini bir yana koyalım. 
Burada üzerinde durulması gereken asıl 
mesele, konseye hak etmediği herhangi 
bir protesto telgrafının çekilmemiş 
olmasıdır. Eğer bir kişi, bir organ veya 
bir kurum, nahoş sıfatlarla nitelendiri
liyorsa onun manevi şahsiyeti gerçek
ten "İncinir" ama gerçeğin olduğu gibi 
ifade edilmesi bu tip "incinme"lere yol 
açmaz, açmaması gerekir. Eğer bir or
gan memleket çapında baskı yapmayı, 
kitap toplamayı, kitlesel tutuklamayı 
serbest bırakmışsa;* eğer bir organ, as
keri mahkemelere yukarıdan direktif
ler vererek "davaları çabuk sonuçlan- 
dınn bir kaç kişiyi sallandıralım" di
yorsa, önüne gelen idam kararlarını bir 
çırpıda onaylıyorsa bu organa "sen 
baskı, işkence ve idamlardan yanasın, 
çünkü yurtsever, demokrat, devrimci 
halk muhalefetini ezmek istiyorsun" 
demek onun manevi şahsiyetini incit
mez. Manevi şahsiyetin incinmesine ve 
hakaretine bir kaç örnek verirsem daha 
iyi anlaşılır. Mesela burada kalkıp 
Mustafa Suphi kapitalisttir desem, 
Suphi'nin manevi şahsiyetini incitmiş 
hatta ona hakaret etmiş olurum. Çün
kü zincirlerinden başka kaybedecek 
hiç bir şeyi olmayan, ezilen ve sömürü
len ber sınıfın, proletaryanın önderini, 
ezen ve sömüren birisi olarak göstermiş 
olurum. Mesela aynı sıfat uluslararası 
para dilencisi Turgut özal için hakaret 
sayılmaz çünkü, o, kapîtalistliği ile ö- 
ğünen bir gerdan-göbek erbabıdır. 
Turgut özal komünisttir desem hiç 
kimse hakkımda hakaret davası açmaz. 
Çünkü komünizm kendisi ile birlikte 
tüm dünya emekçilerini kurtaracak o- 
lan dünya proletaryasının yüce davası
dır. Burada Turgut'a değil komünizme 
hakaret etmiş olurum.

Sayın yargıçlar,
Aslında bu davada 'konseyin mane

vi şahsiyetinin incinmesi" göstermelik 
bir gerçekten ibarettir. Bu dava konse
ye karşı bir tavır takınıldığı için, ona 
karşı bir ses yükseldiği için açılmıştır. 
Akıllarınca bizlere ders veriyorlar. 
Konsey her şeyin üzerindedir. Hiç 
kimse ona yan bakmamalıdır. Onun 
her sözü kanundur. Vatandaşların gö
revi mutlak itaattir. Bu anlayışla hare
ket ediliyor. Bugün herhangi bir vatan-
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daş kalkıp "efendim konsey üyelerinin 
gözlerinin üzerinde kaştan var" derse, 
emin olun ki MİT'in zehir kafiyelerin
ce o kişi, "bu sözü ne amaçla söyle
din" diye sorguya çekilir. Geçen du
ruşmalarda da belirttiğim gibi ülkemiz 
şimdi geçmiştekinden daha sıkı bir ce
zaevi haline getirilmiştir. Ve bu cezae
vi, ser gardiyan Kenan Evren'İn bulun
duğu baş gardiyanlar konseyi ile çeşit
li bölgelerin sıkıyönetim komutanlan- 
nın, yani koğuş gardiyanlarının emriy
le yönetilmektedir. Şimdilik her şey 
susturulmuş gibi görünüyor ama buna 
kimse aldanmamalıdır. Bu dönem, ge
çici bir dönemdir. Uzun ve kfibuslu 
bir geceyi, fırtınadan önceki sessizliği 
yaşıyoruz. Hiç kimse halkımızın görü
nüşündeki sessizliğine bakarak hüküm 
vermeye kalkışmamalıdır. O halk ki a- 
sırlardır Osmanlı despotizminin, Cum
huriyet döneminde ise faşist ve yan-fa- 
şist diktatörlüklerin pençesinde ezilen 
acı çeken ama her geçen dönemde da
ha geniş yığınlar halinde uyanan ve ile
riye doğru mücadeleye atılan, kesin 
kurtuluşu yolunda hamleler yapan 
gayretli bir halktır. Yaratıcı olduğu 
kadar da kahredicidir de. Hiç bir güç 
onu, dökülen kan ve gözyaşlarının, çe
kilen acıların ahların, gaspedilen lok
maların hesabını sormaktan alıkoyama- 
yacaktır. Hiç bir güç bu devleti, em
peryalizmin işbirlikçisi sanayicilerin, 
bankacıların, bankerlerin, spekülatörle
rin, borsa dolandırıcılarının, toprak a- 
ğalannın, bu çürümüş devletinin onla
rın proletarya önderliğindeki o büyük 
gücün mübarek yumruğundan kurtara
mayacaktır. Türkiye proletaryasının 
öncülüğündeki çeşitli milliyetlerden 
halkımız, üzerinde yaşadığımız bu ül
keyi, söylemeye dilimizin varamadığı 
bu cehennemi mutlaka ama mutlaka 
cennete çevirecektir. O muazzam dev
rimci dahi güç, bu devletin enkaz ala
nından yepyeni bir devleti, proletarya 
diktatörlüğüne geçişi sağlayacak olan 
demokratik halk devletini yaratacaktır. 
Sömürücü azınlığın çoğunluk üzerinde
ki diktatörlüğünü yıkıp, çoğunluğun a- 
zınlık üzerindeki, işçilerin ve emekçile
rin sömürücüler üzerindeki diktatörlü
ğünü, demokratik halk diktatörlüğünü 
kuracaktır. Sömürücü sınıfların bu tip 
davalar açmakla, baskı ve yıldırma me- 
todlanna baş vurmakla hiç bir sonuç 
elde edemeyeceklerini bilmeliyiz. Ta
rihin akışı ileriyedir. Yüce ve parlak o- 
lana iyiye ve güzele doğrudur. Yeryü
zünün hiç bir zalim gücü bu akışı dur
duramıyor ve durduramayacaktır. Ta
yin edici olan haklılıktır. Geri ve köh
ne olanı değil, ileri ve yeni olanı, çürü
yeni, çökeni değil, gelişeni temsil et
mektir, bizler işte bunu temsil ediyo
ruz. Derin vfe engin düşünün ve üzerin
de yaşadığımız şu barut fıçısı dünya-
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miza şöyle bir bakın. Nükleer silahlan, 
tanklar, uçakları, dev filoları ile emper
yalistlerden daha güçlü görünen bir 
kuvvet görebiliyormusunuz ? 'Ama ta
rih ve yaşadığımız hayat, gerçekten 
güçlü ve kahredici olanın, her şeye ka
dirmiş gibi görünen bu zalim kuvvetler 
olmadığım, dünya proletaryası ve halk
ların olduğunu gösteriyor. Vietnam ve 
Kamboçya halkları, küçük ve son dere
ce fakir halklardı. Onlar Amerikan fili
nin yanında kannca gibiydiler. Ama 
onlann gazabı Amerikan emperyalistle
rini görülmemiş bir bozguna uğrattı. 
Hindi-Çİni halklarından köteği yiyen 
bu kanlı haydut, Şah'ını ve Somoza’sı- 
nı kurtaramadı. Latin Amerika'nın oli- 
garşik diktatörlüklerini de kurtarama
yacaktır. Rus işbirlikçilerini bir yana 
korsak günümüzde bazıları sonradan 
görme, hırslı ve saldırgan Rus-Sosyal- 
Emperyalistlerinİn Afganistan’ı 100 
bin kişiyle kesin dize getirdiklerini, Vi
etnam aracüığla Kamboçya'yı kesin 
yuttuklarını iddia ediyorlar. Onlar ar
tık her iki-küçük dikeninde İşinin bitti
ğini, dağlarda yankılanan tek tük tüfek 
seslerinin, can çekişinin son nefesleri 
olduğunu söylüyorlar. Bu korkunç za
vallı bir görüştür. Kendi kendimizi al
datmaktır. Kuvvet ve atom silahlarına 
tapanların görüşüdür. Fakat bu görüş
lerle ilk defa tanışmıyoruz. Altmışlı 
yıllarda Amerikan uşakları da Vietnam 
için aynı şeyi söylüyorlardı. Gerçek
ten de uşaklar ve halklann gücüne î- 
nançlan olmayanlar böyle düşünebilir

ler. Bağımsızlıklarına düşkün Afgan 
Kamboçya halklarının yurtseverlerinin 
ve komünistlerinin kaderlerine razı ola
bileceklerini söyleyebilirmiyiz ? Bu 
düpe düz bir deli saçması olmaz mı ? 
Görünüşlere ve geçici durumlara aldan- 
mamalıyız. Bugün Afganistan'da ger
çekten de güçlü ve kahredici olan kim
dir ? En modem silahlarla tepeden tır
nağa donatılmış, güçlü bir cephe gerisi 
olan yüz bin kişilik Sovyet sosyal em
peryalist Rus ordusumudur ? Yoksa 
çakar almazlarla dağlarda mevzilenen 
entarili, sakallı, sarıklı çeteler midir ? 
İşgal mi güçlüdür ? Bağımsızlık savaşı 
mı ? Hangisi ? Bu sorulara doğru ce
vap verebilmek için işgalciden yana ve
ya uşak olmamak yetiyor. Hiç kimse 
sosyal-emperyalistlerin genç ve güçlü 
oluşuna, kof kudretine ve suratındaki 
komünizm maskesine aldanmamalıdır. 
Dünya proletaryası ve halkları bütün 
zalimler gibi onu da tarihin çöplüğüne 
fırlatıp atacaktır.

Sayın yargıçlar,
Sözlerimi burada noktalamak isti

yorum. Vereceğiniz karar bizden çok 
kendiniz hakkında olacaktır... Temen
nim askeri faşist diktatörlüğün bu böl
gedeki sorumsuz güçlerine alet olma- 

* manız ve kararlarınızı vijdani kanaatle
rinize, eski anayasaya, normal kanunla
ra bağlı kalarak vermenizdir.

Savunmamı bitirmeden önce bu 
kürsüden;

Dünya proletaryasının ve halkları
nın, emperyalizme, sosyal-emperyaliz-

___________________________ Sayfa: 7 

me,faşizme, sosyal-faşizme ve tüm 
dünya gericiliğine karşı yürüttükleri 
mücadeleleri selamlıyorum.

Afganistan ve Kamboçya halkları
nın sosyal emperyalistlere ve uşakları
na karşı yürüttükleri silahlı mücadeleyi 
selamlıyorum.

Sosyal emperyalistlerin baskı ve 
tehditlerine, papazların, kardinallerin ve 
işçi aristokratlarının yozlaştırma çaba
larına rağmen gittikçe güçlenen Polon
ya proletaryasının kararlı ve militan 
mücadelesini selamlıyorum.

El Salvador halkının Amerikan em
peryalizmine açıktan kafa tutan, Rus 
sosyal emperyalistleriyle uzlaşmaya 
yanaşmayan ve diğer emperyalistlere 
yüz vermeyen İran devrimin! selamlı
yorum.

Askeri faşist diktatörlüğe karşı fab
rikalarda, dağlarda, sokaklarda, Işken- 
cehanelerde ve hapishanelerde direnen 
yurtseverlerin demokratların ve komü
nistlerin direnişlerini selamlıyorum.

Yeni yılın, çeşitli milliyetlerden 
halkımızın Amerikancı cuntaya karşı 
kararlı mücadele yılı olmasını diliyo
rum.

Yaşasın Marks, Engels, Lenin, Sta- 
lin ve Mao Zedung’un ışıklı yolu.

M. Oruçoğlu

Not: Bu dava beraatla sonuçlan
mıştır. İlk önce tutukluluk hali kaldı
rılmış daha sonra beraat karan veril
miştir.

12 EYLÜL 1980 -ARALIK 1982 ARASI
FAŞİST CUNTANIN
DERSİM’İN , HOZAT, OVACIK, PERTEK, VE ÇEMİSGEZEK
İLÇELERİNDE

KÜRT KÖYLÜLERİNE UYGULADIĞI ZULÜM I
ön açıklama:
Komprador büyük burjuvazi ve bü

yük toprak ağalan aşın bir ekonomik 
bunalım içindeydiler. Ekonomik ve si
yasi bunalım emperyalist efendilerin
den aldıktan çeşitli desteklerle de ön
lenemedi. Ve bu bunalım uç noktaya 
vardı, öyle ki değişik emperyalistlere 
ve değişik tekellere uşaklık yapan 
komprador-patronlar ve büyük toprak 
ağalan siyasi istikran bile asgari olarak 
sağlıyamıyorlardı. Habire kendi arala
rında dalaşarak halkın gözünde iyice 
teşhir olmuşlardı. Ekonomik bunalım 
içinde kıvranan hakim sınıflar, ÎMF vb. 
emperyalist kuruluşlardan aldıkları ye

ni krediler, bunalımdan kurtulma ted
birleri de yetmedi. Ekonomik ve siyasi 
bunalımın bir ürünü olarak halkın mu
halefeti yükseliyor ve silahlı mücadele 
biçimini alıyordu. Halkın yükselen bu 
mücadelesini komprador burjuvazi-bü- 
yük toprak ağalarının bir kesimi var o- 
lan devlet biçimiyle idare edemlyecek- 
lerini anlayınca var olan "demokrasi" 
maskesini de bir kenara fırlatarak aske
ri faşist diktatörlük biçimine başvur
dular.

Cunta başa geçince programında a- 
çıkladığı gibi "ekonomik ve siyasi is
tikrar sağlamak" ve halkın devrimci 
muhalefetini ne yapıp yapıp bastırmak 

olmuştur. Nitekim faşist cuntanın ba
şa geçmesiyle birlikte yüzbinlerce İşçi
nin grevine son vermiş ve İşçi sınıfının 
ekonomik taleplerinin hiç birini ver
meden patronların yararına grevlere 
son vermiştir. Devrimci, demokrat ve 
yurtsever kişilerin yargılanması tüm a* 
tanlarda başlamış, binlerce kişi ilk an
larda göz altına alınmış ve işkenceden 
geçirilip tutuklanmışlardır. Devrimci, 
yurtsever teşkilatların ve komünist teş
kilatların yok edilmesi İçin yoğun 
baskılar yapılmış ve önemli ölçüde bu 
teşkilatlara darbe vurulmuştur.

Türkiye çapında İşkence ve zulüm 
hat safhaya varmıştır. Artık'faşist ba
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sın bile, bazı işkence ve ölüm olaylarını 
gizleyemez duruma gelmiştir.

Türkiye'nin diğer yerlerinde bunca 
zulüm ve baskı yapılırken Kürdistan, 
Dersim de de Türkiye’nin diğer yerle
rinde olduğu baskı ve zulümden ayn o- 
larak bir de Kürt olduklarından dolayı 
milli zulüm uygulanmaktadır.

Daha önce Dersim'in Nazimiye ve 
Mazgirt ilçelerindeki zulüm örneklerini 
belgelemiş ve öne çıkan işkenceleri a- 
çıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda 
da Çemİşgezek, Hozat, Ovacık, Pertek 
ilçelerinde cuntanın yaptıklarını sırala
maya çalışacağız. Olayları anında kay
detmediğimiz için bunda belli eksiklik
lerin olabileceğini belirtmek istiyoruz. 
(Bu eksik olayların yanlış olduğu yö
nünde değil, sadece zamanın yer değiş
tirmesi şeklindedir.)

Yazımızda cuntanın gelmesiyle bir
likte Dersim'de daha da fırlayan milli 

zulmü sergilemeye, milli zulümde önem
li rol oynayanları açığa çıkarma, teşhir 
etme, halkın cuntaya karşı tavn, dev
rimcilere karşı tavn, cuntadan sonra 
halka yönelik olayların açığa çıkarıl
ması, ajan ve muhbir şebekesinin duru
mu. Devrimci hareketlerin ve komü
nist hareketlerin takındığı tavır ne ol
muştur, son dönemde Dersim'de uygu
lanan özel baskılar, ve diğer şehirlerde
ki devrimci demokrat kamu oyunun 
görevlerini yazmaya çalışacağız.

KOMPRADOR BURJUVAZİ VE BÜ
YÜK TOPRAK AĞALARININ "DE
MİR YUMRUĞU" FAŞİST CUNTA, 

EN AZILI BÎR BÎÇtMÎYLE DER-
SlM'e SALDIRIYOR !

Dersim, yıllardan beri emperyalist 
uşaklara teslim olmamış zulme zorbalı
ğa karşı, haksız uygulama ve ihanete 
karşı çıkmıştır. TC’den önce OsmanlI
lar diğer yerleri işgal edip, oralan ça
pulcu biçiminde sömürdükleri gibi Kür- 
distan'ıda işgal etmiş ve kendi otorite
lerini sağlamışlardı. Bu haksız işgale 
karşı Kürdistan'ın değişik alanlarında 
baş kaldırmaların olduğu gibi Dersim ’- 
de de baş kaldırmalar olmuş ve zulme, 
zorbalığa isyan etmiştir.

1. Emperyalist paylaşım savaşın
dan sonra Kürdistan; Türkiye, Suriye, 
Irak, Iran Kürdistan’ı diye dörde bö
lünmüş ve bu dört parçanın dışında 
topraklarının bir bölümü de Rus sınır
lan içinde kalmıştır. Kürdistan’ın bü
tün bölümlerinde de önemli ölçüde is-

• yanlar olmuş ve somuttada Türkiye 
Kürdistan’ında olan isyanlarda Türk 
hakim sınıflannı zor durumda bırak
mıştır. Hakim ulus-Hakim sınıflan, ya
ni Türk komprador burjuvazi ve büyük 
toprak ağalan her defasında da soy kı
ranına varan katliamlara baş vurmuş
tur. Türkiye Kürdistan'ında Kürtlerin 
en son isyanı da 1937-38 tarihindeki
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Dersim isyanıdır. Faşist Kemalist Dik- 
tatörlük’e karşı milli ve demokratik 
haklan savunarak İsyanı örgütleyen aşi
ret reisleri, dedeler, toprak ağalan kay
pak ve uzlaşır politikaları sonucu başa- 
nsızhğa uğradılar. Yeterince birliği 
sağhyamamışlar ve yaklaşık 20.000 
Kürt bu isyanda katledildi.

Çocuklar analarının kanımda süngü- 
lendi,kadınlara tecavüz edildi. Kürt 
köylüleri amansız bir biçimde dereler
de kurşunlandı, bazı dereler insan ce
setlerinden geçilmez durumda ve kan 
su gibi akıyordu. Bundan dolayı dere, 
ismini dereye dökülen cesetlerden al
maktadır. Yöre halkı bu dereye LAÇ 
deresi (ceset deresi) demektedir. Köy
ler talan edilip yakıldı. Köylüler mağa
rada top ateşine tutularak katledildi, 
örneğin: Ali Bozağı. Köylüler köy sa
manlıklarına doldurularak yakıldı. Ko
numuz geçmişi anlatmak olmadığın
dan geniş bir şekilde değinemiyoruz. 
Bundan dolayı Dersim Katliamı'nı en i- 
yi dile getiren aşağıda ağıtı aktarmayı 
uygun gördük.

Paşalar Dersim'e ferman eylemiş 
Kurşun ile kanı derman eylemiş 
Yakın, yıkın, kırın ! diye söylemiş. 
Zalimlerin zulmü böyledir gardaş.

Dersim'in dağlan kana boyandı 
Kahpe kurşun körpe cana dayandı 
Analar ağlayıp, bacılar yandı.
Zalimlerin zulmü böyledir gardaş.

Unutulmaz elbet dökülen kanlar 
Mağaraya top mermisi atanlar 
öldürülen çoluk-çocuk, kadınlar 
Hatırlanır tek tek hesap sorulur.

Unutulmaz elbet dökülen kanlar 
Bebeğe kundakta kurşun sıkanlar 
Evimizi başımıza yıkanlar 
Hatırlanır tek tek hesap sorulur.

Dersim'in köyleri talan edildi. 
Kalan sağlar ele sürgün edildi. 
Güçlü Dersim 'Suçlu DERSİM’ değildi. 
Zalimlerin zulmü böyledir gardaş.

Unutulmaz elbet böyle talanlar 
Munzur kıyısında kurşunlananlar, 
ölü parmağından yüzük çalanlar. 
Hatırlanır tek tek hesap sorulur.

Faşist Türk ordusunun Dersim’de 
giriştiği vahşi saldın ve katliam hareke
ti, Dersim'in belleğinde yer edindi, 
hem de bir daha silinmeyecek biçimde. 
Bu zulüm ve katliam hareketi dilden 
dile, kulaktan kulağa söylenip düzenin 
muhafızı orduya karşı kinlerini bir kat 
daha arttırıyorlardı.

Dersim 1938 katliam hareketi ve. 
daha sonra Türk hakim smıflannın 
Dersim'liyi Türkiye'nin değişik yörele
rine serpişik biçimde sürgün hareketi, 
sömürü ve zulüm, Dersim halkını her 
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zaman isyana teşvik etmiştir. Dersim 
halkının sömürü ve zulme karşı diğer a- 
lanlara göre daha yatkın olması bura
dan gelir. Dersim halkının ilericiliği 
Hakim ulusun hakim sınıflannı rahat
sız ediyor. Onlar Dersim’! kazanama
yacağının bilincinde olduklan için her 
türlü baskıyı Dersim'e mübah sayıyor
lar. Dersim halkını yıldırmak psikolo
jik olarak yıkmak ve yenmek için böl
gede askeri tatbikatlar yapıyorlar. On
lar daha önce ismini "Dersim 38 katlia- 
mı”nda aktif rol oynayan faşist cani 
Abdullah Akdoğan adından alan bir 
tatbikat yaptılar. Ve Dersim'e gözdağı 
verdiler. O eski zulüm günlerini yeni
den hatırlatıyorlardı. Dersim'de giriş
tikleri bu tatbikatın asıl amacı aslında 
halkın gözünü korkutup, devletin güçlü 
olduğunu göstermek, bölgede gelişe
cek gerilla faaliyetlerini nasıl ezecekle
rinin provalarını yapıyorlardı. Bu tat
bikatta Dersim'in dağlan bombalanı
yor, uçaklar yıldırma uçuştan yapıyor
lardı.

- 12 Eylül darbesinin yapılmasıyla 
birlikte ağzı salyalı itlerin Dersim'i ez
me ve sindirme isteklerini gerçekleştir
me şartlan iyice olgunlaşmıştır. 12 
Eylül öncesi Dersim, Türkiye'ye ışık 
saçan devrim sorunlanmn en çok tar
tışıldığı ve kavranmaya başlandığı bir 
alan, Doğunun güneşiydi. Ve bu da 
hakim sınıflan sinirlendiriyor. Dersim- 
i kaybetmenin verdiği acıyla yerlerin
de habire kıvranıyorlardı. Yoğun 
devrimci faaliyetten dolayı Dersim 
halkının her yönüyle kendini devrime 
adaması, hakim sınıfların azgın planlar 
yapıp saldırmasına neden oluyordu.

12 Eylül öncesinde devrimci faali
yetin en yoğun olduğu, faşist devlet o- 
toritesinin hemen hemen yok olduğu, 
yerine devrimci otoritenin hakim oldu
ğu yerlere devletin faşist güçleri "nok
ta operasyonları" yapıyorlardı, işte 
bu "nokta" operasyonlarının bir hede
fi de Dersim'di. Faşist basında Hürri
yet gazetesi Fatsa vb. yerler dışında 
Dersim’ide hedef gösteriyordu. Nite
kim cuntanın başı faşist Kenan Evren 
"Fatsa'ya yapılan 'nokta' operasyonu
nun kendisinin emriyle yapıldığını" 
radyo ve televizyon konuşmalarında 
belirtmiştir. 12 Eylül 1980 öncesinde 
nokta operasyonlarını Dersim'de ger
çekleştirmeyen hakim sınıflar, ancak 
Dersim'in belli alanlarını işgal edip, 
operasyonlarını sürdürüyorlarsa da 
bunda pek başarı sağlayamıyorlardı. 
örneğin; 12 Eylül öncesi 1980 Ağus- 
tos'unda Pertek'İn Dere Nahiyesi jan
darma karakolunun soyulmasını baha
ne eden hakim sınıflar Pertek’İn, Ho
zat'ın ve Çemişgezek'in köylerine bin
lerce komandoyu helikopterle indire
rek adeta 74 Kıbrıs Harekâtı'm andırır 
biçimde yeniden işgal ettiler. Köyleri 
ablukaya alıp köylüleri köy meydanla-
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nna toplayıp falakaya çektikten sonra 
kadın-kız, genç-ihtiyar demeden kara
kol önlerinde toplayıp yazmkavurucu 
sıcağında güneşin altında aç, susuz bı
rakıp dört gün beklettiler. Helikopter
lerle tarla biçenleri, davar çobanlarını 
toplayıp bir taraftan köy meydanında 
aç, susuz bırakıp, sonradan hepsini 
köy meydanlarında dayaktan geçiril
dikten sonra da Elazığ, Pertek ve Tun
celi'deki işkencehanelere sevkediyor- 
lardı. Köy çevrelerindeki buğday yı
ğınlarının bir kısmım ateşe verdiler, 
örneğin; Dereköy. Somutta Dere na
hiyesi karakolu bahçesinde köylüler 
toplatılmış, hakaret edilmiş, aç, susuz 
ve uykusuz bırakılıp, falakaya yatırıl
mış, onlarcası Dere Nahiyesi karakolu
na, Pertek ilçe jandarma karakoluna, 
Tunceli Ziraat okuluna (bu okul iş- 
kencehane olarak bir kaç seneden beri 
kullanılmaktadır.) Tunceli komando 
alayında tekrar işkenceden geçirildik
ten sonra aylarca cezaevinde süründü- 
rülmüşlerdir. Köylülere hakaret ve 
baskıda başı çeken Pertek ilçe jandar

ma karakolu komutanı 1979-80-81 
başlarına kadar görev yapan Osman 
NAZ. Bu zat mükafat olarak yüzbaşı 
rütbesi alarak başka bir île tayin yo
luyla gitmiştir. Yine köylere en kötü 
muamelede bulunan uzatmalı çavuş İb
rahim ....  (Çorum'lu) 1980 sonrpla-
nndan 1981 sonlarına kadar Dere na
hiyesi karakol komutanlığını yapmış. 
Tekrar Pertek'in Pınarlar nahiyesinde 
görev yapmış ve oradan da tayini baş
ka ile çıkmıştır. Yine o tarihlerde Per
tek ilçe jandarma karakolunda astsubay 
başçavuş olarak görev yapan, en az 
Osman NAZ kadar azılı olan Oğuz 
başçavuştur.

Nitekim çeşitli defalar çeşitli olay
lar bahane edilerek Dersim'in köyleri 
arandı, köylüler dayaktan geçirilerek 
cezaevlerine konuldu.

12 Eylül faşist askeri darbesinin 
yapılmasıyla birlikte ülkenin genelinde 
başlatılan saldın ve işgal hareketi Der- 
sim'de de kendini gösterdi. Dersim'in 
tüm ilçelerinde faşist ordu güçleri ope
rasyona başladılar ve halka en aşağılık 
hakaretlerde bulunarak halkı korkut
mak ve yıldırmak istediler. Yüzlerce 
Dersim'li genç-ihtiyar, kadın-kız göz 
altına alıp, işkence yaptılar.

Dersim'de yoğun devrimci faaliyete 
rağmen Dersim halkı zor şartlara göre 
örgütlenmemiştir ve daha çok' legal 
temelde örgütlenmişti. Dersim'in dev
rime bunca yakın olmasına rağmen ör
gütsüz olması hakim sınıflar tarafından

I kolayca ezilmesine sebep oluyordu. 
Dersim'in zor şartlara göre örgütlen
memesinde Komünist teşkilatımızın 
hatası olduğu gibi diğer devrimci, 
yurtsever teşkilatların ve milliyetçi 
teşkilatların da hatası vardır. Daha
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çok şehir içlerinde ve şehir kenar köy
lerinde yoğun faaliyet gösteren, doğru 
mücadele biçimlerine göre örgütlenme 
yapmayan devrimci teşkilatlar cunta
nın gelmesiyle birlikte faaliyetlerinin 
önemli ölçüde daralmasına sebep oldu.

Yazımızın yukarı kısmında da be
lirttiğimiz gibi, 12 Eylül 1980 cuntası 
iş başına geldiğinde ilk işlerinden biri 
de Dersim’i yeniden ele geçirme ol
muştur. Yine Dersim'e kolluk kuvvet
lerini yollamış, halkın hazır olmadığı, 
bir savaşı başlatmıştı. Hozat, Ovacık, 
Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde, köy
lerinde yoğun operasyonlar başlamış 
aylarca köyleri arama taramalardan 
geçirmiştir. Yüzlerce köylü köy mey
danlarında dayağa çekilmiş ve yine 
yüzlercesini göz altına alarak bir kıs
mını tutuklamıştır. Yurtsever, dev
rimci insanlara en adi hakarette bulun
muştur. Köylülerin işlerinden olması
na geçimlerinin daha da zorlaşmasına 
sebep olmuş, köylüleri maddi olarak 
masrafa sokmuşlardır.

Cuntanın hemen sonrası başlatılan 
arama taramalar kış boyunca yöresel 
devam etmiş, ilkbahar aylarında dur
mamış ve yaz aylarında da süre gelmiş
tir. Böylece operasyonların ardı arkası 
kesilmemlştir. Şimdi girişmiş olduk
tan operasyonlardan yapmış olduklan 
baskılan somut olarak belgelemeye ça
lışalım:

Mayıs 1981 tarihinde faşist ordu 
her zaman olduğu gibi yine operasyo
na çıkmıştı. Bu defa hemde Çemişge
zek Tekkeli (Aktük) köy mühtan İs
mail DlNÇER'den aldığı somut ihbarla 
çıkmıştı. Nihayet 200'e yakın gücüyle 
direk ihbar mahalline gidilmiş ve A2'- 
ler tepelere kurulmuş, senaryo başla
mıştı. üç PKK'li yurtseveri çembere 
almaya çalışan faşist Türk ordusu ba
şaramadı, ve PKK'li yurtseverlerin 
kahramanca çarpışması onlan paniğe 
kaptırdı. Ancak yönünü iyi seçemeyen 
PKK'li yurtseverler iki düşman askeri
ni geberttikten sonra aldıktan yaralar 
sonucu SEYFt DOGANAY ve MEH
MET adındaki iki kişi şehit olmuş ve 
bir PKK'li ise kaçmayı başarabilmiştir

Bu çatışma ve aynı hafta içinde 
TtKKO gerillaları tarafından öldürülen 
muhpir ve ajan Sinsor muhtan Gmdo 
Halil'in faaillerini bulmak umuduyla 
operasyonu genişlettiler. Faşist Türk 
ordusu köylere yaptığı operasyonlarla 
köylüleri dayaktan geçiriyor, işkence 
yapıyor, gözaltına alıyordu. Neticede 
onlarca köylü gözaltına alındı.

Tekkeli (Aktük) köyünde çıkan ça
tışmayı bahane eden faşist Türk ordu
su somutta Çemişgezek'in Aktük ve 
Hozat'ın Kalecik mezrasına helikopter
lerle yaptığı operasyonda köylülere en 
kötü bir biçimde davrandılar. Kalecik 
mezrasında giriştikleri operasyonlarda
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köylüleri önce toplamış sonradan da 
kadınlar ayn, erkekler ayn bir yere 
konmuştur. 1938’de yaptıktan gibi, 
köyü yakmakla tehdit etmişlerdir. Bu
da yetmeyince köylüler dayaktan geçi
rilmiş, köylüler fiziki benzerlik yüzün
den işkenceye alınmıştır. Bununla ye
tinmeyen düşman, köy çocuklarının 
bazılarını ayn ayn işkenceye almış ve 
idamla tehdit etmiştir. Nitekim Kale
cik mezrasında ... çocuk boynundan 
ağaca asılınca ip üç defa kopmuş an
cak çocuk ölmemiştir. Faşist ordu ge
leceğin temsilcisi çocuklarında azgın 
düşmanlan olduklannı gösterdiler. 
Kalecikte toplanan köylüler Aktük kö
yüne götürülüp okulda işkenceye çe
kilmişlerdir. İntikam hırsıyla hareket 
eden faşist ordu, işkenceyle başanya 
ulaşamayacağını anlamış ve başarısız 
bir biçimde köylülerin de direnmesi 
sonucu geri dönmüşlerdir. Bu operas
yonlarda Hozat ve Çemişgezek ilçele
rinin; Aktük, Sinsor, Ulukale, Eğnik, 
Hadişer, Karataş, Karsel, Ormanyolu, 
(Taar), Seyİdik, Paşacık, Akirek köyle
ri aranıp taranmıştır.

Yine Temmuz 1981 tarihinde Ova
cık ilçesinin Bilgeç, Dereemirgan mez
rası, Kakper, kurukaymak, Tanzi köy
lerinde 200'ün üstünde askeri güçle 
yaptıktan operasyonda köylüler köy 
meydanında toplatılıp, dayaktan geçi
rilip işkence yapılmış 10'a yakın köylü 
gelinleriyle birlikte gözaltına alınıp, iş
kencehanelere doldurulmuştur. Bu 
operasyonlarda köylüler ölümle tehdit 
edilmiş, çocuklar işkenceye alınmış, 
ihtiyar köylülerin bıyıklan kesilmiştir. 
Köylüler maddi olarak yıpratılmıştır.

4 Eylül 1981 tarihinde faşist cunta 
Dersim'e Kayseri Komando Tugayı ile 
Bolu Hava İndirme Tugayı’nın getiril
mesi ile tatbikat kılıfı altında operas
yona başladılar. Kayseri ve Bolu'dan 
gelen güçler dışında, yerleşik biçimde 
görev yapan güçlerin katılmasıyla yak
laşık 20.000 askeri gücüyle Dersim'in 
dağlan, köyleri ve kısacası bütün her 
yeri işgal edildi. Bu işgalin amacı var 
olan devrimci muhalefeti bastırmak, 
halkı yıldırmak, silahsızlandırmak, an- 
ti-gerilta taktiklerini geliştirmek, faali
yet gösteren devrimci teşkilatların im
hasını gerçekleştirmek, ajan M1T- 
Muhbir şebekesini yeniden oluşturmak 
olmuştur. Bu operasyonun Dersim'e 
saldında Özel yeri olduğu için üzerinde 
durup, bildiğimiz aynntıh şeyleri öz 
olarak anlatmaya çalışacağız.

Operasyon 4 Eylül 81 tarihinde 
Kayseri Komando Tugayı ve Bolu Ha
va tndirme Tugayı'nın Dersim'e gelme
siyle birlikte başladı. Düşman Dersim
in devrimci potansiyelini bildiği İçin 
diğer bölgelerde yaptığı operasyonlar
da yaptıklarından ayn olarak Tunceli 
Sıkıyönetim komutan yardımcılığı adı 
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altında bildiri dağıtarak işe başladılar. 
Bu bildiriler şehir içinde ve bir takım 
köylerde helikopterle, diğer geri kalan 
kesimlere de jandarmalar aracılığı İle 
gittiği yerlere verilmekteydi.

Bu bildiri de yaptıkları tatbikat kı
lıflı operasyonun amacını şöyle açık- 
lamaktalar:

Devrimcileri kastederek "bunlar üç 
buçuk insanlar", "biz halka karşı deği
liz", "halkm can ve mal güvenliğini ko
ruyacağız", "devlet dairelerine işi için 
giden muhtarlarımızı "siz devlete bilgi 
veriyorsunuz* bahanesiyle kurşunla
maktadırlar", "bize yardımcı olun" "bu 
eşkiyalann gece ne yapacağı belli ol
maz" (!) türünden laflarla gerçek a- 
maçlannı gizlemeye çalıştılar. Komu
tanlığın yayınladığı bu bildiriye karşı 
Partimiz TKP/ML BK* si tarafından 
sıkıyönetim komutanlığının bildirisine 
cevaben yayınlanan bildiriyi aynen ya
yınlıyoruz.

Operasyonun ilk günlerinde Pertek, 
Çemişgezek, Hozat, Ovacık ilçelerini 
kontrol edecek biçimde güçlerini yer
leştirdiler. Ayrıca Ovacığın Erzincan'a 
açılan geçitleri, Erzincan'ın Munzur 
dağmın etekleri, Çemişgezek, Pertek1- 
in Elazığ'la bağlantısını kuran iskele
ler, feribot ve tekneler kontrol altına 
alındı. Keban baraj suyunun üstündeki 
Çemişgezek ve Pertek ilçe ve köylerine 
ait tüm tekne ve kayıklar bir kaç yere 
toplatılıp kontrol altına aldılar. Böy
lelikle düşmen çevre illerle olan bağ
lantıyı "kesmiş" oluyordu. Dersim'in 
dört bir tarafı sarılıp işe öylecene baş
lanmıştır. Bİrbuçuk ay süren "tatbikat 
kılıflı operasyon" Dersim 1938 kat
liam hareketinden sonra Dersim ’e yapı
lan en büyük saldırıdır.

Düşman güçleri ilk günlerde ikili 
politika güdüyorlardı. Bir taraftan bel
li gruplar psikolojik olarak halkı etki
leyip kazanmaya çalışırken, bîr kısım 
gruplar ise zorbaca davranıyorlar, hal
ka göz dağı verip, katliamlarla tehdit 
ediyorlardı. Halkı kazanma faaliyeti
nin başarısızlığa uğradığını anlayan 
düşman, bu defa da boş dönmemek i- 
çin halkı tümden karşısına aldı ve silah 
toplama kampanyasını başlattı. Artık 
niyet açığa çıkmış şapka düşmüş kel 
görünmüştü. O bir zamanlar halkın 
yanında olduğunu, halkın savunucusu 
kesilen ordu, bildirilerinde "bir avuç 
eşkiyaya karşı halkla kaynaşmak iste
yen" ordu artık halkı karşısına almıştı. 
Çünkü düşmanın adi planı (devrimci
lerle halkın ilişkilerini kesme, tecrit 
efme planlan vb.) boşa çıkmıştı. 
Halk devrimcileri bağnna basmış ve 

. koruyordu. Bu ise düşman ordusunun 
, ve faşist komutanları çileden çıkarı

yor, ağzı salyalı itler, misali iyice sal
dırganlaşmalarına yol açıyordu.

Operasyon başladığının bir gün 

sonrası düşman güçleri aldıklan istih
baratlarla Ovacık Mercanlar Yazıören 
köyünde yoldaşlarımızla girilen çatış
mada orada bulunan yoldaşlanmızdan 
aynı köylü PİR HAŞAN KULAÇ isimli 
yoldaşımız düşman ordusuna teslimi
yet değil, savaşmayı seçerek elindeki 
7.65 mm'iik tabancasıyla çatışmaya 
girdi ve çatışma sonucu şehit oldu. 
Düşman* askerleri yoldaşımızın cesaret
le 7.65 mm'iik silahıyla çatışmasına 
karşın panik içinde kaçıştılar ve uzun 
bir süre yoldaşımızın cesedine bile yak
laşamadılar. Daha sonra düşman, yol
daşımızın cesedini yerlerde sürükleye
rek vahşiliğini bir kere daha ispatladı. 
Köylülerin yoldaşımızın cenazesine 
gitmesini engellemeye çalışmasına 
rağmen köylüler düşmanı dinlemediler. 
(Bu olayla İlgili olarak çeşitli dergiler
de çıkan yanlışlar düzeltilmelidir.) 
Azgınlaşan düşman güçleri yoldaşımı
zın köyündeki ve çevresindeki köylüle
ri bu çatışmayı bahane ederek meydan 
dayağına çektiler. Güneş altında tut
tular, sarkıntılık yaptılar, bunlarla ye- 
tinmiyerek bazı köylüleri göz altına al
dılar. Yine bu olayı bahane eden faşist 
ordu Yazıören köyünde Öldürülen PÎR 
HAŞAN KULAÇ yoldaşımızın yanın
da yakalanan yoldaşımızın ailesine en 
adi bir biçimde zulüm uyguladılar. Ve 
ancak direnme karşısında geri adım 
atabildiler. Bu aileyi tümden göz al
tına aldılar. En adice küfür ve dayak
larla günlerce işkencehanelerde sebep
siz yere baskı uyguladılar.

Helikopteri! operasyonlarıyla köy
lerde ve arazilerde arama-tarama faali
yetini yürütürlerken başan sağlayama
yınca tüm köy muhtarları ilçelere top
lanıp, onlara belli süreler tanıyarak kâh 
ikna kâh tehditle silah vermeleri için 
zorladılar ve getirip testim etmeleri i- 
çin bir süre tanıdılar. Köylerinde si
lah olmadığını iddia eden muhtarlar ve 
köylüler hemen anında işkenceye alı
narak bıyıklan çekildi, ve hakarete uğ
ratıldı. Bazı köylüler ellerindeki silah
lan teslim ederlerken, bazı köylüler di
renmeden yana ve vermeme yanlışıydı
lar. örneğin Hüseyin Demir gibi işgü
zar muhtarların da önderlik etmeleri 
halkm bu konuda geri bir adım atma
sına neden oldu. Silah vermede dire
nen köylüler aç-süsuz güneşin altında 
bekletiliyorlardı. Köylülerin kendi iş
lerine gitmesi engelleniyor ve bu se
bepten dolayı bir çok köylü kışlık ih
tiyaçlarını temin etmeden kış şartları
na girdi. Bunun yanında faşist komu
tanlar köylülerin davarlarını da dışan 
bırakmayarak onların aç-$usuz kalma
larına neden oluyorlardı. Böylelikle 
faşistler, değil insanların düşmanlan, 
hayvanların bile düşmanlan olduklarını 
kendi yaptıklarıyla somut olarak ispat
lamış oldular. Türkiye somutunda in

sanlar için uygulanan sokağa çıkma 
yasağı Dersim'de bu defa köylülerin 
hayvanlanna da uygulanmıştır. Davar
lar neyse ki bazıları açlığa direnmeyip 
kapatıldıktan yerlerden "firar" edebi
liyorlardı. (!)

Bu baskı ve hakaretler somutta O- 
vacık'ın Mercanlar mıntıkası (Dört- 
köy), Topuzlu, Bumak, Söğütlü, Eiga- 
zi, Halikan, Bilgeç, Bırdo, Hülükuşağı, 
Pardi, Hanuşağı, Cevizlidere, Kakber 
ve başka köyler. Hozat'ın; Ormanyo- 
lu (Tağar), Somaşi, Zoğar, Tanzi, Koz- 
kazluca, Taçkirek, Tavuk, Zankiret, 
Geüçler, Taner, Kımik, Seyedik, Hadi- 
şer, Karataş, Sövge, Şakak ve diğer 
Deşt nahiyesi köyleri. Pertek: Sağman- 
Dersim köyleri, Çimenli, Kürmeş, Ba
kırlı, Zeve, Ziverek, Tozkoparan, Ulu- 
pınar, Taptik köyleri. Çemişkezek; 
Akkirek, Uskeğ, Aktük, Hazari, Edirge 
köylerinde sonbahar operasyonunda 
somutta en azılı baskı ve hakaretlerde 
bulunulmuştur.

Bu baskı ve hakaretlere karşı bazı 
köyler de toplu direnişlerle karşılaşıl
mış ve faşist komutanlar çılgına dön
müşlerdir. örneğin Çemişgezek'in 
Akkirek köyü kadınlarının köyde yapı
lanları protesto için köy içinde yürü
yüş yapmışlar, okulda işkenceye alı
nan köylüleri işkenceci askerlerin üze
rine yürüyerek kurtarmışlardır.

Ovacık Pardi köyünde silah verilme
si için zorlanan köylüler silahlarının ol
madığını söylemelerine rağmen davarı
nı içeriye tıkayarak ve aç bırakıp ve 
davarın içine düştüğü feryattan dolayı 
duygusallığa kapılıp varsa silahlarını çı
karmaları için zorlanmasının yanında 
halka sürekli tehditler yağdırılıyor ve 
dayakla, içeri tıkmakla tehditler sürer
ken köylüler dayanamıyarak faşist ko
mutanlara karşı isyan ederek; bizim si
lahlarımız yok, biz yoksul aileleriz, si
lah ne bulunur diyen köylülere faşist 
komutanların cevabı "parayla gidip sa
tın alın ve getirip teslim edin ki kurtu
lasınız" diyen komutanlar, hem bir 
yandan kendi yaltakçıları vasıtasıyla si
lah satmak, hemde 'şu kadar silah top
ladık* diyerek kendilerini övmeye ça
lışıysalar da, yoksul Pardi köylüleri; 
'bizim paramız yok ve bulacak silahı
mız da yok. Siz eğer bulabiliyorsanız, 
davarımızı götürün satın siz alın' diye
rek- komutanları zor durumda bıraka
rak, emellerini kursaklarında koyarak, 
yılgınlığa düşen köylüler değil, faşist 
komutanlar oldu.

Yine operasyon içerisinde Pertek'in 
Çimenli köyüne operasyona giden fa
şist yüzbaşı, köyün bayan öğretmenine 
tecavüz etmeye çalışmış, öğretmenin 
karşı koyuşu ve köylülerin olaya mü
dahalesi sonucu faşist yüzbaşı emelin
de başarılı olamamış ve geri adım at
mak zorunda kalmıştır. Kendi komu-
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erler, olaya müdahalede bulunarak, si
lahın ağzına mermiyi sürerek köylüle
rin korkmadan karşı koyması nı söyle
mesi üzerine daha da cesaretlenen köy- 

1 Kiler direnişini daha da pekiştirerek ve 
erler arasında da çıkan homurdanma
dan dolayı bırakalım tecavüzü köyü bi- 

- le hemen terketmek zorunda kalmıştır.
Yine onlarca köyde silah teslim et

meleri için bir çok kadın-kız, Yaşh- 
gencine hakarette bulunmuşlardır. O- 
perasyon İçinde. Dersim'de genç bacı
lara adice küfürler ederek "neden evle
niyorsunuz ?", "anarşistlerle evlene
ceksiniz", "anarşistlerle İlişki kuruyor
sunuz, bir de askerlerimizle ilişki ku
run" bacıları Pertek ilçesi İplik Fabri
kasına götürüp hakaretlerde bulunmuş
lardır. (İplik Fabrikası operasyonlarda 
işkencehane olarak kullanılıyordu. 
Yakaladıkları halkı İplik Fabrikasına 
götürüp orada İşkence yapıyorlardı) 
Yine bu ağzı salyalı itler operasyonlar 
içinde köy halkını araziye çıkarıp hep
sini yüzü koyun yere yatınp "ikinci bir 
emir gelene kadar yerde yüzü koyun 
yatacaksınız, sağa-sola bakanı ve yüzü
nü kaldıranı öldürürüz" deyip çıkıp git
mişler, halka korku verdikleri için halk 
ancak sabaha doğru etrafına bakabil- 
mlştir. Etrafında kimseyi görmeyen 
köylüler kalkıp evlerine gitmişlerdir. 
Başakçılar (Taptik) köyü halkı buna 
şahittir. Köylülere yaptıkları ağır bas
kılar sonucu onlarca köylü silahlarını 
teslim etti. Bir kısmı ise hakarete da- 
yanamadığı için gidip para ile silah te
min edip teslim etmiştir. Pertek ilçe 
merkezinde ve bir çok köyünde (10'a 
yakın) faşistler olduğu halde bunlara 
en ufak bir baskı dahi yapılmamıştır.

Operasyon içinde Halilpınar (Çem- 
çeli) köyünde olan bir düğünden dola
yı çevrede faaliyet yürüten devrimcile
rin gelebileceği ihbarını alan faşist ko
mutanlar iştahlı bir biçimde altı heli
kopter ve altı tane vurucu timle köyü 
kuşatıp, düğünde bulunanları ve diğer 
köy halkım, köy meydanındatoplayıp 
yüzü koyun saatlerce yerlerde yatırdı
lar, onlarca kişiyi sıra dayağına çekti
ler. Saatlerce sorgulama yaptıktan 
sonra en adi hakaret ve küfürlerde bu
lunup ayrıldılar. Bu operasyonun ba
şında Tunceli Ziraat Okulu işkenceha- 
nesinde işkence şefi Mahir'in önderli
ğinde olmuştur. Mahir; DHB'den Ha
şan Kılıç, HK'dan Süleyman ölmez ve 
yoldaşımız Hıdır Sönmez'e ağır işken
celer yapmıştır. Elazığ 1800 evlere 
kaldınlan yoldaşımız yediği darplar
dan dolayı şehit olmuştur. Köylülerin 
sorgulaması sırasında 9 yaşındaki bir 
çocuğun ağzına namlu sokup, devrim
cilerin bu köye gelip gelmediğini öğ
renmeye çalışmışlarsa da umduklarını 
bulamamışlardır.

Sayı 47 Ocak
Faşist ordunun en iğrenç bir biçim

de saldırdığı bir kısımda Hozat'ın Zo- 
ğa, Tanzİ ve kavga mezralarıdır. Bu 
köyde köylüler köyün üstündeki en 
yüksek tepeye çıkarılarak kurşuna di
zilme ile tehdit edilmişlerdir. Bazı 
köylüler işkenceye alınmış ve kaçırtı
lıp arkadan kurşunlamak için zorlanıl
mış, bu da fayda vermeyince köylüler 
yokuş yukarı koşturulmuş güneşin al
tında aç susuz bekletilmiştir. Yine bu
rada bilindiği gibi her yerde insanlara 
uygulanan sokağa çıkma yasağı bunla
rın davarlarına uygulanmıştır. Bütün 
bu adi baskıların yanında köylüler i- 
damla tehdit edilerek, kendileriyle gö
türmüş oldukları sicimlerle orman a- 
ğaçlanna asılmışlardır. Kadınlara kötü 
davranmışlardır. Ama bütün bu baskı 
ve hakaretlere rağmen, düşman istedik
lerini köylülerden alamamıştır. Köylü
ler çıkarıldıkları tepenin adını dahi 
söylemeyip faşist komutanları kandır
mak amacıyla tepeye "cumhuriyet te
pesi" adını vermişlerdir. O günden bu 
yana yöre halkı bunu alay konusu ede
rek tiyatrolaştırmıştır.

Bir yandan köylüleri silahsızlandır
mak için çakşırlarken diğer yandan 
devrimci, demokrat, yurtsever köylüle
ri rastgele gözaltına alarak devrimcile
rin banndıklan yerleri öğrenmeye çalı
şıyorlardı. Çünkü düşman Dersim’deki 
ajan ve muhbir şebekesi vasıtasıyla 
devrimci faaliyet gösteren devrimcile
rin sayısını, silahlı güçler hakkında üç 
aşağı, beş yukarı bilgi sahibiydiler ve 
operasyona geldiklerinde de faşist ko
mutanlar "Dersim'e savaşa gidiyoruz" 
demişlerdir. Köylüleri sürekli ihbara 
teşvik eden düşman başarılı olamayın
ca azgınlaşıyor ve ağzındaki salyaları a- 
kıta akıta halkı işkenceye alıyordu.

Operasyon içinde Ovacık'ta görev 
yapan azgın bir halk düşmanı olan 'ku
laksız' lakabıyla tanınan yüzbaşı Ayte
kin içmez (Erzincan’h) Ovacık'ta hal
ka yapmadığı eziyet kalmadı. Faşist 
yüzbaşı Kayseri Hava indirme Tugayı
ndan dı. Ve Dersim'e geldiğinde Der
sim 38 katliamında görev sırasında is
yancıların kurşunlan ile geberen "de
desinin intikamını mutlaka alacağını" 
söylemişti. Nitekim kulaksız yüzbaşı
yı hatırlayan her köylü, hemen işkence 
ve zulmü hatırlıyor.

Faşist yüzbaşının intikam günü yak
laşmıştı. Operasyon hayli uzun sürme
sine rağmen elle tutulur bir şey bula
mamışlardı. 10 Ekim 1981 tarihinde 
operasyon güçlerinin belli kesimi birle- 
şerek Bırdo, Sanoğlan ve çevresindeki 
arazi ve köylerde özel aramalar yaptı
lar. Aramalarda bir şey elde edemeyen 
düşman bir takım köylüleri ormanda 
işkenceye aldı. İşkencede devrimcile
ri, kaldıkları yerleri ve barınaklarını 
söylemelerini istiyorlardı, işkencedeki

Sayfiı: 11 
köylüler bilmediklerini belirtmelerine 
rağmen onları yine de işkenceye aldı
lar. İşkenceye alman köylülerden biri 
de Partimiz taraftan Behzat Firik İdi. 
Behzat Firik yoksul bir köylü çocuğu 
olup aile geçimini davarcdıkla sağlıyor
lardı. İşkenceye alındığı gün Behzat 
yeni eve yetişmişti. Azgın işkenceci 
köpekler onu kale diyebilinen Daracık 
komünden alıp işkenceye çektiler. Bir 
taraftan falaka ve dayak atarlarken, bir 
taraftan da küfürler savuruyorlardı. 
Bundan bir şey çıkaramayan yüzbaşı 
Aytekin İçmez askerlere ateş yaktırdı. 
Bu arada Behzat'm ağabeyi karşısında 
ağaca bağlanmış azgınca işkenceye uğ
ruyordu. İki kardeş birbirlerine bakıp, 
cesaret vererek direniyorlar, devrimci
lerin banndıklan yeri ve bannaklannı 
bilmediklerini söylüyorlardı. Behzat'a 
yapılan işkence devam ediyordu. Bu 
arada ağabeyini de psikolojik yıpratma 
savaşma girişmişlerdi. "Bak kardeşini 
Öldüreceğiz, gel sen söyle. Sen yerini 
biliyorsun, söylemezsen öldürürüz" de
yip tehdit ediyorlardı. Behzat faşist 
yüzbaşının suratına hiç bir korkuya 
kapılmadan onlann teşhirine yönelik 
sözler sarfetmektedir. Behzat'm bu di
renişi karşısında bozguna uğrayan düş
man bu kez Behzat'ı yalın ayak ateşe 
koydu. Bununla da yetinmeyip ateşe 
demir çubuk sokarak vücudunun çeşit
li yerlerini yakmaya başladılar. Behzat 
şanlı direnişine devam ediyor ve onla
nn adi işkenceciler olduklarını yüzleri
ne haykınyordu. İyice sabırsızlaşan ve 
tahammülsüzleşen düşman, Behzat'm 
diline, dudaklanna, suratına ateşten çı
kardıkları demiri sürüp sürüp yaktılar. 
Ama bu da sökmedi. Teslimiyet yok, 
direniş var ! faşist işkenceci köpeklere 
direniş naralan var... Bununla da ye
tinmeyen düşman Behzat’ı arkadan 
kurşunhyarak ölümsüzleştirdi. Beh
zat'm azgın işkencelere tabi tutulması 
ve kahpece arkadan kurşunlanması, 
onlarca askerin ve ağabeyisinin gözleri 
önünde cereyan etti.

Behzat'm öldürülmesiyle ilgili ola
rak ağabeyisi şunları açıklıyor:

"Kardeşim Behzat o gün küçük kar
deşimle birlikte davara gitmişti, öğle
yin davan eve getirdiklerinde bir takım 
askerler eve uğrayıp Behzat'ı götüre
ceklerini söylediler ve evden alıp yuka
rıdaki ormana, komutanlarının yanma 
götürüyorlardı. Ben itiraz ettim bunun 
üzerine beni de yanlarına aldılar. f)rma- 
nm bir boşluğunda başta kulaksız yüz
başı (sonra öğrendiğime göre Aytekin 
İçmez'miş) diğer komutanlar ve bir 
grup asker bekliyordu. Gidişimizle 
birlikte hakaret edici laflar haykırarak 
kardeşime ve bana saldırdılar. Beni bir 
ağaca bağladılar. Beni ve kardeşimi 
sopayla kötü bir şekilde dövüyor ve ah
laksızca küfürler savuruyorlardı. Dev- 
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rimellerin "barındıkları yeri" ve "barı
naklarım" soruyorlardı. Behzat bir 
şey bilmediğini söylüyordu. 0 bilmi
yorum dedikçe onlar daha da azgınla
şıyor, vurup yere yıkıyorlardı. Beni de 
bu konuda zorlayarak dayak ve küfür
ler yağdırdılar. Behzat işaret ederek 
bana cesaret verdi. O ara yanmakta o- 
lan ateşin içine çıplak ayakla soktular. 
Behzat onların suratına onların adiliği
ni dile getiren sözler sarfetti. Ve hiç 
bir şey bilmediğini belirtti, hem işken
ce edip hem de küfürler yağdıran ku
laksız yüzbaşı yanındaki bir kaç asker
le İşkenceye devam etti. Olmayınca 
köze soktukları demir çubuğu kardeşi
min suratına ve diline sürüp yaktılar. 
O ara ben pek bakamadım,., bir de si
lah sesi geldi, Behzat kanlar içindeydi, 
O'nu arkadan vurdular. Ve beni tehdit 
ettiler. Sonra doktor getirip; "kaçtı 
bizde vurduk" ve işkence yapılmadığı
na dair rapor tuttular. Bu işkence ve 
ölüm olayı hakkında cenazeye gelen 
köylülerin ifadesine göre; Behzat Ova
cık lisesinde okurken kendisinin Milli 
Güvenlik dersine gelen yüzbaşı Fahret
tin’in bilgisi dahilindedir. Gerçekler a- 
çığa çıkacak, zalimlerin yargılanacağı
na inanıyorum."

Bu iğrenç olayın Dersim'de olması 
ve çevre köylerde, şehirlerde duyulma
sı faşist orduya karşı halkı daha fazla 
nefrete boğdu, kinine kin kattı. Düş
manın yüreğine korku saldı.

Faşist düşman ancak doktoru teh
dit ederek bir "rapor" tuttu. İşkence 
gizlendi, haince kurşunlamaları gizlen
di. "Behzat'm askerlerin elinden kaç
tığı anda vurulduğu" adi yalanının 
düşman tarafından propagandası yapıl
dı. Faşistlerin bu adi propaganda ve 
yalanlan, partimizin operasyon içinde 
BK adına..... tarihinde Ovacık, Hozat,
Çemişgezek ilçe ve köylerine dağıtıldı. 
Bu olay bildirilerle teşhir edilerek ola
yın gerçeği anlatıldı. Olayla ilgili Bır- 
do, Sanoğlan, Kakper, Çamurek köy
lülerinin bilgisi dahilindedir.

Sonbahar operasyonlan Hozat'ın 
Deşt nahiyesi köylerinde de en acıma
sız bir biçimde sürdü. Hozat’ın Deşt 
nahiyesindeki devletin döner sermaye
sine ait topraklar işgal edilmiş, devle
tin tüm müdahale ve oyunlarına rağ
men Deşt halkı topraklan işgal edip 
sürmüştür. Ancak sonradan sıkıyöneti
min Tunceli ilini de kapsaması sonucu 
filizlenip boy vermesine rağmen asker
lerle etrafı kuşatılarak ansızın bir gece 
içerisinde dozerlerle kazılmaya başlan
mış, sabah olduğunda üstten hava kuv
veti olarak helikopterler ve uçaklar u- 
çuşturulmuştur. Sonuçta silindir ma- 
kinatanyla baştan başa çiğnetilmiştir. 
İşte Deşt'teki bu devrimci haraketi fa
şist devletin faşist yöneticilerinin bel
leğinde yer edinmişti. Ve sonbahar o-

perasyonlan onlar için amaçlarına u- 
laşmada bir fırsattı. Ve bunu da halka 
yaptıktan en adi hareketlerle gösterdi
ler. Buna Şakak, Teştek, Bomek, Ar- 
dapet, Zimek, Müşkirek, Sövge köy 
mezralan şahittir, örneğin Deşt’in 
Sövge köyünde sakat bir köylü, köyün 
karşı tepesine tırmandırılmış., kurşuna 
dizilmekle tehdit edilerek dayak atılıp 
küfür edilmiş ve yatağa düşürülmüştür. 
Deşt’in hemen hemen tüm köylerinde 
de diğer köylerde olduğu gibi gün bo
yunca toplu biçimde aç, susuz, güne
şin altında tutulma, falaka ve hakarete 
uğratma gibi baskılar yapılmıştır. 
Köylüler kurşuna dizilmeyle tehdit e- 
dilmiş, kadınlara sarkıntılık yapılmış 
ve günlerce davarları aç, susuz bırakıl
mıştır.

Bu azgın işkence ve zulümden de 
düşman yenilmiş, bozguna uğramış ve 
hiç bir şey elde edememiştir. Elde et
tiği ise, köylülerin kendilerine karşı da
ha fazla kin ve nefreti.

Faşist ordunun 1,5 ay süren operas
yonu Ekim 81'in sonlarına doğru son 
buldu. Bu operasyonlarda düşman ba
şarıya ulaşmamış, başarısızlığa uğra
mıştı. Ancak belli köylerde silah vb. 
malzemeler toplayabilmişlerdi.

ı Dersim'de sonbahar operasyonu^ 
1 başladığı zaman devrimci teşkilatlar ve 
^komünist teşkilâtımız geri çekilme^takr 
Itığini benimsediler. Esas olarak çalış- 

ma, güçleri koruma olacaktı. Buna 
bağlı olarak kitlelerle ilişki kurutacak, 
düşman teşhir edilecek ve tavır alına
caktı. Nitekim komünist teşkilatımız 
bu operasyon boyunca hiç bir zaman 
kitleden kopmadı, onlarla ilişkisini sür-

. dürdü. Faaliyetini dar çevrede de olsa 
Odevam ettirdi, özel tedbirler alarak, 

kayıplar önlendi. Gücümüz korunarak 
çıkıldı. Operasyon içinde Hozat, Ova
cık, Çemişkezek köylerine, Ovacık'ın 
içine BK ve BKMT adına bildiri ve teş
hir pullan dağıtıldı. Ovacığın içine 
bombalı pankart asıldı ve düşman güç
leri teşhir edildi.

Sonbahar operasyonlarından sonra 
Kayseri ve Bolu'ya dönen düşman, ge
rilerinde ajan ve muhbir ağını yeniden 
örgütleyerek aynldıtar. Düşman bu o- 
perasyonlarda şunun bilincine varmış
tı; Halkta kaynaşan devrimcileri halka 
zulüm yaparak onlardan koparamayız. 
Ancak halktan bazı niteliksiz insanlar 
kazanılırsa bunların vereceği ihbarlar 
değerlendirilirse, kale içten fethedillrse 
başarı sağlanabilir. Nitekim düşmanın 
alana en büyük yığınağını yapmalarına 
rağmen, devrimci yurtsever güçlerin 
hemen hemen kayıp vermemeleri an
cak daha sonra ajan ve muhbirlerin 
düşmana verdiği destek sonucu önemli 
kayıplar verildiği hatırlanılmahdır.

Sonbahar operasyonu son bulunca 
Kayseri ve Bolu Komando Tugayları

nın dönmelerinden sonra Hozat'ın (Ta- 
ğar Ormanyolu köyüne Merkez asker
leri bir haftalığına yerleşip öğrenimi 
engelleyip köyde ve mezralarında ope
rasyon yaptılar, halka çeşitli hakaret 
ve baskılarda bulundular.

Operasyonlar bununla da durmadı. 
Ve belli alanlarda sürdürüldü, işte ya
pılan bu operasyonlan aşağıda sıralıyo
ruz.

1 Aralık 1981’de Deşt Nahiyesine 
bağlı Şakak köyünde Deşt karakol 
başçavuşunun emir ve komutası altın
daki jandarmalarla yoldaşlanmız ara
sında çıkan çatışma sonucu yoldaştan- 
mıza güç yettiremeyen faşist komutan 
takviye güç istemiş ve operasyonu ge
nişleterek helikopterli güçlerle birlikte 
Şakak, Askisor köy ve mezralan aran
mış taranmıştı. Yoldaşlanmız bu o- 
layda herhangi bir kayıp vermeden o- 
lay mahallinden uzaklaşmıştır. Düş
manın yapmış olduğu iz takibi de boşa 
çıkmıştır. Bu operasyonda köylüler 
meydan dayağma çekilmiş ve köylüle
rin kışlık hayvan yemi olarak kullan
dıktan yapraktan yakmışlardır. Adice 
hakaretlerde bulunduktan sonra köylü
lerden kadın-kız ve erkekler aylarca 
gözaltında tutulmuşlardır.

Nitekim cuntacılardan daha cuntacı 
kasilen Deşt karakol komutanı 15 gün 
veya haftada bir sürekli operasyonlan 
kış boyunca sürdürmüştür.

5 Aralık 1981'de Ovacık'ın Hülüku- 
şağı köyünde Veysel Huy ar ve Erdo
ğan Tekin yoldaşlanmız kahramanca 
çatışmış bir assubay bir de asker ge
bertilmiş ve kendileri de şehit olmuş
lardır. O sırada düşman güçleri yapmış 
olduktan operasyonda, köylüleri kar ve 
çamur üzerinde saatlerce yüzükoyun 
yatırarak jopladı. Ayrıca evler talan e- 
dildi. Altın bilezikten donlanna kadar 
çalındı. Köylülerin yiyecekleri ev içle
rine dökülerek harap edildi,, dayaktan 
geçirildi, bir köylü komalık olarak has- 
tahaneye kaldırıldı. Efendi Diril yol
daşımızın babasının kolunu kırdılar. 
Analara, bacılara hakaret ve sarkıntılık 
ettiler. Köylülerin ottan yakıldı evleri 
de yakılmaya çalışıldı. Partimizin Baş
kanı Süleyman Cihan yoldaşın ailesinin 
ev kapısı kınlarak içeri girildi, eşyalar 
tahrip edildi, yataktan süngülendi. 
Köylülerin bir kısmı gözaltına alınıp iş
kence yapılarak tutuklandılar. Operas
yondan dönen askerler Erdoğan Tekin 
yoldaşın köyü otan Pardi’de evlerini 
taşa tutarak camtannı kırdılar. Köylü
lere hakaret ettiler. Faşist komutanlar 
olayın kendilerine verdiği hınçtan do
layı bunlar yetmiyormuş gibi o sıra kö
yün içinde Ötmekte otan horoza, faşist 
komutan askerlerine dönerek 'nasıl o- 
lurda bu horoz bize karşı ötebilir. Bu 
horozun kellesini kopann diyerek emir 
eylemiştir. Bu emir üzerine harekete 
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geçen erler, 15-20 dakikalık operas
yondan sonra horozu yakalayıp infazı
nı gerçekleştirdiler.

Faşist cuntanın ve faşist ordunun 
bunca baskılanna rağmen Erdoğan Te
kin ve Veysel Huyar yoldaşlarımızın 
cenaze törenine kalabalık bir köylüler 
topluluğu katılmıştır. Cenazeler Ova
cık devlet hastahanesine götürüldükle
rinde hemen karın üzerine atılmış, bu 
ara, cenazelerle ilgilenen bir sağlıkçı 
faşist komutanın verdiği emir üzerine 
faşist erler tarafından dipçiklenerek 
döğülmüş, adi adi küfürler yapılıp, ce
nazelerle ilgilenmesi önlenmiştir. Tam 
da bu sırada Celal başçavuş diye bili
nen faşist komutan halka dönerek; 
tüm Ovacık'lılara 'Tüm Ovacık'lılann 
anasını, avradını......yaparım' diye ah
laksızca küfürler savurmuştur.

2-1-1982 sonbahar operasyonu sıra
sında açık olarak asker elbiselerini 
(hem de rütbelerini) giyerek, köy köy, 
dağ taş demeyip askerlerle birlikte o- 
perasyonlara katılan azılı muhbirlerden 
Ali Ekber Sağlam 2-1-1982 tarihinde 
TÎKKO gerillaları tarafından cezalandı
rıldı. Bu cezalandırma üzerine faşist 
Türk ordusu Hozat'ın Hadişer, Kara- 
taş, Hamutka, Zankirek, Geüçler, Taç
kirek, Dağköyü, Ağvesi; Çemişkezek'- 
in, Tekkeli, Eğnik, Dekke, Uskeğ, Ak- 
kirek köy ve mezralarında, Hozat'ın 
merkez karakolu, Tunceli, Çemişge- 
zek, Pertek merkezlerindeki askerler ve 
komutanlar operasyonu başlattılar. 
Bu operasyonda düşman, Hozat çevre
sindeki alanlarda zalimliği, despotluğu 
ve açık muhbirci olarak tanınan bir iş
birlikçisini kaybetmenin verdiği acı ile 
halka en azılı bir biçimde saldırdı. Yu
karıda saydığımız köylerden 15’e ya
kın köylü gözaltına alınarak işkenceye 
uğratıldı. Asılsız 'delillerle" günlerce 
işkence hanelerde süründürüldü. Ka
dınlara sarkıntılık edildi. Köylüler ayrı 
ayn duvar diplerine çekilerek, kurşuna 
dizilme oyunları yapıldı ve Ölümle teh
dit edildi.

Somutta Taçkirek köyünde, bir 
devrimci yurtsever aileninde 5 davan 
kesildi, otlan yakıldı. Bununla yetin
meyen düşman evdeki bacılan ve ço
cuktan en adi bir biçimde işkenceye-/ 
aldılar. Devrimci ve yurtsever askerle
rin köylülere yapılan işkencelere karşı 
çıkmaları sonucu askerler arasında kısa 
bir kargaşalık oldu. Ve faşist komu
tanlar daha fazla muhalefetin çıkma
ması için işkenceyi kısa kesmek zorun
da kaldı. Evin içinde özellikle o dö
nemde Pertek yüzbaşısının başım çek
tiği komutan işkenceyi uygulayıp ya
pıyordu.

Geüçler köyünde bir ihtiyar köylü 
saatlerce dövüldü. Gözaltına alınarak 
komaya sokuldu. Nihayet gözaltından 
çıktıktan sonra günlerce yatakta kaldı.

Bu en adi saldırılan sonucunda da 
köylülerden kendilerine yanyacak faz
la ber şey alamadılar.

Bu yöresel operasyondan sonra, 
düşman 12 gün sonra Zankirek muhta- 
n Hüseyin Ay'ın cezalandırılmasını ba
hane ederek, operasyonu başlattı. O- 
perasyon Hozat ve diğer çevre karakol
lardan getirttikleri 120 kişilik bir güçle 
başlattılar. Operasyon Hozat'ın; Ta
vuk, Ağvesi, Taçkirek, Zankirek, Ge
üçler, Karsel, Ormanyolu ve mezralan 
Amutka, Geştek, Samoşi, Dağköyü, 
Zengi, Koskazluca ve mezralan Zoğar 
ve mezralarını arama ve taramada bu
lundular. Operasyonda helikopter de 
kullanan hakim sınıflar 20'ye yakın 
köylüyü de önlerine katıp köylere yak
laştığında hem gürültülü gidiyor, hem 
de bir köylü bir asker dizerek ne kadar 
korkak ve ürkek olduklannı gösteriyor
lardı. Nitekim operasyon sonrası fa
şist Türk ordusunun hareketleri, tavır
ları köyler arasında eğlence konusu ol
muş, bazı yerlerde basit tiyatro biçimi
ni almıştır.

Bir haftaya yakın süren operasyon 
boyunca asalak ordu köylülerin sırtın
dan geçindi ve davarlarını kestirdi, tor
balardaki unlan ve postlardaki çökeliği 
bitirdi.

Bu operasyonda da Tavuk ve Or- 
manyolundan beşi aşkm köylü gözaltı
na alınarak işkence edildi. Köylerde 
her zaman yaptı klan hakaret ve baskı
lar yapıldı.

Faşist Türk ordusu kışın yaptığı o- 
perasyonlardan başarısız çıkıp hiç bir 
şey elde edemeyince niyetinde varolan 
genel operasyon sevdasından vazgeçip 
yöresel operasyon ve somut ihbarlara 
göre hareket etmekle yetindiler. Kış 
şartlannda düşmanın hareket kabiliye
ti çok zayıflıyor, devrimcilerin hareket 
kabiliyeti, istihbarat vb. avantajlann- 
dan dolayı operasyon alanlarından çı
kabiliyorlardı.

Nisan 82'de Deşt'te yapılan operas
yonda Sövge köyünde yoldaşlanmızla 
karşılaşan düşman ordusu yoldaşları
mızı pusuya düşürmek istediler. Fakat 
yoldaşlanmız kendilerine dur İhtan ve
rilmeden ateş etmeleri sonucu asker ol
duğunu farkettiler ve silahlanna dav
randılar. Bu arada Metin Karataş adın
daki yoldaşımız yaralanmıştı. Yarası 
hafif olduğu için yoldaşlarla belli bir 
süre yürümesine rağmen karşı tarafta 
pusuda olan düşman güçlerinin açtığı 
ateş sonucu ağır yaralanarak olay ma
hallinden uzaklaşmayı başaramamıştı. 
Karanlık çökünce de diğer yoldaşları
mızın Metin yoldaşı araması sonuçsuz 
kaldı. Düşman ordusu sabahleyin yap
tığı operasyon sonucu yoldaşımızı 
baygın bir şekilde buldular. Yoldaşı
mıza köylüler tarafından süt verilip u- 
yandınlmaya çalışılmış, yoldaş yan u

yanır duruma düştükten sonra faşist 
komutanlarca sorguya çekilmiş ve yol
daşımız direnmiştir. Düşman ordusu
nun faşist komutanlan yoldaşımızı 
Deşt karakoluna götürmek üzere yola 
çıktıklannda Deşt'in yakınındaki Teş- 
tek köyünde yoldaşımız can vererek 
şehit olmuştur. Metin Karataş; yoksul 
bir köylü çocuğu, partimizin ileri sem
patizanı ve ordumuz TIKKO'nun bir ü- 
yesiydi.

Yine Nisan ayında Çemişkezek'in 
Aktük, Eğnik, Hazarinin mezrası, Us
keğ, Akkirek köyleri Hozat’ın; Hadi- 
şer, Karataş, Ormanyolu, Karsel köyle
rine operasyon yapıldı. Operasyon 
Tekkeli muhtanndan TtKKO gerillala- 
nnm aldığı İngiliz piyade tüfeğinin 
tekrar alınması bahane edildi. Aktük, 
Eğnik, Karataş köylerinin bir kısmını 
da Önlerine katan faşist ordu, Orman
yolu, Karsel köylerinde köylülere en a- 
dice hakaretlerde bulunulmuş, dayak 
atılarak hakarete uğratılmıştır. Ve 
kendi yüklerini köylülere taşıttırmaları 
yetmiyormuş gibi yanlarına aldıkları 
süreden beri köylülere askeri eğitim 
yaptırmışlardır. İşinden gücünden e- 
dip bir kısmını da gözaltına almışlar
dır. Aktük köyünün okuluna yerleşen 
karakol Aktük, Eğnik, Hadişer, Kara
taş köylülerini askerlerle birlikte belli 
aralıklarla tek sıra halinde dizmiş Ak
tük, Eğnik ve Hadişer arasını aratmış- 
tır. Hatta o kadar acizleşmişlerdir ki, 
köylülere belli metrelerde arazi kazdır- 
mışlardır: Köylüler içtimaya çekilmiş, 
yat kalk talimleri yapılmıştır. Tarlası
na, başka köylere giden davara giden, 
oduna giden köylünün karakoldan izin 
alması mecburi kılınmıştır. Bu ara ka
rakol jandarmalan kadınlara ve kızlara 
sarkıntılık yapıyorlar, bunlara taham
mül edemeyen köylüleri okulun tuvale
tinde dayaklayıp gözaltında tutuyor
lardı. Asalak olan faşist ordu kendi ni
teliğini burada da ortaya koydu; kal
dıkları aylar boyu köylülere zorla ihti
yaçlarını temin ettirmiş, köylülerin da
varları zorla kestirilmiş, onların sırtın
dan geçinmişlerdir. 20 Kasım 1982 ta
rihine kadar bu böyle sürmüştür.

Yine Mayıs 82'de Ovacık'm Elgazi, 
Bilgeç, Balik an, Garipuşağı köylerine 
yaptıkları operasyonlarla köylülere ha
karetlerde bulunulmuş, köylülerin da
varlarını zorla kestirmişlerdir. Yukarı 
Balikan Mezrası'nda köylüler meydan 
dayağma çekilip, genç bir köylü yapı
lan ağır işkence ile komaya girmiştir. 
Aşağı Balikan Mezrası'nda aldıkları 
genç köylülere gözaltında çeşitli işken
celer yapılmıştır.

Mayıs sonlarına doğru, Ovacık'm 
Mamlesi köyünde yapılan bir ihbar so
nucu Hozat'ın Deşt Nahiyesi Karakol 
askerleri ve Hozat'ın merkez askerleri
nin yaptıkları operasyon sonucu iki
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■HANGİ KİTABI OKUYALIM ?
«TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BUNALIM»

Bundan böyle gazetemizin bu köşe
sinde zaman zaman kitap yorum ve e- 
leştirileri yer alacak. Bilimsel kitapları 
olduğu kadar devrimci romanları ya da 
belgesel kitapları da tanıtacağız. Bu 
sayımızda, Mehmet Sönmezin "Türki
ye Ekonomisinde Bunalım" adlı İki 
ciltlik kitabı İle başlıyoruz.

Kitabın birinci cildi, 12 Eylül'ün he
men ardından, Kasım 1980'de, ikinci 
cilt ise 12 Eylül den yaklaşık iki yıl 
sonra Temmuz 1982'de basılmış.

Mehmet Sönmez, birinci ciltte, 24 
Ocak 1980'de Demire! hükümeti döne
minde özal'ın başını çektiği ekip tara
findan alınan ve 24 Ocak Kararlan di
ye bilinen kararlan İnceliyor. Bu ka
rarların, Türkiye'nin emperyalizme ba
ğımlılık sürecinde yeni bir dönüm nok
tası olduğunu savunuyor. İkinci’ciitte 
İse 12 Eylül sonrası dönemde, bu ka- 
rarlann uygulanışını izliyor. 24 Ocak 
KarariarTnın nasıl bir dönüm noktası 
oluşturduğunu ortaya koyabilmek için 
Cumhuriyetin ilanından bu yana Türki
ye'nin yaşadığı ekonomik gelişme sü
recini özetliyor.

Türkiye Ekonomisinde Bunalım, 24 
Ocak Kararlan'na ve 12 Eylül dönemi
nin Ekonomi-Politiği ne devrimci bir 
bakış açısıyla yaklaşıyor. Bu bakış a- 
Çisı gerçi M-L değil. Mahir Çay an1 m 
görüşleri doğrultusunda yani bir küçük 
burjuva devrimcisinin bakış açısı. An
cak yine de, bu, devrimci bir bakış açı
sıdır ve biz, hataları koymak şartıyla 
bu çalışmadan yararlanabiliriz.

KİTABIN OLUMLU YANLARI NE
LERDİR ?

Kitabın en olumlu yanı, 12 Eylül'ün 
ekonomi-politiği daha net bir şekilde

Ûev-Yol’cudan birisini ölü olarak, diğe
rini İse sağ olarak ele geçirmişlerdi. 
Dev-Yol’dan arkadaşlann çıktığı mez
ra halkına kadm-kız, genç-ihtiyar de
meden adi baskılarda bulunmuşlardır.

Haziran 1982’nin ilk haftası Ova- 
ak’ın Yasak Mıntıka mevkisine (Yasak 
Mmtıka'hğı 38 Dersim katliamı ndan 
sonra alan köylülerinin tümü sürgüne 
yollanmış ve insanlardan arındığı için 
böyle deniliyordu. Bu 1946 yılma ka
dar devam etti.) Dört taraftan operas
yona çıktılar. Operasyona, Tunceli 
merkez komandoları, Ovacık merkez, 
Tomova karakol.%....

(devamı gelecek sayıda.)

kavramamıza yardımcı olmasıdır. 
Mehmet Sönmez, şunu açıkça gösteri
yor. Dünya emperyalist sisteminin i- 
çinde bulunduğu kriz ve Türkiye eko
nomisinin bunalımı, 24 Ocak Kararlan 
denen tedbirleri zorunlu kılmıştır. Bu 
tedbirler yalnızca emekçi sınıfların az
gın ve yoğun bir sömürüsünü değil, ha
kim sınıfların kendi içinde de yoğun 
sürtüşmeleri getirmiştir, öyle ki, em
peryalizmin en has uşaktan olan gö- 
bekçi takım dışındaki çeşitli hakim sı
nıf katmanlannm dahi tasfiyesi ya da 
budanması gerekmiştir. Ve işte 12 Ey
lül, bu ekonomik sürecin siyasi planda
ki yansımasıdır.

1. EKONOMİ İLE SİYASET ARA
SINDAKİ YAKIN BAĞ.

^Bu bağ'ı kavramak bizim için çok 

önemlidir. Çünkü ekonomi ile siyaset 
arasındaki yakın ilişkiyi kavramadığı
mız sürece dünyayı M-L bir bakış açı
sıyla tahlil etmemiz imkansızdır. Ayn- 
ca, bu bağı kavramak bize şunu da gös
teriyor ki, ekonomik gelişmeler karşı

cında daha duyarlı olmak, bizi siyasi 
çalkantılar karşısında daha hazırlıklı 
kılacaktır. Mesela, 24 Ocak Kararları 
na gereken önemi verip onlan daha iyi 
kavramaya çalışsaydık bu kararlann sı
kıyönetim şartlannda dahi uygulanma 
şansı olmadığını görebilir ve kendimi
zi bir cunta olasılığına karşı bilinçle 
hraırlardık.
^Mehmet Sönmez in 24 Ocak Karar

lan 'mâ açtığı dönem hakkmdaki temel 
tezi şu: "Yeni bir restorasyon dönemi, 
bir yeniden kurumlaşma, devleti yeni 
koşulların gereklerine göre yeniden o- 
narma dönemi."

Bu tespit, partimizin hemen 12 Ey- 
lül’ün ardından çıkardığı broşürde koy
duğu görüşlerle çakışmaktadır. Ve, 
yeni anayasanın da kanıtladığı gibi, ta- 
mamiyle, doğrudur. 1982 anayasası, 
yeni koşullann gereklerine göre onanl- 

» mış olan devletin siyasi portresini çiz
mektedir. 12 Eylül, bu portreyi çize
bilmek için tezgahlanmıştır. Bu, öyle 
bir portredir ki, 1961 anayasasının-e- 
mekçl sınıflara tanıdığı bazı ufak tefek 
ekonomik-demokratik hak kırıntılarını 
gaspetmekie kalmamış, komprador 
burjuvazi ve toprak ağalarının en koda
manlan dışında, hakim sınıflara dahi, 
demokrasi tanınmamıştır, işte bu si
yasi portrenin altında, 24 Ocak Karar
lan ile simgelenen sürecin imzası var
dır. -

Sönmez 24 Ocak Kararlan ile 12 
'Eylül arasındaki bu yakın ilişkiyi, biz-

MEHMET SÖNMEZ
zat hakim sınıfların kendi temsilcileri
nin ağzından şöyle yansıtıyor:

Turgut özal: "12 Eylül olmasa, bu 
ekonomik programın neticelerini ala
mazdık."

Danışma Meclisi üyesi Dündar So- I 
yer: "12 Eylül olmasaydı, 24 Ocak I 
Kararlan'nın sonucu çok dehşet verici 0 
bir tablo olurdu. Bu uygulamalara 12 I 
Eylül Kararlan mı demek lazım, 24 O- | 
cak Kararlan mı ? Artık bilemem."

Sönmez’in önemli tezi: "Ne zaman 
emperyalizmin dayatmasıyla bugün bir 
devalüasyon ve bunu destekleyecek bir 
takım ekonomik tedbirler alınmışsa, 
peşinden mutlaka önemli siyasal deği
şiklikleri getirmiş ve hatta devletin 
kendi içinde yeniden yapılanmasına 
yol açmıştır. Sönmez diyor ki: "Her< 
önlemler paketi, bir yandan egemen 
bloku parçalar ve toplumsal muhalefe
ti geliştirirken sahneye bu dönemde 
görece bağımsız görünen, devlet ideo- L 
lojisini yücelten ve devletin yeni döjne- J 
min gerekleri ve ekonomideki egemen 
kesimin talepleri doğrultusunda yeni
den düzenlenmesini ön gören bir ope
rasyon gelmektedir." (C. 1. sf: 6)

Bu doğru önemli tezi kanıtlamak i- 
çin, Sönmez ikinci dünya savaşından 
bu yana Türkiye'de yapılan dört büyük 
operasyonun tarihçesini inceliyor:

1946'da-Birinci büyük devalüas
yon: Türk parasının değeri, Ameriken 
dolan karşısında % 116 oranında deva
lüe edildi. Dolann lira karşısındaki de
ğeri, 131 kuruşt'an 280 kuruşa çıkarıl
dı. Bunu izleyen dönemde 1950 se
çimlerinde, 30 yıla yaklaşan tek parti 
sistemi ve CHP hükümeti sona ererek, 
Demokrat Parti iş başına geldi.

1958’de-îkinci büyük devalüas
yon: Türk parasının değeri, Amerikan 
dolan karşısında % 320 oranında deva
lüe edildi. Dolann lira karşısındaki de
ğeri 280 kuruştan 9 liraya çıkanldı. 
Bu olayın çalkantısı, 10 yıllık Demok
rat Parti hükümetini devirdi, 27 Mayıs 
darbesine yol açtı. Bu dönemde hayli 
güçlenmiş olan toplumsal muhalefeti 
susturabilmek için hakim sınıflar 1961 
anayasasını taviz olarak vermek zorun
da kaldılar.

■ 970’de-üçüncü büyük devalüas
yon: Türk parasının değeri, Amerikan 
dolan karşısında % 66 oranında deva
lüe edildi. Bunalım, 1971'de 12 Mart 
darbesine yol açtı. 12 Mart dönemin
de, 61 anayasasının üçte biri değiştiri
lerek, 10 yıl önce toplumsal muhalefe
tin baskısıyla verilmiş tavizlerin çoğu 
gerialındı.

ıL (4\ 1980’de-Dördüncu büyük deva-
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lüasyon: 24 Ocak ta Amerikan doları
nın değeri 47 liradan 70 liraya çıkarıl
dı. Bunu izleyen dönemde de, "sürgit 
devalüasyon poütikası" (liranın dolar 
karşısındaki değerinin hergün yeniden 
saptanması) benimsenerek, liranın de
ğer kaybı sürdürüldü. Bu büyük ölçekli 
devalüasyon etkisini azaltmamak için, 
devletin karşılıksız para basmasını en
gellemek gerekiyordu. Bu nedenle 
IMF, devlet giderlerinin kısılmasını zo
runlu görüyordu. Yani, emekçi sınıfla
rın, geçim düzeyi daha da düşürülmeli, 
hatta bazı hakim sınıf katmanlarına 
sağlanan devlet olanakları dahi kısıt
lanmak idi. İşte 24 Ocak Kararlan 
İMF'nin bu talepleri doğrultusunda a-
lındı ve 12 Eylül bunlanjü 
almak için tezgahlandı.

ıce altına

Son üç büyük devalüasyonu hep as
keri darbelerin izlemiş olması dikkat 
çekicidir. Sönmez, ekonomi ile siyaset 
arasındaki bu yakın ilişkiyi gösterir
ken, 12 Mart ve 12 Eylül gibi açık fa
şist diktatörlük dönemlerinin emekçi 
sınıflar için ne kadar azgın bir sömürü 
ve zulüm getirdiğini bizzat hakim sınıf
ların istatistikleri ve yine onların yasa
ları, yönetmelikleri İle sergiliyor. Me-. 
sela, şigortalılann günlük ortalama cari 
ve gerçek ücretlerindeki gelişmeleri ti- 
zetleyen şu tabloya bakalım:

günkü paradır.

YILLAR CARİ 
ÜCRET

GEÇİNME 
İNDEKS

GERÇEK 
ÜCRETLER

1963 — 17,91 — 100,0 — 17,91
1964 — 19,50 — 100,2 — 19,45
1965 — 21,64 — 104,3 20,65

\1966 — 23,43 — 113,6 — 20,65
11967 — 25,33 — 120,6 — 19,93

'1968 ---- 28,27 — 137,6 — 20,55
1969 ---- 32,13 — 144,2 — 22,28
1970 ---- 35,32 — 156,6 ----  22,70
1971 — 39,32 — 185,2 ----  21,23
1972 — 43,88 — 213,7 — 20,53
1973 — 54,41 — 243,6 — 22,33
1974 — 68,21 — 301,8 — 22,64
1975 — 85,55 — 365,8 23,69
1976 — 115,30 — 429,6 — 26,34
1977 — 146,53 — 541,3 — 27,07
1978 — 207,93 — 876,3 — 23,74
1979 — 295,31 — 1433,1 — 20,54
1980 — 426,96 — 2784,1 — 15,34
1981 ---- 542,00 — 3897,7 — 13,91

Cari ücret, işçinin eline geçen o ta mümkündür.
Ancak, bu paranın art-

2. 24 OCAK KARARLARI.ması bizi yanıltmasın. Çünkü paranın 
alım gücü, işçi ücretlerindeki artış hı
zından çok daha büyük bir hızla düş- 

J inektedir. Mesela, yukarıdaki tabloda 
7 görebileceğimiz gibi, 1963'de 100 lira- 

! ya alabileceğimiz mallan 1981'âe tam 
I 3897,7 liraya alabiliyoruz. Yani 1963- 
7 teki yaşam seviyesini aynen siirdürebil- 
• mek için dahi bir işçinin ücretinin, o 

günden, bu güne 40 kata yakın artış 
sağlamış olması gerek. (Alım gücünün, 
belli bir yıla göre bu şekUde kıyaslan
masına geçinme indeksi diyoruz.) A- 
hm gücünü hesaba kattığımızda 1981'- 
deki işçi ücreti, 1963'e kıyasla, artmak 
şöyle dursun, azalmış. Fakat, işin asıl 
ilginç olan yönü bu değil gerçek ücret
leri yıllara göre şöyle bir inceleyelim. 
1970'e kadar yavaş yavaş bir yükselme 
var. 1971 ve 72'de düşüyor. 1973’ten 
itibaren tekrar yükseliyor. 1978'den 
başlayıp günümüze kadar hızla iniyor ve 
63 düzeyinden bile çok geri gidiyor.

Şimdi bu düşüş ve yükselişlerin ne
denini düşünecek olursak, ekonomi ile 
siyaset arasındaki çok yakın bağı bir 
kez daha çarpıcı bir biçimde görürüz. 
1971-72'de ücret düşüşlerinin sebebi 
12 Mart döneminin yoğun baskı ve 
sömürü şartlandır. Kısmi de olsa, eko- 
nomik-demokratik bazı haklann yeni
den kullanılmaya başlanmasıyla ücret
lerde yükselmeye başlamıştır. Ne var 
ki, 1978 sıkıyönetimi ile hemen düşüş 
başlamış ve 12 Eylül'le birlikte, düşüş 
aşın boyutlara ulaşmış, işçilerin ya
şam seviyesini, bundan 20 yıl öncesi
nin çok daha gerilerine götürmüştür.

Kısacası, Türkiye nin 20 yıllık bir 
ekonomi-politik tarihini bu bir tek tab
loyu dikkatle inceleyerek izlemek ade

Şimdi gelelim, Sönmez'in Türkiye- 
nin ekonomik yaşantısında 24 Ocak 
Kararlarının nasıl bir dönüm noktası 
oluşturduğu konusundaki görüşlerine.

Sönmez, kitabının birinci cildinde, 
"Kâr oranlarının eğrisel düşüş yasası
nı aktararak başlamış. Marks, Kapital- 

ta üçüncü cildinde anlattığı bu yasa i- 
çin şöyle der: "Bu yasa, her yönüyle 
modem iktisadın en önemli ve en karı
şık ilişkilerinin kavranması İçin hayati 
nitelikteki yasadır. Tarihi perspektif
ten en önemli yasadır".

Marks, kapitalizmin nihai ve zorun
lu çöküşünü bu yasa sayesinde açıkla
mış, hatta yine bu yasa sayesinde, da
ha yaşadığı dönemde-'emperyalizmin
tohumlarını teşhir edebilmiştir.lumıannı teşnır edebilmiştin 

Bildiğimiz gibi,-kapitalist ilişkiler i- 
ide üretilmiş bir metanın değeri 3 ez çinde üretilmiş bir metanın defteri

parçadan oluşur: Makineler, hammad
de vb. için ödenen değişmeyen serma
ye ve artı-değer, kâr oranlarının efti- 
limsel düşüş yasası, kapitalizm geliş
tikçe teknolojinin ilerleyeceğini, dola- f 
yısıyla, değişmeyen sermayenin defti-T 
şen sermayeye oranla daha hızh artaU 
cağını ortaya koyar. Yani, değişme ! 
yen sermayen n değişen sermayeye o- ı 
rant olan "sermayenin organik bileşi;

' mi" yükselir. Oysa, artl-dftger yaratan 
emektir. Makineler kendi başına değer 
üretemez. O halde, toplam sermaye 1- 
cinde makinıTve hammaddeye Ödenen 
payın artması, artık-değerin toplam 
sermayeye oranını düşürecektir, Yani.

Tsermayenin organik bileşimi yükseldik-- -
toplam sermaye içindeki artık-de- 
payı düşecektir, işte, kâr oranla- .ger payı düşecektir. İşte,

nnın eğilimse! düşüş yasası budun
Bu yasanın, kapitalizmin nihai çö

küşünü zorunlu kıldığını söyledik. 
Emperyalistler, bu zorunlu çöküşü bi
raz daha geçiktirebilmek için çabala
maktadır ve çeşitli karşı önlemler ge
liştirmektedirler. Emperyalizmin ser
maye ihracının ve yan-sömürge, sö
mürge ülkelere yatınm yapmasının te
melinde yatan da bu çabadır. Çünkü, 
bu gibi ülkelerdeki kâr oranı metropol- 
lerdekine kıyasla daha yüksektir. Em
peryalist ülkelerde, ileri teknoloji kul
lanan sermaye yoğun sanayi kollan ge
liştirmiştir. Yani sermayenin organik 
bileşimi yüksektir. Buna karşılık, ya
n-sömürge ve sömürgelerde, emek-yo- 
ğun sanayiler ağırlıktadır ve sermaye
nin organik bileşimi çok daha düşük
tür.

Sönmez, buradan yola çıkarak, ö- 
zellikle, ikinci dünya savaşından sonra 
yeni bir uluslararası işbölümünün ge
lişmekte olduğuna dikkat çekiyor ve 
diyor ki, uluslararası iş bölümü, emek 
gücü verimliliği yüksek sanayi dallannı 
metropollere uygun görürken, emek- 
gücü verimliliği görece düşük, emek- 
yoğun tekniklerle çalışan, tekstil, gıda, 
hafif metal, gemi yapımı vb. sektörler 
bağımlı ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 
Emperyalistler, bağımlı ülkelerde ken
di denetimlerinde ürettirdikleri bu mal
lan, yine kendilerinin belirlediği şart
larda satın almakta ve bağımlı ülkeleri 
tek yanlı ihraç ekonomileri haline ge-
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tirmektedirler. Sönmez, tipik bir Ör* 
nek olarak, gemi yapımından sözedi- 
yor. ücretlerin metropollerde yüksek 
oluşu nedeniyle, ABD, İngiltere, Batı 
Almanya, İsveç, Norveç, Japonya gibi 
ülkeler, gemi yapımını Brezilya, Kore, 
Taywan, İspanya, Singapur gibi ihraç 
ekonomilerine aktardıklarını söylüyor.

Böyle bir İşbölümü, emperyalist ser
maye açısından bir çok yarar sağlıyor. 
Mesela, sermayenin tümden metropol
lere yığılarak, oralarda kâr oranının 
daha da fazla düşmesini önlüyor. Ayrı
ca, bağımlı ülkelerde emek gücü çok 
daha ucuz olduğundan, bu gibi üretilen 
tüketim mallan da ucuza malolmakta- 
dır. Kendi ülkelerindeki işçilerin ihti
yaçlarını bu yollarla karşılayan em
peryalistler, böylece kendi işçilerinin 
ücretlerini de düşük tutabilmekte ve 
bir taşla, bir kaç kuş vurmaktadırlar.

Sönmez, ÎMF’nin sunduğu bu tek 
yönlü ihraç ekonomisi modelini ilk 
uygulayanlar arasında, daha 1960'lann 
başında bu yola giren, Güney Kore, 
Taywan, Filiplnler, Endonezya, Asya 
ve Latin Amerika ülkelerini sayıyor. 
Uluslararası bunalımın bugün yeni ih
raç ekonomileri talep ettiğini ve tMF’
nin Türkiye'ye dayattığı 24 Ocak Ka
rarlarının altında Türkiye'de tek yanlı 
bîr ihraç ekonomisi haline dönüştürme 
mantığının yattığını savunuyor. 24 O- 
cak Kararlan, üretimi arttırma, halkın 
alım gücünü düşürerek iç talebi kısma 
ve Türkiye'yi bir ihraç ekonomisi hali
ne getirme amacını güdüyor. Oysa, 
Sönmez'in, kitabının ikinci cildinde 
uzun uzun anlattığı gibi, cumhuriyetin 
kuruluşundan 1980 e kadar hakim o- 
lan genel strateji, "ithal ikamesi sanayi
leşme" olmuştur. Yani, iç pazara dö
nük üretim egemendir, tç pazann ta
leplerini ithal etmek yerine ülke içinde 
üretme anlayışı ile hareket edilmiştir. 
24 Ocak Kararlan ise bu çizginin de
ğiştirilmesini, ülke içi tüketimin kısıla
rak dış pazar için üretim yapılmasını 
şart koşmaktadır. Sönmez böylece 
Türkiye'nin de, "belli ürünlerde uz
manlaşmış ve üretimin büyük bölümü 
metropollere ihraç eden, ücretlerin dü
şük tutulduğu, tanm ürünlerine düşük 
fiat biçildiği, ekonomik-demokratik 
haklann baskı rejimiyle gaspedildiği, 
ihraca yönelik ekonomi modeline sa
hip" bir ülke durumuna getirilmek is
tendiğini vurguluyor.

Gerçekten de 24 Ocak'tan bu yana 
katedilen yol, Sönmez'in bu görüşleri
ni doğrulamaktadır. Büyük kompra
dorlar, her vesile ile Türkiye'nin iç pa
zara dönük üretimi iyice kısıp ihracata 
yönelmesi gerektiğini ilan ediyorlar. 
Bunların örgütlü sesi olan TÜSİAD 
(Türk Sanayici ve îş adanılan Demeği) 
1980'de Türkiye Ekonomisi adlı rapo
runda şöyle diyor: "Ekonomi-poÜti- 
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ka, geçmişte zarara yol açtığı artık bu 
gün kanıtlanmış olan ithal ikamesi stra
tejisinden vazgeçip, ihracatı geliştirme 
stratejisi üzerine kurulmalıdır".

TÜSİAD başkanı Ali Koçman, 10 
Ekim 1982'de Milliyet gazetesinde ya
yınlanan bir röportajda, Türkiye'nin 
1946'lardan sonra uygulaya geldiği e- 
konomik modelin bir çıkmaza girdiği 
ve 24 Ocak Kararlan ile gündeme gelen 
prensip değişikliğin, parti veya kişi 
tercihi olmayıp, zorunluluk sonucu ol
duğunu vurguluyor. Koçman, çok 
yönlü bir sanayileşme ve ağır sanayi 
yerine, ihraç edilebilecek tanm ürünle
ri üretimine yönelinmesi gerektiğini 
söylüyor ve şöyle diyor: "Türkiye’de 
ağır sanayi kurmak bugün bir yabancı 
sermaye için cazip değil. Yabancı 
sermaye o memlekette ürettiği malın, 
o memleketin pazarlan dışında da ala- 
bilirligi olmasını bekler. Bunun sonu
cu meydana gelecek olan dövizden 
kendi hakkım kolaylıkla almayı umar. 
Bu menfaat açısından gayet doğaldır. 
Sanayi yatınmian açısından önemli bir 
sermaye akının olacağını ben tahmin 
etmiyorum. Belki turizm işletmeciliği 
bakımından gelebilir. Gıda sanayiinin 
yanında, marketlerde satılan bir takım 
günlük tüketim mallarının geliştirilme
sinde veya yeniden imali konusunda 
teklifler gelebilir. Ama ağır sanayi ko
nusunda sermaye gelebileceğini sanmı
yorum. Dediğim gibi bunun sebebi de 
yabancı sermaye modelindeki son yıl
larda meydana gelen çok önemli deği
şiklikler. Tanm ihracatı dediğimiz 
zaman konserve haline gelmiş şeftali
den veya donmuş taze sebzeden bah
sediyoruz. Donmuş tavuk, donmuş 
sebze yapalım".

Son zamanlarda gittikçe daha sık 
duyduğumuz, Orta-Doğu'nun kasabı 
olun manavı olun, tavsiyelerinin altında 
yatan, işte 24 Ocak kararlarıyla su yü
züne çıkan böyle bir prensip değişikli
ğidir. Komprador sermaye şimdi var
lığını sürdürebilmek için, emperyaliz
min talepleri doğrultusunda bir biçim 
değişikliğini gerçekleştirmeye çalış
maktadır. îç pazara değil, dış pazara 
yönelmekte ve en yetkili ağızlardan 
"donmuş tavuk, donmuş sebze yapa
lım" diye çırpınmaktadır. 24 Ocak 
Kararlarının altında yatan ve ancak 12 
Eylül ile yürürlüğe konan bu mantığı, 
Sönmez, iyi bir biçimde sergilemiş, 
Sönmez'in dikkat çektiği çok önemli 
bir nokta ise, 12 Eylül döneminde 
ABD ile son derece yoğunlaşan askeri 
işbirliğidir. 24 Ocak kararlarının ar
dından, Türkiye'nin talep ettiği kredi
lerin verilmesi için ABD ile "Savunma 
için İşbirliği Anlaşması" ^SÎA)'nm im
zalanması şart koşulmuştur. Bu gün
lerde çok sözü edilen, Doğu Anadolu- 
daki havaalanlarının ABD hizmetine vâ- 
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rîlmeri, Türkiye'nin Basra Körfezi'ne 
müdahale edecek Çevik Güç İçin bir üs 
haline getirilmesi gibi konular, bu SİA 
sayesinde mümkün kılınmıştır.

Aynca, kamu harcamaları kısılarak 
işçi ücretleri ve köylüye ödenen taban 
fiatlar alabildiğine düşürülerek sağla
nan kaynaklar "Milli Savunma Bütçe
si" adı altında cömertçe harcanmakta 
ve Türkiye’yi, ABD'nin Orta-Doğu’da- 
ki jandarması haline getirmek için sis
temli bir plan yürütülmektedir.

24 Ocak Kararlarının ve 12 Eylül'ün 
altında yatan can alıcı noktalardan biri 
de budur.

YAZARIN KÜÇÜK-BURJUVA 
BAKIŞ AÇISINDAN 

KAYNAKLANAN HATALAR 
NELERDİR ?

Yazarın, yukarıda koyduğumuz o- 
lumlu yanlarına karşın, yazarın ideolo- 
jik-siyasi çizgisinden kaynaklanan bir 
dizi hatası da vardır. Kitapta açık açık 
konmamakla birlikte, Mahir Çayan'ın 
Türkiye için yaptığı sosyo-ekonomik 
yorumlara dayanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu yazarın, hem cumhuriyet’ten gü
nümüze kadar olan ekonomi-politik ge
lişmesini, hem de 12 Eylül'ü değerlen
dirişinde ortaya çıkıyor. Küçük-bur- 
juva bakış açısının ürünü olan bu hata
ları üç noktada toplayarak eleştirece
ğiz. Kurtuluş savaşının önderliği ve 
Kemalizm (1920'lerden İkinci Dünya 
Savaşı Sonuna kadar) emperyalizmin 
içsel olgu haline gelmesi sorunu (1950- 
lerden sonrası) ve tekelci sermayenin 
Pre-kapitalist kır egemenlerini tasfiye 
girişimleri. (12 Mart ve 12 Eylül).

1. KURTULUŞ SAVAŞININ 
ÖNDERLİĞİ VE KEMALİZM.

Sönmez; ülkemizdeki yaygın reviz- 
nist ve oportünist görüş doğrultusun
da, Kurtuluş Savaşmın küçük-burjuva- 
zi önderliğinde kazanıldığı savaş son
rasında da yine, asker-sivil bürokrasisi
nin iktidar blokunda egemen olduğu 
ve bunların devlet eliyle milli burjuva 
yaratmaya çalıştıkları teziyle işe baş
lamış. Bilindiği gibi bu tezler Partimi-. 
zin önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA- 
nın Şafak Revizyonizmini eleştirirken 
mahkum ettiği tezlerdir.

Sönmez'in talihsizliği buradadır: O, 
elindeki bulgulan tarafsız bir gözle in- 
celeyememiş, İçine hapsolduğu küçük- 
burjuva bakış açısının smırlannı kıra
mamış. Oysa, kitapta dile getirdiği bir 

'çok gerçek, O’nun bu bakış açısıyla 
çelişmektedir.

Sönmez'in ortaya koyduğu gerçek
ler, Cumhuriyetin ilk yıllarından itiba
ren ülkedeki dizginlerin tefeci-tüccar 
sermayesi ve toprak ağalarının elinde 
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olduğunu gösteriyor. Sönmez şöyle 
diyor: "Zafer Kurtuluş Savaşı sırasın
da sivil-asker Önder kadronun yanında 
yer alan büyük toprak sahipleri açısın
dan işgal altındaki toprakların kurtarı
lıp kendilerine iadesi, ticaret sermayesi 
için, yabana tüccarların işbirlikçisi iş
levini gören azınlıkların yerini almak 
için geçerlidir" (Cilt. 2. Sf: 15)

(Burada bir parantez açarak, tüccar 
sermayesi ile ticaret sermayesi arasın
daki fark üzerinde duralım. Sönmez, 
yanlış olarak, bu dönemde ticaretle 
uğraşan sermaye için, tüccar sermayesi 
yerine, ticaret sermayesi kavramım 
kullanıyor. Bu yanlışın altında yatan 
bugün Türkiye'nin hala ilkel birikim 
sürecinde olduğunu görmeyen siyasi 
çizgidir. Tüccar ve tefeci sermayeleri, 
Marks'ın ilkel sermaye dediği sermaye 
biçimleridir. Bunlar kapitalizm öncesi 
dönemde görülür. Kapitalizmin hakim 
hale gelmesi demek, sanayi sermayesi
nin egemenliğini kurması, tüccar ve te
feci sermayelerini kendisine bağımlı 
kılması demektir. Bu dönüm nokta
sından sonra, tüccar sermayesi, ticaret 
sermayesine, tefeci sermayesi İse İstik
raz sermayesine dönüşür, ülkemizde 
revizyonist ve oportünist görüşlerin 
tümü, Türkiye'nin bu dönüm noktasını 
açtığını ve kapitalist birikim sürecine 
girdiğini iddia ediyorlar. Partimiz ise, 
Türkiye'nin hala bu dönüm noktasını 
aşmadığını, henüz ilkel birikim sürecini 
yaşadığını, hakim sermayenin ise sa
nayi sermayesi değil ilkel sermaye ol
duğunu savunuyor.)

Sönmez; Cumhuriyet sonrasında, 
tüccar sermayesi ile sanayi sermayesi 
arasındaki mücadelede, emperyalizme 
bağımlı, tüccar sermayesinin ağır bas
tığını gösteriyor. Mücadelenin en kes
kin alanlarından birisi de, gümrük tari
feleri sorunudur. Yerli sanayiinin geli
şebilmesi için yurt içinde üretilebilen 
malların gümrük vergisi ile eşitsiz dış 
rekabetten korunması gerekir. Oysa, 
bu dönem de korumacı önlemler bü
yük ölçüde engellenmiş ve en yüksek 
kâr haddi ticari kredilere sağlandığın
dan krediler ticarete yönelmiştir. 
Metropol ülkelerden kaynaklanan tüc
car kredisi Türkiye’nin tanm ürünle
rini değerinin altında kapatarak em
peryalizm için ucuz hammadde kay
nağı haline getirmek için kullanılmış
tır. Bu yıllarda söz konusu olan işleyi
şi ve ilginç bir ömeği, Sönmez şöyle 
anlatıyor:

"Cumhuriyet öncesinde de geçerli 
olan, uluslararası işbölümünde Türkiye- 
yi ihracata yönelik tanm ve madenci
likte teşvik etme, uzmanlaştırma, po
litikası, başta metropollerden kaynak
lanan ithal-ihraç kredileri olmak üzere, 
çeşitli araçlarla Cumhuriyet sonrasın
da da sürdürülmüştür". (Cilt. 2. Sf: 14)
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"İthal-ihraç kredisiyle yabana tüc
car Türk tüccanna ödeme kolaylıklan 
gösteriyor, daha sonra yerli tüccar da
ha küçük tüccara kredi aktanyor. En 
sonunda kredi üreticiye veya nihai tü
keticiye ulaşıyordu, üreticiden, çeki
lip, yurtdışına aktarılan değer ise, fiat 
mekanizmasıyla-eşltsiz değişim yoluy
la gerçekleşiyordu. Bu dönemde Tür
kiye'de dış ticaretle uğraşan firmaların 
büyük kesimi, doğrudan doğruya met
ropol şirketlerin şubeleri, acentalan 
durumundaydı. Bu konudaki İlginç 
örnek İtalyan Sicmat şirketinin işleri
dir. Trieste kökenli bu tekstil tekeli 
1924 yılında, Adana'da bir şube aç
mıştır. Türkiye'nin Güneyi ile ilgili 
yayılma hevesleri olan faşist Mussolinİ 
Hükümeti, şirketin Çukurova'daki ey
lemlerini Sübvansiyonlarla destekle
miş, Sicmat bir kaçyıl içinde Adana ve 
Mersin yöresindeki pamuk ticaretinde 
tekelci bir yer elde ederek, üretimi 
doğrudan denetler hale gelmiştir. Çu
kurova bu dönemde Trieste fabrikala
rının pamuk ambarı olmuştur". (Cilt. 
2. Sf: 20).

Sönmez; 1930’larda ise Nazi Al
manya'sı ile olan çok yakın ilişküere 
dikkat çekiyor ve faşist Almanya'nın, 
Türkiye'nin ithalat-ihraçatı içinde 
% 40'ı aşan paya sahip olduğunu vur
guluyor.

Bütün bunları sergilerken, Sönmez, 
hem Kurtuluş Savaşının önderliği, 
hemde Cumhuriyetle kurulan devletin 
sınıfsal içeriği konusunda adeta ÎK’nm 
tezlerini kanıtlıyor. Sanki, Kemalist’
lerin, Türk ve Müslüman komprador 
burjuvazinin ve toprak ağalarının tem
silcisi olduklarını 1923'te kurulan Tür
kiye Cumhuriyeti ’nin başından itiba
ren emperyalist uşağı bu sınıfların ege
menliğinde bir devlet olduğunu ortaya 
seriyor.

Ne yazık ki, Sönmez, bu gerçeklere 
gözünü kapıyor ve elindeki verilerle çe
lişik bir biçimde, şunu iddia ediyor: 
"Cumhuriyetin kuruluşundan ta 1950- 
lere kadar, devlete egemen olan güç, 
Kurtuluş Savaşma önderlik etmiş olan, 
asker-sivil küçük-burjuvazidir".

Sönmez, bu tutarsız tezi savunabil
mek için sürekli kendi kendisiyle çe
lişkiye düşüyor, öyle ki, bir yandan 
burjuvazi ve toprak ağalan için "ege
men sınıflar” diyor, bir yandan da, 
devletin yönetiminin küçük-burjuva- 
zinin elinde olduğunu söylüyor. Bu 
nasıl Leninist devlet tahlili ? Hiç, bir 
sınıfın elindeki devlet başka bir sınıfın 
çıkartan için kullanılabilir mi ?

Bu tam da, İBRAHİM KAYPAK- 
KAYA'nın Şafak Revizyonistleri’nin 
"devlet eliyle milli burjuva" yaratma 
tezini yere çalarken eleştirdiği nokta
dır. Tabii aynca, emperyalizm ve pro
leter devrimleri çağında 30 yıl sürecek

Sayfa: 17 

bir küçük-burjuva iktidarının mahkum 
olup olmadığı tartışmasına girmiyo
ruz. Üstelik bu süre içerisinde emper
yalizmle ne kadar sıkı bağlar olduğunu 
da Sönmez yine kendisi sergiliyor. 
Emperyalistler o kadar saf ve iyi niyet
limi ki, pençelerindeki bir yan-sömür- 
ge küçük-burjuva iktidarını terk eyle
sinler ?

Yazık olmuş Mehmet: Sönmez ! 
küçük-burjuva gözlüklerini çıkarabil- 
sen, eldeki kanıtlarla İBRAHİM KAY- 
PAKKAYA'nın tezlerini desteklemen 
gerekirdi...

2. EMPERYALİZMİN İÇSEL OLGU 
HALİNE GELMESİ SORUNU.

Bilindiği gibi Mahir Çayan'm THK- 
P-C'yi kurarken önerdiği devrim strate
jisinde "emperyalizmin içsel olgu hali
ne gelmesi" tezi önemli bir yer tutar. 
Çayan, Kruşçev'ci modem revizyo- 
nizmigibi, ikinci dünya savaşından son
ra, emperyalizmin üçüncü bunalım dö
nemine girdiğini savunmaktadır. Ça
yan'a göre bu dönemin Özelliği, bağım
lı ülkelerin artık dışarıdan değil de, 
yerli hakim sınıflarla bütünleşerek ve 
içten sömürmesidir. "Emperyalizmin 
içsel olgu haline gelmesi" budur. Ça
yan, Troçkizmin ve modem revizyo- 
nizmin etkisindeki Latin Amerika dev
rimcileri (Castro, Che Guevera gibi) 
emperyalizmin içse) olgu haline gelme
si sonucu oluşan suni dengeyi kırabil
mek için öncü savaşının şart olduğunu 
4ddia etmekte ve tüm devrim stratejisi
ni buna dayandırmaktadır.

Çayan’ın tezlerinde ve THKP-C’nin 
parçalanmasıyla kurulan sayısız gru
bun siyasi çizgisinde tayin edici yere 
sahip olan "emperyalizmin içsel olgu 
haline gelmesi" tezi konusunda en 
yaygın olarak kullanılan kanıt ise, 
Vehbi Koç’un hayat hikayesinde an
lattığı kendi gelişim çizgisidir. Koç, 
daha 1926'lardan itibaren iş hayatına 
atıldığını, fakat başlangıçta Ford gibi 
Amerikan firmalarının acenteliğini 
yaptığım, 1950'lerden sonra ise, ya
bancı sermaye ile işbirliği yapmakla 
beraber, artık doğrudan üretim işine 
giriştiğini söylüyor. Çayan'm tezlerini 
savunanlar da, işte diyorlar, emperya
lizmin içsel olgu haline gelmesi, Koç'
un yaşamında ortaya çıkıyor. Çayan'- 
ın bu tezleri, Sönmez'in kitabında da 
var:

"Bir dünya ekonomisi yaratmış 
olan tekelci kapitalizm, egemenliğini 
artık sadece dışarıdan değil, kendi ye
niden üretim koşullarını bağımlı ülke
lerde de yeniden üreterek sağlamaya 
çalışmaktadır. Bağımlı ülkelerde artık 
içsel bir olgu haline gelmiş bulunan 
emperyalizm, yeniden üretimini, bu 
ülkelerin ekonomik-demokratik ve kül-
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türel-ideolojik düzeylerini de kucakla
yan bir çerçevede gerçekleştirmekte
dir”. (Cilt. 1. Sf: 11-12)

1950'lerden sonraki değişim hak
kında ise Sönmez şöyle diyor:

"Yeni ithalat rejimi ile ithali kısıt
lanan mallar, o zamana kadar bu mal
lan ithal eden tüccarlann yabancı ser
mayeyi teşvik kanunuyla gelen yaban
cı firmalarla bütünleşerek kurduktan 
montajcı nitelikteki fabrikalarda üretil
meye başlanmıştır”. (Cilt. 2. Sf: 50)

"1950’lere kadar, ithalatcı-komis- 
yoncu sıfatlarıyla çok uluslu tekellerin 
mamul mallannı Türkiye'de pazarla
yanlar, 1960’lardan sonra ithalatı kısıt
lanan mallan, bu kez mallannı sattıkla- 
n firmalarla bütünleşerek yurt içinde 
üretmeye başlamışlardır”. (Cilt. 2. Sf: 
55).

îşte, Türkiye'nin emperyalizme ba
ğımlılığında 1950’Ierin bir dönüm 
noktası olarak kabul edilmesi, devletin 
sınıfsal yapısının 1950'lerde değiştiği 
iddiası (küçük-burjuvazinin iktidar dışı 
bırakılarak,büyük toprak sahibi /sanayi 
sermayesi/ büyük tüccarlar üçlüsünün 
egemenliklerini kunp sürdürmeleri) hep 
bu kanıtlara-dayandınlmaktadır.

Oysa Sönmez, kendisi şunu da vur
guluyor ki gerçi 1950'ler sonrasında, 
mamül mal ithalatı belirli ölçülerde kı
sıtlanmıştır, fakat bu kez de, ülke i- 
çinde üretilecek mallar için üretim ara
cı ve hammadde aramalı ithalatı alabil
diğine artmıştır. Yani önceden, oto
mobili öylece getirip ülke içinde satan 
kompradorlar, 1950’lerden sonra, o- 
tomobilin parçalarını dışardan getirip, 
ülke içinde montajını yaptıktan sonra 
satar olmuşlardır. Ya da, durumu ih
racat açısından düşünürsek, Türkiye e- 
ğer önceden domates ihraç ediyor i- 
diyse, komprador sermaye sayesinde 
salça ihraç eder hale gelmiştir.

Kısacası, "emperyalizmin içsel ol
gu haline gelmesi” denen değişim, 
domates ile salça arasındaki farktan i- 
baret kalmıştır.

önemli olan, bu değişimin, ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısındaki temel çe
lişkiyi, ya da, sınıf ilişkilerinin özünü 
değiştirmemiş olmasıdır. Komprador 
sermayenin varlık nedeni, hala esas o- 
larak işçinin sırtından sağladığı artık- 
değer değil, ithalat-ihracat yoluyla 
cebine inen ve küçük üreticinin yan- 
feodal ilişkiler İçinde gaspedilen artı- 
emeğidir. Komprador sanayi varlığını 
esas olarak emperyalizme yaptığı aracı
lık sayesinde sürdürmektedir. Yoksa, 
Sönmez'in iddia ettiği gibi, artık-değer 
sömürüsü sayesinde değil !

Ayrıca Sönmez, yine Türkiye'deki 
yaygın revizyonist ve oportünist görüş
ler doğrultusunda 1950’lerden sonra 
giderek, tekelci sermayenin egemenli
ğinden sözetmektedir. Marks ın orta
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ya koyduğu ve Lenin’in de geliştirdiği 
gibi, tekelleşme, sermayenin hem mer
kezileşmesi, hem de yoğunlaşması so
nucu ortaya çıkar. Merkezileşme, ka
pitalistlerin birbirini mülksüzleştirme- 
leri sonucu, sermayenin giderek tekel
de toplanmasıdır. Yoğunlaşma ise, tek
nolojinin gelişmesi ve sermayenin or
ganik bileşiminin giderek yükselmesi
dir. "Tekelci sermaye”den söz ede
bilmek için, serbest rekabet aşamasın
dan geçen sermayenin, merkezileşme 
ve yoğunlaşma sonucu tekelleşmiş 
olması gerekir. Oysa, Sönmez'in de 
söylediği gibi, Türkiye'de yabancı ser
mayeli firmaların uzantısı olarak daha 
baştan tekelci bir yapı oluşturmuştur. 
Ancak, bu tekelcilik piyasayı tek başı
na denetiminde tutmaktan kaynakla
nan bir görünümden ibarettir. Bu te
kelci görünümünün nedeni, merkezi
leşme ve yoğunlaşma süreci değil, 
komprador sermayenin, en başından 
beri, emperyalizmin ayrıcalıklı maşası 
olmasıdır. Görünümüne kanarak 
komprador sermaye için "tekelci” 
kavramını kullanmak, Marksist ekono- 
mi-politiğe ters düşer.

Kısacası; Sönmez, komprador ser
mayenin, 1920’lerden bu yana göster
diği biçim değişikliklerini Öze ilişkin 
değişiklikler gibi göstererek, Türkiye’
deki yaygın revizyonist ve oportünist 
saplantıları sürdürmektedir. Emperya
lizmin içsel olgu haline gelmesi tezi, 
modem revizyonizmden etkilenmiş bir 
görüştür. Cumhuriyetin ilanından bu 
yana yaşanan yan-sömiirge, yan-fedoal 
süreç, özde bir değişikliğe uğrama
mıştır.

3. TEKELCİ SERMAYENİN 
PRE-KAPÎTALİST KIR 

EGEMENLERİNİ TASFİYESİ.

Mahir Çayan'ın en sakat teorilerin
den biri de 12 Mart tahlilidir. Çayan'a 
göre; 12 Mart, tekelci burjuvazinin 
toprak ağalarını tasfiye için giriştiği, 
(fakat başarıyla sonuçlandıramadığı) 
bir hamledir.

Bu anlayış, emperyalizm ve prole
ter devrimleri çağında, burjuvazi ön, 
derliğinde feodalizmin yukarıdan tas
fiyesini hala mümkün gören, anti-Leni- 
nist bir anlayıştır. Oysa çağımızda, 
burjuvazi artık ilerici niteliğini yitir
miştir ve feodalizmi tasfiye görevi pro- 
leteryanın omuzlarına düşmektedir. 
Bizimki gibi ülkelerde, komprador bur
juvazi ile toprak ağalan arasında çeliş
kiler elbette vardır. Ama onların ara
sındaki ilişkinin esas yanını bu çelişki
ler değil, emekçi kitlelere karşı arala- 
nnda kurduktan uzlaşma oluşturur. 
Emperyalizmin esas dayanağı da, ülke
deki kapitalizm öncesi ilişkileri ayakta 
tutan bu uzlaşmadır.
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Sönmez; Mahir Ç ayan'm 12 Mart 
için düştüğü yanılgıyı 12 Eylül için 
yenileyerek, şöyle diyor: "Siyasi tari
himiz, cumhuriyetin ilk yıllanndan bu 
yana, iktidar bloku içindeki yerini ko
rumaya çalışan toprak ağası, tefeci 
tüccarların yukandan aşağıya bir sü
reçle tasfiyesi çabalanndan birini daha 
yaşamaktadır”. (Cilt. 2. Sf: 200)

Sönmez; komprador burjuvazi ve 
toprak ağalan arasındaki ilişkide, bir- 
biriyle çelişik iki yan olduğunu ve, 
bunlardan hangisinin esas yan olduğu
nu hesaba katmıyor. Komprador bur
juvazi ve toprak ağalannı tasfiye ede
rek bazı kazançlar sağhyacağı elbette 
doğrudur. Mesela tanm kesimindeki 
tefeci-tüccar ve toprak ağalan tarafın
dan gaspedilen artı-emeğin daha büyük 
bir payının komprador sermayeye akı
şını sağlamak elbette kompradoriann 
işine gelecektir.

Ne var ki bunun yalnızca bir yanı
dır, üstelik tali yanıdır. Esas olan yan 
ise, komprador sermaye ile toprak ağa
lan arasındaki işbirliğidir. Bugün ül
kemizdeki egemen sermayenin özü, 
Mehmet Sönmez'in ve tüm revizyonist
lerin, oportünistlerin iddia ettikleri gi
bi, artı-değer sömürmesi değildir. Artı- 
değer sömürmesi, komprador serma
yenin tali yanını oluşturur. Kompra
dor sermayenin esas yanı ise emperya
lizme aracılık yapmasıdır. Yani komp
rador sermayenin esas yanı Marks ın 
deyimiyle modem bir sermaye biçimi 
olan sanayi sermayesi değildir, tikel 
sermaye biçimleri olan tüccar-tefeci 
sermayelerdir. Komprador sermaye; 
Lenin’in deyimi ile "muazzam tefeci 
sermaye" olan emperyalist sermayeye 
bağlanmaktadır. Ve uluslararası plan
daki tefecilik ağlarını ülke içine uzat
makla görevlidir. Marks Kapital'in ü- 
çüncü cildinde, özel iki bölümde, ilkel 
sermaye biçimleri dediği tüccar ve te
feci sermayesinden sözediyor. Ve bun
ların yan-feodal üretim ilişkilerinin gö
reneklerinde yaşadıklarını ve canlı bir 
sülük gibi emdiklerini söylüyor. Diyor 
ki; Tüccar ve tefeci sermayesinin çıka
rı, yan-feodal üretim ilişkilerinin çök
mesinden değil, sürmesinden yanadır. 
Yan-feodal ilişkiler içindeki küçük ü- 
reticinin tüccar ve tefeciye bağımlılığı
nı azaltacaktır. Bu nedenle ilkel ser
maye bindiği dalı kesmek istemez. 
Feodalizmi tasfiyeden yana değildir. 
Muazzam bir tefeci sermayeden başka 
bir şey olmayan emperyalist sermaye 
de bu nedenle feodalizmi tesfıye et
mek istemez, tersine ona dayanır.

Ülkemizdeki komprador sermaye
nin ağababalanna bakarsak, bunlann 
aynı zamanda başta geien ithalat-ihra- 
catçılar arasında olduklannı görürüz. 
Başta gelen dış ticaret şirketleri ara
sında Koç Holding'e bağlı Ram dış ti- 
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caretî,Çukurova Holding'e bağlı,Çuku
rova dış ticareti, Enka Holding'e bağlı 
Enka pazarlamayı sayabiliriz.Bunların 
ihraç ürünlerinin ağırlığını gıda ve teks 
til ürünleri oluşturmaktadır. Kısacası 
komprador sermaye, hammaddesi tarı
ma dayalı yada doğrudan tarım ürünle
rinin ihracı sayesinde palazlanmakta
dır. Yan-feodal üretim ilişkileri içinde 
gasp edilen artı-emeği allayıp pullayıp 
emperyalist sermayeye peşkeşçekerek 
varlığını sürdürmektedir.Bu nedenledir 
ki, komprador sermaye ile toprak ağla
rı arasındaki ilişkinin esas yanı çelişki 
değil uzlaşmazıdır.Sönmez, TÜSİAD’- 
ın önerdiği tanm reformu önerisini,12 
Eylül sonrası komprador sermayenin 
feodaliteyi tasfiye girşimi olarak ta- 
nımlıyor.Gerçi,reform tasarısı zaten 
çoktan rafa kaldınldı.Fakat,hala gün
demde kalmış olsaydı bile, esas amacı 
köylünün toprak talebini sahte vaatler
le kandırma çabasından öteye gideme- 
yecekti.Bu bakımdan,Evren'in 21 E- 
kim 1981’de Urfa’da halka hitaben 
yaptığı konuşmada söylediği sözler 
çok anlamhdır.Evren bu konuşmasın
da,pek yakında toprak-tanm reformu 
yasasının çıkarılacağın ,böylece toprak
sız köylü kalmayacağını ve köylüyü 
toprak sorunu yoluyla istismar eden 
örgütlerin bir daha ağızlarını açtırma
yacaklarını söylemektedir.

İşte işin can alıcı yanı da, her za- . 
man olduğu gibi, bu aldatmaca yanı
dır. Yoksa, Sönmezin iddia ettiği gi

bi, tekelci burjuvazinin toprak ağaları
nı tasfiyesi değildir. Sönmez-, 12 Ey- 
lül'ü "tekelci sermaye eline geçen-M 
tarihi fırsatı bu kez kaçırmama niye
tindedir". (Cilt. 2. Sf: 219) diyerek 
selamlıyor. Ne diyelim, umut fakirin 
ekmeği, ye memed ye ! Belki tekelci 
sermaye feodalizmi tasfiye eder de, biz 
de toprak devrimi diye bir dertten ko
lay ve ucuz yolla kurtulmuş oluruz...

NE YAPMALI ?

Baştan da söylediğimiz gibi hatala
rını koyup tartışmak şartıyla, Sönmez
in kitabından yararlanabiliriz.

İçinde bulunduğumuz dönemde; 
işin şu yanını da gözden uzak tutma
malıyız. Bugün bütün devrimci örgüt
ler ağır darbeler yemiş, bir kısmı mer
kezi olarak çökertilmiştir. Bir çok 
devrimcinin örgütsel bağı kopuktur. 
Bu şartlarda, çevremizde mücadeleden 
yana olan devrimcilerle tartışmak, on
ları siyasi temelde iknaya çalışmak 
vazgeçilmez bir görevdir. Kuşkusuz, 
pratikten kopuk bir laf ebeliğinden söz 
etmiyoruz. Fakat, Lenin'in, "Siyasi 
çalışma bütün çalışmaların can dama
rıdır" dediğini de unutmamalıyız.

Bu dönem devrimciler arasında 
yaygın bir eleştiri-özeleştiri ve tartış
manın her zamankinden daha da gerek
li olduğu bir dönemdir. Geçmişin sek- 
ter ve grupçu tavırlarını aşmak, dev
rimciler arasında mümkün olan her fır

satta eylem birlikleri sağlamak hayati 
önem taşıyor. Bu olgunluğu göster
mezsek, hakim sınıflar karşısında da 
tutunamayacağımızı, 12 Eylül'ün acı 
pratiği tüm devrimcilere kanıtladı.

12 Eylül'ün ekonomi-politiğini de
ğerlendirmek, tüm devrimciler açısın
dan büyük önem taşıyor. 1978 sıkı
yönetiminden sonra, bir cunta ihtima
linden sürekli söz edilmesine karşılık, 
neden hiç bir devrimci örgüt bilinçli 
bir hazırlık yapmadı, yapamadı ? Ha
kim sınıfların saldırısı neden geri püs- 
kürtülemedi ? Bırakalım geri püskür- 
tülmeyi, neden eldeki malzemeler dahi 
korunamadı ve ağır bir yenilgi alındı ? 
Neden, Partimiz de dahi) olmak üzere, 
tüm devrimci örgütler, önemli darbeler 
yedi ? Kimi örgüt daha çok, kimisi 
daha az zarar görmüş olabilir. Fakat 
şunu açık yüreklilikle koymalıyız ki, 
hiç bir devrimci örgüt 12 Eylül sına
vından yüz akıyla çıkamadı.

Her örgütün kendi kendisiyle hesap
laşabilmesi ve yenen bunca darbenin 
özeleştirisinin halka verilebilmesi için, 
önce objektif şartların iyi bir tahlilini 
yapmak şarttır. 12 Eylül döneminin 
objektif şartlarını anlamanın temeli 
ise, bu dönemin ekonomi-politiğini 
kavramaktan geçe;.

Sönmez'İn kitabı, 12 Eylül'ün eko
nomi-politiğini anlamak için bize tar
tışma ortamı sağlayabilir. Bu ortam
dan yararlanalım.

PARTİ ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ !
Ocak ayı Türkiye proleteryasmın 

sayısız şehitler verdiği, onlarca komü
nist militanını kaybettiği hüzünlü bir 
aydır. Partimiz TKP/ML faşist komp
rador patron-ağa devleti tarafından 
katledilen ölümsüz önderlerinin, sayısız 
sıra neferlerinin şahsında tüm parti şe
hitlerini anmak için Ocak ayının son 
haftası, PARTİ ŞEHİTLERİNİ ANMA 
haftası ilan etmiştik.

Türkiye proleteryasmın ilk öncü ör
gütü TKP'nİn kurucusu ve önderi, yüce 
Lenin'in mücadele arkadaşı MUSTA
FA SUPHİ ve 14 yoldaşı Anadolu'da 
emperyalist işgale karşı yürütülen Milli 
mücadeleye katılmak onu sosyal kurtu
luşla birleştirmek amacıyla Anadolu'
ya gelirken Karedeniz'de Kemalistler 
tarafindan alçakça katledildi. Anado
lu'nun mazlum amele-rençberlerinin 
kurtuluşunu aydınlatan MUSTAFA 
SUPHİ önderliğindeki TKP bu ağır 
kayıptan dolayı Kurtuluş Savaşında 
pek bir varlık gösteremedi. Ve Kema
listler Kurtuluş savaşının Önderliğini 
ele geçirerek, diktatörlüklerini kurdu

lar. MUSTAFA SUPHİ ve 14 yoldaşı
nın katlinden sonra Şefik Hüsnü Ön
derliğindeki TKP revizyonist bir hat iz
leyerek,işçilere ve köylülere yol göste
remedi, onları ulusal ve sosyal kurtu
luş mücadelesi İçin örgütleyemedi.

MUSTAFA SUPHİ'nin katlinden 
50 yıl sonra MAO ZEDUNG önderli
ğindeki ÇKP'nin Kruşçev-Brejnev re
vizyonistlerine karşı yürüttüğü mücade
lenin aydınlattığı yoldan giderek ve 
Çin'de "kapitalist yolun yolcularına" 
karşı yürütülen BPKD (Büyük Proleter 
Kültür Devrimi)'nin şanlı derslerinden 
öğrenerek, ülkemizde 50 yıllık reviz
yonist, Troçkist» pasifist geleneğe karşı 
amansız bir mücadele yürüten ve Tür
kiye devriminin sorunlarını M-L bakış 
açısı ile aydınlatan partimizlnkurucusu 
ve önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA 
ve yoldaşları 12 Mart'ın azgın terör ve 
baskı şartlarında yılgınlığa, teslimiyete 
göğüs gererek, mücadeleyi sürdürdüler. 
Partimizin çeşitli alanlarda sürdürdüğü 
mücadele hakim sınıfların uykusunu 
kaçırdı, onlan tedirgin etti." Kompra

dor patron-ağa devleti, okun sivri ucu
nu Partimize yönelterek, azgın bir ta
kibat sürdürdü. 1973 yılının 24 Ocak'- 
mda Dersim'in Vartinik Mezrasında İB
RAHİM KAYPAKKAYA ve yoldaşla- 
nmn kaldığı Köm Fehmi ALTINBİ- 
LEK faşist önderliğinde askeri güçler
ce sarıldı. Çıkan çatışmada önder 
yoldaş ve can yoldaşı ALİ HAYDAR 
YILDIZ yaralandı. Önder yoldaş yara
lı izini kaybettirmeyi başarmasına rağ
men, bir muhbirin şikayeti sonucu bir 
kaç gün sonra yakalandı. Yiğit savaşçı 
ALİ HAYDAR yoldaşımız yaralı halde 
sürüklenerek katledildi.

22 Ocak 1973'de Ümraniye'de kal
dığı evde Parti yazılarını çoğaltırken 
bir kaza sonucu yaralanan yiğit bacı
mız MERAL YAKAR yoldaşları tara
fından kaldırıldığı hastanede işkenceye 
alındı. Halka ve komünizm davasına 
duyduğu sarsılmaz inancı İle işkenceci
lere Ser Verip, Sır vermeyen MERAL 
yoldaşın direnişi karşısında acizleşen 
faşistler, çareyi onu katletmekte bul
dular.
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Partimizin aldığı yenilgiden sonra 
toplanma faaliyeti içerisinde iken, her 
zaman olduğu gibi müsait ortam gören 
Parti içerisindeki burjuva temsilcileri 
TKP/ML'nİn ilk yenilgisinden sonra 
olduğu gibi, sinsi bir faaliyet yürüterek 
Partiyi yozlaştırmaya çalıştılar. Fakat 
yıllar öncesinden ders alan komünistle
rin kararlı mücadelesi sonucu, önderli
ği ele geçirmiş olmalarına rağmen, a- 
çığa çıkarılarak tasfiye edildiler. Par
timiz bu sıralar zor bir dönem yaşadı, 
îçten ve dıştan gelen yoğun saldırılara 
birlikte karşı koymak zorunda kaldı. 
Hakim sınıflar saldırılarına devam edi
yorlardı. 1976 yılının Ocak ayında İs
tanbul Zeytinburnu'nda bir evde ka
lan yoldaşlarımızı vurucu timler kuşat
tı. Faşist polisle çatışmaya giren yol
daşlarımızdan ATİLLA ÖZKAN, eli 
kanlı polis şeflerinden Mete ALTAN 
ve Muhsin BODUR tarafından katle
dildi. ATİLLA ÖZKAN yoldaşın mü
cadelesi ve direnişi bir kez daha gös
terdi ki, Partimiz bu can bedeli müca
deleyi şerefle sürdürmekte.

12 Eylül askeri faşist darbesinin pe
şi sıra Amerikancı faşist cunta tara
fından, çeşitli milliyetlerden halkımız 
ve devrimci örgütler üzerindeki, zulüm, 
baskı ve terör doruk noktasına ulaştı. 
Kısa dönemde onbinlerce ilerici, dev
rimci tutuklanarak işkenceye alındı. 
Ülkemiz tam bir hapishaneye çevrildi. 
İşkence, idam, katliamlar olanca hızıyla 
sürdürüldü. Bu şartlarda Partimiz içte 

mücadele kaçkını YDH çizgisine karşı 
mücadele ederken, dıştada faşist cun
tanın halka ve devrimcilere karşı sür
dürdüğü saldırıya göğüs germeye çalı
şıyordu. Şanlı IL Konferansımızın ya
pıldığı Ocak 1981'de Diyarbakır'm 
Hazro ilçesinde bir ihbar sonucu askeri 
birliklerce pusuya düşürülen Partimizin 
değerli üyesi HAYDAR ASLAN ve 
TÎKKO’nun yiğit savaşçısı İHSAN 
PARÇACI yoldaşlar katledildiler. 
Dersim'in ve Hazro’nun yiğit oğullan 
HAYDAR ve İHSAN yoldaşlar, önder
lerinden aldığı mücadele ve direnme 
azimlerini yaşanılan boyunca en zor 
şartlarda bile koruyarak mücadelemizi 
kızıllaştırdılar.

Emperyalizmin ülkemizi talanında 
uşaklık ve aracılık rolü oynayan komp
rador patronlar, büyük toprak ağalan 
ve onlann devleti ile kuruluşundan gü
nümüze kadar amansız bir mücadele 
yürüten Partimiz TKP/ML ve onun ön
derliğindeki halk ordusu TİKKO, bu 
mücadelede başta önderimiz İBRA
HİM KAYPAKKAYA'dan devraldığı 
Kızıl Direnme, Ser Verip, Sır Vermeme 
Ruhunu, canıyla, kanıyla yaşatan; 
SÜLEYMAN CİHAN, MEHMET ZEKİ 
ŞERİT, CEMİL OKA, SELAHATTİN 
DOĞAN, İSMAİL HANOĞLU, AH
MET MUHARREM ÇİÇEK, EFENDİ 
DİRİL gibi onlarca savaşçısını şehit 
verdi.

Onlar hiçbir kişisel çıkar gözetme
den, Demokratik Halk Devrimi, Sosya-

Sayfa: 20 
lizm ve sınıfsız toplum yaratma müca
delemizde ölümü severek kucakladılar.

Bizler, Onlann bıraktığı Kızıl Bay
rağı devralanlar bütün Parti şehitleri
miz adına bir kez daha söz veriyoruz 
ki;

ŞEHİTLERİMİZİN KANI
YERDE KALMAYACAK !!!

TKP/ML Partizanlan, TİKKO Sa
vaşçıları, TMLGB militanlan Kompra
dor patron-ağa devletini yıkmak, işçi 
sınıfı önderliğinde, Demokratik Halk 
Devrimin! gerçekleştirmek için savaştı
lar.

Onlar, işçi sınıfı Önderliğindeki 
Demokratik Halk İktidanndan dur
maksızın sosyalizme varmak için mü
cadele ettiler. Onlar, komünizmin yüce 
ülküsüne varmak için mücadele ettiler. 
Onlar ölmediler. Onlar, bugünde Par
timizin ve tüm dünya komünistlerinin 
mücadelesinde yaşıyorlar.

Şehitlerimizin öcü, komprador pat- 
ron-ağalann ve toprak ağalarının faşist 
iktidarının yerle bir edilmesiyle alına
caktır.

Bütün şehitlerimizin katili kompra
dor patron-ağa devletidir. Bu devlet 
işçi sınıfı önderliğinde, Halk Savaşı 
yolu ile er-geç yerle bir edilecektir. 
Şehitlerimizin tümünün öcü o zaman 
gerçekten alınmış olacaktır.

anacak olana
Beni katlettikleri anda, 
darağacında 
ve haberin yayıldığı sabahm ilk anında 
dostlarım 
yüreklerindeki acıyla irkilecek. 
Kimileri gözyaşlanyla, 
kimileri kükreyen haykırışlarıyla 
uğurlayacak son yolculuğuma.

"Yazık oldu" diyenler çıkacak; 
"Yiğitçe öldü" diyenler de...
Oysa aynı ufku 
yüreklerimizde kardeşçe paylaştığı

mız.

Can kardeşim, dostlarım, 
îyi ve güzel günlerin, 

geleceğe olan umudun 
ve yaşam sevgisinin 

ateşiyle, anacak.
Bende böyle olsun istiyorum. 
Dostça, kardeşçe !...

Ve ben, 

istemiyorum, 
benim için gözyaşı dökülmesini.
Zulme karşı olan kin
Boşalmasın gözlerdeki damlalarla... 
Nasıl ki ben.
Sevgiyle kucaklamışsam bu uğurda

ölümü, 
horon teperek çıkmışsam darağacına, 
çoşkuyla haykırmışsam kinimi 

korkusuzca.
Ve nasıl ki
kara azrailime görev bırakmadan 
tabureye tekmeyi vurmuşsam;
İşte sîzlerde dostlarım,
Beni:
Gözyaşlarında değil;
Cıvıl cıvıl bir yaşamı, 
Tüm çoşkusuyla 
dostça ve mertçe
anın......

MUZAFFER ÖZTÜRK

Sevgili yoldaşlar
Sizler 
yarınınızı kurtarmak için 
bizlerin 
darağacında
Can vereceksiniz. 
Bir şafak vakti 
belki.
Uzun söz söylemeye gerek yok. 
Size diyeceğimiz şu ki; 
ölüme giderken, 
"Gelin gibi" 
yüreğinizde Parti, 
Dilinizde güzel bir şarkı 
"Gürül, gürül bitmeyen" 
beyninizde 
Sonsuz bir yaşama azmi 
OLSUN, 
gözlerinizin feri 
daha parlak. 
Adımlarınız 
daha sağlam. 
Dişleriniz perk, 
başınız dik, 
sloganlarınız daha kavgacı olsun. 
Şunu biün ki 
o gece 
yalnız olmayacaksınız. 
Sizinle birlikte yürürken 
haykıracağız 
"YAŞASIN PARTİ"

25-12-1982
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1 eylül kuşatması
I

Az sayıda
Ve sinsi bir hazırlıkdaydılar 
Silahların, 
Silahlarını yağlayıp parlattılar. 
Kalleş pusudaydılar 
Pusularım 
pusularım hazırladılar
Vahşi bir zulüm hastalığındaydılar. 
Zulümlerini, 
Zulümlerim hazırladılar.
Gaddar bir ölüm düşündüler 
ölümlerini, 
ölümlerim hazırladılar 
Kutsal kitap kadar yalancıydılar. 
Yalanlarını
Yalanlarını hazırladılar 
Haindiler ’
İhanetlerini
İhanetlerini hazırladılar 
Korkaktılar, 
Korkularını
Korkularım hazırladılar. 
Artık hazırdılar !...
Karanlığı sevmiyorlardı, 
Ve gece karanlığında yürüyorlardı. 
Artık hazırdılar!...
Karanlığı seviyorlardı
Ve gece karanlığında yürüyorlardı.

II

Milyonlarcaydılar
Ve fabrikada, atölyede 
makinedeydiler 
Bireşken, 
dövüşken 
girişken
Tarlada, bağda, karasabandaydılar.
Umarsız, 
endişeli, 
birikimliydiler 
Emekte, alınterinde ekmekteydiler. 
Sabırlı, 
Umutlu, 
kavgacıydılar 
fabrikada, fabrikasız;
Emekde, emeksiz;
okulsuz, 
yolsuz, 
mutsuz, 
Aç, 
çıplak, 
üzgün, 
umutlu, 
kavgacı, 
edilgen, 
güçlü, 
zayıf, 
sabırlı, 
dövüşken 
girişken, 
direşken,

umarsız, 
endişeli 
biç birşey 
ve herşeydiler !....

Makinada 
karasabanda pullukda; 
Yoklukda, sefalette; 
hapiste, işkencede; 
göz altında, pusuda 
ölümde ve zulümdeydiler.

Grevde, kavgada 
yürüyüşte, gösteride 
işgalde, direnişte. 
Dövüşte, çatışmada 
eylemde, ölümde 
ölümde, 
ölümde, 
ölümdeydiler.

Kentte, kırda 
kasabada ve köyde 
gecekonduda ve damda 
İşsiz, 
yorgun, 
bitkin, 
ve dağınıktılar.

Savaşçı 
gerilla, 
Partizan, 
kadın ve erkek 
ve gençtiler.

Karanlığı sevmiyorlardı.
Koyu bir karanlığın yürüyüşünü 

duydular

III

Konuşkan oportünistler 
Konuşmayı seviyorlardı ama, 
Sadece konuşmalarım.

Konuşkandılar.
Şah konuşuyorlardı.
Duy.
kendi seslerinden başkasını

IV

Ve ölüm yürüdü
Sokaklarda !...

Bir tank göründü caddede 
bir tank daha 
tank doldu kentlere...

Askerler göründü caddede 
askerler 
askerler doldu her yere 
Birleştiler.
Çoğaldılar.
Yayıldılar.
Avdaydılar.

Miğferli, zırhlı 
silahlı kalkanh 
çelik yelekti, joplu 
tüfekli, tabancalı 
tanktı toplu. 
Üniformalı, sivil 
hain, kalleş 
gaddar, yalancı 
korkak, azgın 
kudurgan 
ve düşmandır.

Bir evin kapısı tekmelendi 
Uykulu gözlerle kapıyı açan 
miğferli, tomsonhı 
G-3'lü, Akrep'ti, 
düşmanın dehşetinde geri çekildi. 
O evden birgenci alıp götürdüler.

Bir evin kapısı daha tekmelendi. 
O evden bir genci daha götürdüler. 
Kapı tekmelendi 
kapılar tekmelendi 
kapılarımız tekmelendi.
Gençleri doldurdular 
minibüs, otobüs 
ve ringlere...... 
ve bilinmeyen yerlere.....

Fakat ülkemizin gençleri 
öylesine çoktuki 
sığdıramadılar hücrelere. 
Bir evin etrafı kuşatıldı. 
Anons: Teslim olun !
Silah yanıtladı: "Faşizm Kahrolsun" 
Sesleri ve silahlan 
susmadı gerillalann

Sürüyordu kuşatma 
evden, kentlerden 
köylerden gençler 
ve yaşlılar toplanıyordu... 
kuşatma sürüyordu

(Devamı gelecek sayıda)
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