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• DEMOKRATIK ÖÖRETMEN 
HAREKETi DURDURULAMAZ 1 • 

12 Eylül 'de faşist cu n tanı n 
yönetimi gaspetmesinden sonra 
açılan TöB-DER davası geçti
ğimiz günlerde sonuçlandı. 
TöB-DER faşist mahkemelerce 
suçlu(!) bulunarak kapatiidı. 
Tüm mal varl~ğına el konuldu. 
Tutuklu bulunan TöB-DER 
yöneticilerinden 50 'si 9 yıla ka
dar ağır hapis cezalarına çarptı
rıldılar. 

Eğitim emekçileri hangi 
haklar için mücadele etmişlerdi 
ki faşist çete bu denli öfkeyle 
sal rordu? DEK (Demokra
tik _ .,;itim Kurultayı) 'te neler 
söylenmişti ki bilcümle faşist
ler ve gericiler kuduruyordu? 
Bu 9:>rulara verilecek yanıtlar 
aynı zamanda faşizmin iğrenç 
yüzünün ve kimlere hizmet etti
ğinin de yanıtları olacaktır. 

Sömürgeci Türk burjuvazisi, 
eğitimi yıllar boyu talan ve 
soygun düzeninin devamı için 
bir araç olarak kullanmaya ça
lıştı . Eğitim vasıtasıyla kitleleri 
gerici , yoz bilgilerle afyonla
mak, uyutmak istedi. Irkçılığı, 
şovenizmi körükleyerek halklar 
arasına düşmanlık sokmay ı 

amaçlaıiı. Türkiye Kürdistanı 'n 
da yaşayan 12 milyonun üze
rindeki Kürt halkını asimile et
mek için kullandı. 

Eğitim sisteminin bu ırkçı 
şoven ,asimilasyoncu karakteri
ne, gerici ve yoz yapısına kar
şın eğitim emekçileri her dö
nemde üzerlerine düşen görev
leri yerine getirmeye çalıştılar. 

Burjuvazinin gerici yasalarına 

karşı eğitimin demokratikleş
tirilmesi için kararlı bir müca
dele yürüttüler. 

Demokratik öğretmen hare
ketinde 1976 yılında yapılan 3. 
Olağan Genel Kurul büyük bir 
öneme sahiptir. Bu kongre ile 
ilk kez Kürdistanlı sosyalistler 
TöB-DER yönetimine ortak ol
dular. Bu dönemde TöB-DER 
sorumluluğunu bilerek faşizme 
karşı verilen mücadelede de
mokrasi güçlerinin birlikte dav
ranması için önemli bir işlev 
gördü. Güçbirliğinde birleştiri
ci bir rol oynadı. Onlarca kit
lesel miting ve yürüyüş düzen
ledi, yüzlerce kapalı salon top
lantısı yaptı. Diğer yandan 
Türkiye öğretmen hareketi dışa 
açılarak uluslararası öğretmen 
hareketi ile canlı ilişkiler kur
du. Bunu 15 milyon üyeli Dün- · 
ya öğretmen Sendikaları Fede
rasyonuna üye olarak somutla
dı. Aynca DİSK'in onur üyeli
ğine kabul edilmekle de sendi
kal mücadelede önemli bir mev
zi kazandı. 

Kuşkusuz bu dönemdeTöR
DER'in başardığı en önemli gö
revlerin başında Türkiye'deki 
eğitim sisteminin ırkçı-şoven, 

asimilasyoncu karekterini teş

hir etmesi gelmektedir. Yayın 
faaliyetlerinde, eğitim seminer
lerinde, basın açıklamalarında 

eğitim karekteri üzerinde du
rulmuş , demokratik eğitimin 

hedefleri doğru olarak tesbit 

edilmişti. özellikle de 4 - ll 
Şubat 1978'de düzenlediği 
DEK ile eğitim tarihinde 
önemli bir adım atmıştı. De
mokratik Eğitim Kurultayı'n
da başta DİSK olmak üzere 
kırkın üzerinde kitl~ örgütü; 
eğitim sorununu üretim so
runundan ayırmadan detaylı 
bir incelemesini yaptı. Eğiti
min özde emekçi halktan yana 
biçimde ulusal olması gerekti
ğini saptadı. Kürt halkı ve onun 
dili, kültürü üzerindeki baskıla
ra karşı çıktı, kendi ana dilinde 
eğitim hakkını savundu. Kürt 
halkın ın kendi kaderini tayin 
hakkını istedi. ROJA WELAT 
gazetesi üzerindeki yasağın 

kaldırılması için karar aldı. 
Faşist çete tarafından geç

mişteki faaliyetlerinden dolayı 
yeniden yargılanarak faşizme, 
emperyalizme ve şovenizme 

karşı aktif mücadele verdiği 
için suçlu(!) ilan edilen TöB
DER hakkında açılan dava fa
şizmin niteliğini sergileyen so
mut bir olaydır da. 

Bu dava aynı zamanda sö
mürgeci Türk burjuvazisinin 
Kürt halkına, onun ulusal de
mokratik haklarına ne denli 
düşman olduğunun da gös
tergesidir. Faşist mahkeme bu 
konuda TöB-DER yöneticile
rini şöyle suçluyordu: 

"Eğitimin ırkçı-şoven , asi
milasyoncu karekterde old uğu
nu söyliyerek... · Yatılı Bölge 
Okullarının asi mi I asyon amacı-

nı taşıdığını söyleyerek ... Kürt 
halkının kendi kaderini tayin 
etmesini savunurak ... Milli duy
gulan yok edici ve zayıftatıcı 
propaganda yaptıkları , vatanın 

bütünlüğünü, milletin birliğini 

bozduklan için cezalandırıl
malarını. .. '' 

TöB-DER davasındaki çok 
önemli bir diğer nokta ise na
muslu ve kararlı unsurların fa
şizmin zorbalıklarına, zulmü
ne boyun eğmeyişlerinin bir 
kez daha somutlanmasıydı. 

TöB-DER yöneticileri dava sü
resince demokratik öğretmen 

hareketinin onurunu koruya
rak faşizme ödün vermediler .ve 
ona karşı direndiler. Onlar fa
şizmin iğrenç yüzünü şöyle ser
giliyorlardı: 

"Faşizme karşı oluşumuz bi
zim demokrasiden yana oluşu
muzdan kaynaklanır. Oysa fa
şizme karşı oluşumuz suç gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Faşizme karşi olmak suç değil, 
olmamak suç/ur. En ağır insan
Iık suçlarından biridir. Faşizme 
karşı olmamak insan haklarına, 

gaz odalarına, işkencelere, soy
kırım/ara , toplama kamplarına, 
ırkçı1ığa, kısaca insanlık dışı 

şeylere gözyummak demektir. 
Faşizme karşı olmamak, en te· 
me/ insan hak ve özgürlükleri
nin gasbına, demokratik örgüt
lenmenin boğulmasına, kısacası 
yaşam hakkının yok edilmesine 
evet deme/ı tir ... 

(Devamı 3. sayfada) 
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NAMEYEN XWENDEVANAN 
nedir?, Terörizm ve miting ne
dir?, Grev nedir? Faşizm nedir? 
Lenin kimdir, Marks nerelidir?, 
Stalin kimdir? vs ... 

Ledan ü Kutan 

X1laa Nab1n 
Revalen delal, 

• Dı roja 25.9.ı98ı 'an da ının 
jı pısmameki xwe namek gırt, 
ew nıha lı Kurdıstane bela ba
jare Bingole dımine, wi dı na
me xwe da çı sere wi qewımiye, 
yek-yek rezkıriye (ı dıbeje: 

"Leşkeran bı meniya çek-si
lahan dı ser gu nde me da gırtın. 
Ew yek-yek lı heınU malan fı 
dorbere wan geriyan, le wan tu 
tıştek nedit. Paşe wan jı mın 
pırs-pırsiyar kırm: "Te ev kın
cana jı kidere gırtın" beje, go
tın. Mm got ku beri saleke ının 
ew jı Texteqele stendın. Le ev 
gotınen ının sere wan da ci ne
gırt fı ez dameber kulman fı ku
tan. Paşe ez bırıme bajare Bin
gole. Ez h wır 5 ro jan mam, le 
ev 5 roj wek 5 salan wusan lı 
mın dırejbQn. Bo we yeke ku 
wan ez şev-ro dıkutam, wan 
nav-nuçık lı mın dıkırın. 

Disa dı roja 2.ıo.ı98ı 'an da 
lı gunde ... bı nave H.Y. mıro
vek dı besta gu nd da, dan b er 
le danan. Hemfı jın,keç fı bfıken 
gund cıvandın fı ew ji bı kul
man. va kutan, eziyet lı wankı
rın. Wan tıme nave kesen ku 
xwe veşartıne fı şuna çek-sila
han dıxwastın hinbıbın. Dema 
ku tıştek deste wan nebat, ijar 
wan xoy xıstın b er çav fı dı nav 
bırinen lıngen wan. Jı ber van 
zordestiyan jınen gu nd bı dar
sıngan va erişi ser cendırman 
kınn. Le paşe wan jın-mer ne
gotın h~mfı dor bı dor kutan. 
Nıha ji ew her şev lı gund peze
ke maleke şerjedıkın fı kefa 
xwe dınhenn. 

Dı bere da gunden Karer 
(Karer nave 9 gunden bajare 
Gıxiyene) sale du cara jı bo 
çerandına pez-dewaren xwe 
derdıkevıne zozanan. Le isa! 
dema ku wan xwest derkevne 
zozanan, leşkeran ne hişt ew 
derkevın fı ew şunda vegeran
dın. Cenderman baweriya xwe 
bı gundiyan neani, dıgotın ku 
"weki hfın derkevın zozanan, 
kesen ku fırarın, hfıne b ıp are
zın." Lı gunden ... fı ... wan 
çe nd Ieşgergeh avakırıne. Y ek 
jı gundeki here gundeki dm pe
viste destfıre bıgre. Gundi her
se dane xwanne jı ber zora van 
leşkeran, dane evare ji peviste 
gundi goşt çekın. Muxtaren 
van gundan ji mzanın çı bıkın, 
ew dıbejne muxtaran "Hun 
heryek- wek cendırma, peviste 
aliye me bıgnn" fı ew vi tehri 
zordestiyen xwe zetır dıkın. 

Karkerek jı Kurdıstane 

Metropaldeki Kürtler de 
lrkç1 Elask1 Görüyorlar 

Gözlerimiz günlerdir ba~lıy
dı, dayakların nerden geldi~ini 
bilmiyorduk, her biri bir köşe
den vuruyordu. ı3 gün Tunceli' 
deki bu muamelelerden sonra 
bizi gözlerimiz b~lı ve başımı
zıda bacaklanmızın arasına e~
direrek 4-5 saat yolculuktan 
sonra arabadan indirdiler. Daha 
sonra 5-6 saat hazırol vaziyetin· 
de beklettikten sonra her biri· 
mize birkaç kaşık çorba ve bir 
dilimcik kuru ekmek verdiler 
gözlerimizi yanm açmaya izin 
vererek yedirdiler. Ben dikkatli 
bir şekilde yanımızdaki ihti
yardan nerde oldu~umuzu sor· 
dum. O ihtiyar çevreyi daha iyi 
tanıdı~ı için olsaki, bana 
buranın Hozat alayı oldu~unu 
kul~ıma fısıldadı, birbirimizle 

De~erli yoldaşlanm, 
Birhç senedir Federal Al

manya'tla çalışarak geçimini 
kazanan Kürdistanlı bir işçi
yim. Almanya'ya geldi~imden 
beri halkımızın biricik yayın 
organı olan Denge KOMKAR'ı 
hevesle ve merakla okuyorum. 
Yoldaşlarım, ben bundan bir 
'süre önce Türkiye 'de izinden 
geldim. Orada görd~klerimi, 
duyduklanını aynen sıze yazı

yorum. Bizler metropoldeki 
Kürtler yaklaşık ı50 yıl önce 
halkımızdan, vatanımızdan 
kopartılıp İç Anadolu 'ya (Ci
hanbeyli) sürülmüşüz. O kadar 
zaman geçmesine ra~men hal
kımız dilini, kültürünü, örf 
adetlerini unutmamış. Ama ı2 
Eylül'den sonra halkımız üze
rinde uygulanan baskı, terör, 
zulüm kat kat artırılmıştır. Ben 
köyüme vardı~ımdan 2 gün 
sonra karakol komutanı yakla
şık 20 askerle geldiler. Askerler 
tek tek ev dolaştılar, dedilerki 
"herkes camiye gelsin" bizde 
gittik. Komutan cebinden bir 
liste çıkardı. 27 kişinin ismini 
okudu ve bunlann silahı oldu
~unu söyledi. Silahlan istediler 
ve bazıları silahı getirip teslim 
ettiler. Olmayanlara da 3 gün 
tanındı. üç gün içinde bu 
adamlar vannı-yokunu satıp 
silah temin ettiler. Komutan 
silahlan almaya geldi ve aldı 
sonra şöyle dedi: "Diyorlar 
ki Türkive'de işkence var. Ben 

karakola· düşen bir adamı ko
nuşturmak için her takti~ 
kullanının ". Buna kendimde 
şahit oldum. 

Di~er bir olay: Bir akıl has-
. tasının üzerinde silah yakalanı
yor. Adama işkence ederek si
lahı kimden aldın diye soruyor
lar. · Bu da korkusundan bir 
köylünün ismini veriyor. Asker
ler köye geliyorlar, bu adamı 
yakalıyorlar jipin arkasına ba~
Iıyorlar. ı km jipin arkasından 
sürüklüyorlar. Halk ellerinden 
almak istiyor ama eskerler dip
çikle vevap verince geri dön· 
rnek zorunda kalıyor. Ve bu 
köylüye aşın derecede işkence 
yapıyorlar. Daha sonra ı ay 
hapis, 40 bin TL de para ceza
sına çaptınyorlar hiç suçu yok
kene. 

Başka· bir olaysa Haymana'
mn Bumsız köyünde geçiyor. 
Halk köy odasında oturuyor
larmış. Orada köylülerden biri 
demişki "Nedir bunlar, biş iş
sizlikten sürünüyoruz hükümet 
te bize bir işyeri veyahut bir 
f(lbrlka acmıyor, Türkive'nin 
sermayesini hep Atatürk 'ün 
heykellerine veriyor". Aynı 
anda orada bulunan bir cahş 
(muhbir, uşak) bu durumu is
piyon ediyor. Akşam askerler 
gelip adamı alıyorlar, sabah 
cenazesini evin önüne atıyor
lar. Benim de ı ay içinde tanık 
oldugUlll ve duyd~um olaylar 
h unlar. 

· konuşmayı zaten yasaklamış· 

!ardı. 
BiZibir gece sadet.-e göm' 

ile betonun üZerine yatırdılar. 
Ben fırsat bulup bir de baktım 
ki neler göreyim. Çocuk, genç 
ve yaşlı insanlanmızdan oluşan 
büyük bir kitleyi bir araya top· 
lamışlar ... 

Dersim' de Tek Gencimiz 
D1sarda Kalmadi 

Bu arada ı5 gün geçmişti, 
son olarak ta beni bir falaka, iş· 
kence makinesine ba~ladılar. 
Daha sonra joplarla, sopalarla 
ayaklanma ve belime vuruyor
lardı. Bir taraftan da hangi si
yasette ve kimle çalışt~ımı 
soruyorlardı. Ben bilmiyorum 
diye cevap verince onlar sürek· 
li dövüp sövüyorlardı. Bizlerden 
birşey ö~renemiyeceklerini an
ladıktan sonra yine gözlerimiz 
b~lı ıssız bir yöreye götürüp 
serbest bıraktılar ve Ankara'da 
oldu~umuzu söylediler. Hal
buki bizi Nazimiye'ye bırs'· 
mışlar. (Nazimiye Tunceli 'r. 
kazasıdır) Sonradan çevremiz
den yardım görerek eve gele
bildik. • 

Sevgili arkadaşlar, 
Sizlere Denge KOMKAR 

yoluyla okuyucu yurtsevedere 
duyurursunuz düşüncesiyle ba
na Türkiye Kürdistanı'ndan bir 
arkadaşın yazdıklanm yazıyo
rum. Mektup aynen şöyle: 

~Askeri cunta Tunceli 'yi (Der
sim) kasıp kavuruyor. Kayseri'
den gelmiş komandolar gözleri 
dönmüş aç kurtlar gibi köyleri
mize saldınyorlar. İnsanlık dü
şüncesinden uzak bu faşist cun
ta Tunceli 'de tek gencimizi dı- · 
şarda bırakmadı. Her genci suç
lu-suçsuz işkence tezgahlann
dan geçiriyorlar. Ve nitekim bu 
tezgahlardan beni de geçirdiler. 
Faşist Cuntaya b~lı askerler 
beklenmedik bir gün köyümüz 
olan ... 'ı b astılar. Köyün içinde 
hiç kimse kalmayacak oir bi-

çi md e . kadın, e~kek ve çocuk 
hepsini bir tarlaya topladılar. 
Hepimizi aradıktan sonra kim~ 
liklerimizi aldılar. Daha sonra 
biz altı arkadaşı alıp önce Suat 
ve daha sonra Sütlüce köylerine 
getirdiler. Sütlüce karakolunda 
ifadelerimizi aldıktan sonra bi-
zi ellerimiz ve gözlerimiz b~lı 
halde cemseye bindirerek Tun- rlı 
celi Komando Al ayı 'na götür· 
düler. İlk geceyi so~uk bir sa
londa ellerimiz ve gözlerimiz 
-ba~lı olarak sandalye üzerinde 
geçirdikten sonra diğer gün 
biz 6 arkadaşı bir ko~uşa ge
tirdiler. Ellerimiz ve gözlerimiz 
ba~lı şekilde bizi uzun süre 
dövdükten sonra başladılar si
yasi sc>rular sormaya. Bu soru
larm sadece birkaç tanesi şöy· 
le: Komünizn nedir? Sosyalizm 

i RAN 
ve 

Bir arkadaşınız 
Dersim 

iRAN KÜRDiSTANI 
DEVRiMi 

TK SP Yayınlan 
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FASlST CUNTA EGE'de DUZENBAZLIK PESINDE 
Türk' burjuvazisi ötedenberi macera· öte yandan P ASOK'un Türk devleti- Emekçi kitleler, ~iirt halkı kendi 

ya atılmak istediği, halk kitlelerinin aley- nin Kıbns'ı işgal etmesine ve Yunanis- düşmanının faşist cunta olduğunu biliyor-
lıine kararlar aldığı zaman yalan kampan- tan'a karşı sürekli biçimde tehditkar dav- lar. Türk ordusu Kürdistan'da halkımıza 
yalar açarak kendisine haklılık kazandır- ranınasına karşı kararlı çıkış yapması da karşı bir savaş yürütüyor. O, hertürlü in-
maya çalışıyor. Bu genellikle Rus düş- Türk burjuvazisinin rahatını kaçırıyor. sanlık dışı yönteme başvuruyor ve halkı-
mantığı veya sık sık "Yunan tehdidi"dir.' Papandreu iktidar.ının NATO, AET ve mızın varlığını ortadan kaldırma hazırlık-
Kabul etmek gerekir ki Türk burjuvazisi benzeri kuruluşlar hakkında getirdiği gö- ları yapıyor. Bu nedenle bizim düşmanı-
ve onun hükümetleri bu konuda bir hayli rüşler ise başta ABD olmak üzere çeşitli nuz ülkemizi işgal altında tutan Türk 
beceriklidirler de. emperyalist çevreleri rahatsız ediyor. burjuvazisi ve onun devletidir. Yunan 

Son günlerde burjuva basınında yer ABD Yunanistan 'da şu anda işbaşında halkıyla aramızda herhangi bir düşman-
alan: "Papandeu Türkiye, Amerika ve Av- bulunan iktidardan oldukça rahatsızlık lık yok, olamaz da. Kürt halkı ülkemizi 
rupa'ya meydan okurken", "Lozan Ant- duymaktadır. cehenneme çeviren kendi düşmanı emper-
laşmasını hiçe sayıyorlar, Yunanistan yi- ABD 'nin bu amaçla çeşitli oyunlar yalizm ve tekelci Türk burjuvazisinin iste-
ne oyun peşinde","Ege'de çıkacak olay- oynamaya hazırlandığından, Yunanistan'- ği için Yunan halkına karşı savaşmak is-
lardan sorumluluk kabul etmiyoruz , daki ilerici güçlere karşı tuzaklar kurmaya temiyor. 

Amerika ve NA TO 'yu uyardık ", "Ege çalıştığından kuşku d uymamak gerekir. Aynı şey Türk emekçileri için de ge-
denizi mayınlanıyor" türünden başlıklar, ABD emperyalizmi aynı amaçla, Türkiye'- çerlidir. Bugün onlann hertürlü demokra-
faşist cuntanın Yunanistan'a karşı tehli- de işbaşında bulunan ve kendisine sada- tik hakkını ortadan kaldıran ve emperya-
keli bir saldırganlık içerisinde olduğunun katla uşaklık eden Evren cuntasını de dev- lizmin çıkan uğruna ülkeyi yokedecek 
belirtileridir. reye sokmaktan geri kalmıyor. tehlikeli girişimlerde bulunan Türk burju-

Gerçekten de faşist cuntanın Yunan- Türkiye'de yarattığı terör ortamında vazisi ve onun hizmetkarı Evren cuntası-
istan'a karşı düşmanca bir politika gütme- halkı canından bezdirmiş olan faşist cun- dır. Onlar istiyor diye Türk halkı da kar-
si için burjuvazinin çıkanna uygun neden- tanın, kitlelerin dikkatiııi açlık, yoksulluk deş Yunan halkıyla savaşa girmeye karşı 
ı var. Her şeyden önce Türkiye'de fa- ve zulümden başka tarafa çekmek için eli- sessjz kalacak değil. 
~ .ı halk kitlelerini ağır biçimde ezer- ne geçecek hertürlü fırsatı kaçırmıyacağı Halklanmız emperyalizm ve tekelci 
ken, Yunanistan 'da P ASOK iktidara gel- da ortadadır. Türk burjuvazisi daha büyük karlar elde 
miş bulunuyor. Faşist Türk Yönetimi ile İşte bütün bu etkenler, faşist cunta- etsin, faşist cunta kanlı yüzünü gizlesin di-
ilerici P ASOK iktidarlan doğal olarak nın "Yunan tehdidi" masalını ortaya at- ye ölmek istemiyorlar. 
pekçok konuda uyuşamıyorlar. Faşist masına neden oluyor. Faşist basın kollan Faşist cuntanın halklan birbirine kır-
cunta, güçlü ve demokratik bir iktidarın sıvanuş,. yalan haber döşiyerek bu tehli- d ırma planıanna karşı çıkmak hepimizin 
yönetimindeki Yunanistan 'ı elbette iste- k eli ve halk düşmanı oyuna zemin hazır- görevidir. 
mez. lamaya çalışıyor. 

Jl AWUSTRALIYE 
Komela Kurden Avustralya Tırkiye programek hate weşan- .reş u nczanan dıxapinın, lı pe

beri çendeki şevek çe kır, dı şe- dm. Komela Kurden Avustral- şiya şoreşa Kurdıstane dıbın 
ve da nezkaya 350 kes beşdar ya, usa ji car-carna clerkete Te- astenge n mezın. 
bfuı. Dı şeve da, berpırsiyaren levizyona bajare Sydney. Komela Kurden Avustralya 
komele lı ser rewşa Kurdıstane Komela Kurden Avustralye sılaven bratiye u pıştgırtiye jı 
peyıvin u bala guhdaran kışand- lı ser "Qıyade Mıweqet" namek bo PDK-/rane re dık e u tckoşi
ne ser welate xwe. Paşe jı folk- jı bo weşandıne, Denge KOM- na gele Kurd lı Kurdıstana lra
lor, muzik u listıken Kurdan KAR ra şandiye, em ve name ne piroz dıke. 
çend nımfuıe hatın nişandın. lı jer dıweşinın: Gele me jı "Qıyad~ Mıwe-

Ew dılııstana ku beri çe nd "K~mela Kurden Avustralya qet" dıxwaze yan xeta xwe rast 
metıan lı Avustralya jı bo zaro- kevncperesti u oportinizma b ık e, w ere ser ri ya şoreşe, yan 

Kurd hatıbu vekınn, hetani "Qıyada Mıweqet" (PDK-1) lı ji nave xwe bıguhure, bıbe "Qı
.... ıa xebaten xwe dajo. Nezka-. hemberi tekoşina gele Kurd lı yadc Xayinan u Nokeran" 
ya 20 zaroken Kurd lı vır bini Kurdıstana lraıı protesto dıke. Bıra "Qiyade Mıweqet" ni
zmane Kurdi dıbın. Dı roja 15. Ew partiyen ku jı dıjmın ra şan bıde tl dılvekıri beje, jı bo 
11.1981 'a dı radyoye da lı ser nokertiye dık ın, tu c aran k eri çı peşmergeyen Kurd, yen Par
qedexekınna zmane Kurdi lı ge_le me nehatın. Ewana bext- tiya Demoqrat a Kurdıstan dı-

kuje? " 
(Baştarafı 1. sayfada} 

'Bu mitıngleri yapmaktaki 
amacımız, iddia makamınca 

belki (kurulu müesses nizam/ar
dan birini yıkmaya, bir sınıfın 
diğer sınıflar üzerinde tahakkü
münü kurmaya matuf yasa dışı 
eylem) olabilir. Fakat bize gö
re bu yaşama kavgasıdır. Açlık 
sorunudur. Baskı ve zulümleri, 
kıyım/arı, ölümleri biraz olsun 
aza/tabilme ve durdurabi/me 
sorunudur. Demokrasi sorunu
dur, özgürlük sorunudur ... 

'Yukarıdan beri açıklamaya 
çalıştığımız gibi yurtseverlik 
ve demokratik görevleri geri bı
raktırılmış bir ülkenin aydın ve 
ilerici öğretmenleri olarcık yeri
ne getirmeye çalıştık. Bunun 

için suç/anıyoruz. Hem de çü-
rümüş, eskimiş, paslı silahlarla nıyor. Hiçbir güç insanlık tari
yolumuzdan alıkonulmak, yıl- hinin ileriye doğru gidişini ter
larca sürecek mahpusluk ve sine çeviremez. Aynı yönetimi 
sürgünler/e tehdit edilerek, onu- 12 Mart 'tak i faşist çetelerde 
rumuzdan, insanlığımızdan denemişlerdi. Bunun için de 
ödün vermemiz isteniyor... TöS'e ve TöS yöneticilerine 

'Bizden böyle bir ödün bek- saldırmışlardı. Fakat sonra-
lenmemelidir... dan karşılarında nitel ve nicel 

'öğretmen/erin ve halkının yönden TöS'den daha güçlü 
yüzüne bakamayan öğretmen- TöB-DER'i bulmuşlardı. De
ler olmak ta nsa, aç, işsiz, ma- mokratik öğretmen hareketi 
pusta ve sürgünde yaşamak ama yine burjuvazinin Türkiye 
onurlu ve alnı açık yaşamak halklarının özgür ve mutlu bir 
daha güzel olsa gerek ... " · gelecek için sürdürdükleri mü-

Faşist cunta TöB-DER'i ka- cadelede eğitim emekçileri 
patarak, yöneticilerini cezalan-onurlu yerlerini alacaklardır. 
dırarak demokratik öğretmen Hiçbir gerici, faşist güç demok
hareketini durdurmayı amaçlı· ratik öğretmen hareketini dur
yor. Fakat bu konuda da alda- -ıuramaz. 
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YILDA 

KONUT 
Burjuva basınına yansıyan 

iki haber: Mardin'de 1973 yı
lında yapımına başlanan 410 
konuttan 200 tanesi bitiritip 
hak sahiplerine dağıtılmış. Er
zincan 'da ise 1954 yılında 
deprem ve çığ felaketine uğ
rayan Kilimli köyü için yapıl
ması planlanan 42 konuttan 
16'sı tamamlanabilmiş. 

Bravo do~rusu ''güçlü'' 
Türk devleti gerçekten de şa
nına layık bir iş becermiş. 
1954 yılında felakete uğrayan 
köylüler için yani tam 27 yılda 
16 konut (siz kümes anlayın) 
yapıp bitirmeyi becerebilmiş. 
Başka bir deyişle yaklaşık 2 
yılda bir ev. Mardin'de ise 8 yıl
da gene 200 adet evi bitirmiş. 
Eh bu "büyük" başansından 
ötürü şimdi Kürdistanlı aileler 
yemeyip, içmeyip Atatürk'ün 
yolundaki devlete dua etsinler .. 
Ama bu işte bir eksiklik var ki 
ona değinmeden geçmemek ge
rekir. O da şu. Devletin geriye 
kalan konutlann yapımını bir 
süre daha erteleyip yerine Mus
tafa Kemal'in heykellerini yap
ması. Köylüler ona bakıp "hu
zur" duyarlar. Evsizlik ise 
önemli değil, ona nasıl olsa 
alışkınlar. 
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BIJI YEKITiYA 
XWENDEKAREN 

Hetani nıha dı nav 25 satan 
da tevgera xwendekaren Kur
dıstan lı derweyi wela~dı reke 
teng fı dıjwar ra derbaz bfı. Jı 
bo hıngavtına ve riya çel (i 

kort, dı nav van salan da gav
ne fıre hatın avitın, le sed heyf 
serfıraziyen wusan mezın neha
tın derxıstın. Lı ser yekıtiya 
xwendekaren Kurdıstan bıber
pırsiyariyan u guhdarike sıst

bıçuk va hate sekınandın u her 
komeke politik sere xwe hılda 
çfı, an ji bı ditıneke teng va ser 
ve pırse sekınin. Ve yeke per
çebfın-belavbfına tevgera xwen
dekaren Kurdıstan bı xwe ra 
tevayi ani. Tevgera xwendeka
ren Kurdıstan ev çend sale jan 
fı e şa ve yeke dıkşin e. 

Ev du sal e j ı bo pe kanina 
yekıtiya xwendekaren Kurdıs
tan lı derweyi welat, gelek cıvin 
hatın çekırın, gelek hang hatın 
derxıstın fı gelek koroelen 
xwendekaren Kurd bı ve yeke 
va sere xwe eşandın. Dı dawi
ye da dı roja 24-25.10.1981'an 
lı Beriina rojava nunere çend 
komelen Kurd jı. 
xwendekaren Ku 
fı dı vi wari da 
tın. Nave van Ko•m~ııaıi)';11Vln 
- Komela 
dıstan yen Pe şverfı lı 
- Komela Kurdi lı Swed. 
- Komela Xwendekaren Kurd 
lı Ewrupa (Komita Amadekm
na Kongra 20'an). 
- Komela Xwendekaren Kur
dıstan h DeıWeyi Welat (AKSA 
nawend Wien). 
- Komela Xwendekaren Kur-, 
dıstan h Derweyi Welat (AKSA 
nawend Berlin). 

Paşi ve bıryare, jı bo cihani
na kar fı baran fı jı bo xebaten 
Kongra Yekıtiye komiteke bı 

nave "Komita Amadekırıne" 

hate avakırın. Ew nfıneren ku lı 
Beriina Rojava gihiştın hev, h 
ser tevgera xwendekaren Kur
ctıstane fı h ser rewşa Kurdısta
ne dfır fı dırej peyıvin, dı nav 
xwe da dan fı standın. Wan pey 
v:m şewran ser him · · ·· hen 
jerin daxfıyanik bı · ·· ·Kur-
di, Tırki fı Erebi d in. Dı 
keriki ve daxfıyane ~;;atın ku: 
a) Tevgera xwendek~rUı derva 
pewiste dı çarçewa ı@'~ıstıneke 
sindikati, xwendekari, Kurdıs
tani, demokrati fı peşverfı de 
bıxebıte; serbıxwe be fı bı tu 
parti yan rexıstmen rezani ve 
ne gıre da yi l;>e~ 

Pewiste çalaki fı weşaneri 
komela yekbfıyi dı xızmeta hvi
na (tevgera) rızgarixwaza gele 

KURDISTAN 
Ku ıd de bın, h her çar perçen 
Kurdıstane. · 
b) Tevgera meye xwendekari 
beşek e jı tevgera nzgarixwaza 
gele Kurd. Tevgera me dı te
koşina zehmetkeşen gele Kurd 
da, bı peşerigiya parti fı rexısti

nen wi yen şoreşger fı nıştı

manperwer beşdar dıbe, pışt

gırtiya we tekoşine jı bona 
peşketına cıvaki dıke fı dıxebı
te jı bo pekanina mafe çarenı
vise ye gele Ku ıd, dı welate wi 
Ku rdıstan da. 
e) Te koş in lı dıji im pe ryalizma 
cihani bı serokatiya imperyaliz
ma Amerike, lı dıji koloniyalis
ti, faşisti, siyonisti, nıjadperes
ti, kevneperesti fı çeprewiye ye 
( çepitıya e kstremist e). 
d) Rawestan lı gel suzfımana 

welaten sosiyalist, tevgera kar
keran lı welaten serınıyandan fı 
hemfı tevgeren nzgarixwaz yen 
gelen bındest lı cihane, jı b ona 
aşıti, demokrati fı peşketına cı
vaki. Tevgera me pıştgırtiya te
koşina hemfı gelen bındest dı
ke, jı bo nzgariye ü serxwebfına 
nıştımani. 

e) Yekıtiya Xwendekaren Ci
hane (IUS) peşengiya tevgera 
xwendekaren cihane ye. Pe
wiste tevgera xwendekaren 
Kurdıstan lı derva bı çalaki dı 
nav rezen we da karbıke. 
f) Tevgera me bı xurti lı dıji 

şere bırakujiye lı Kurdıstane 

radıweste fı maf dıde xwe, rex
ne lı çewtiya rezaniya parti
yen Kurdıstani, yen nıştıman
perwer fı peşveıiı bıke fı wan bı 
çewtiyen w an agehdar bıke. 
g) Tevgera me bı xurti dıxebı
te, jı bona bezkırma pewendi u 
hevkariye ·, dı navbera tevgera 
gele me fı hezen peşverfı de, 
yen gelen wan welaten ko Kur
dıstan dı bın deste rejimen wan 
da ye. Tevgera me pıştgırtiya 

mafen netewi fı cıvaki, yen 
'Kemaniyen Netewi" dı Kur
ctıstane da dıke. 
h) Tevgera xwendekaren Kur
dıstan jı xwe re weje, çand, hfı
ner fı zare (zmane) Ku rdi dık e 
bar fı jı bona peşvebınna wan 
dıxebıte. 

Di sa dı daxfıyaniye da te go
tın ku; i sal dı me ha Tebaxe da 
'Kongra Yekıtiye" we pekbe. 
Dı ve kongre da endamen "Bı
revabırına Gışti" we ben hılbı
jartın. Em bawer dık ın ku yekJ· 
tiya xwendekaren Kurdıstan dı 
paşeroje da dıji imperyalizme, 
faşizm, feodalizm u dıji hınctes
tiye we gavne fıreh baveje u 
we denge gele me bılıntır bıke. 
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EL SALVADOR'da 
ABD TERORU 

El Salvador'da Amerikan 
eliyle yönetime getirtilen faşist 
diktatörlük halka karşı kanlı 

bir savaş yürütüyor. işkence, 
terör ve katliamla 4 milyonluk 
bir halk özgürlük ve bağımsız
lık istediği için, ABD tarafın
dan cezalandınlıyor. Aralann
da terör ve katliam uzmanı 

1000 'e yakın Amerikalı asker
sivil danışmanın bulunduğu, 

gerici güçler tarafından Salva
dar halkına karşı yürütülen bu 
haksız savaş şimdiye dek 
12 000 insanın ölümüne yol aç
tı. Bugün Amerikan yanlısı fa
şist dikta rejimi ile halk güçleri 
arasında çetin bir savaş sürü
yor. 

Nikaragua'da Amerikan uşa
ğı Somoza diktatörlüğünün yı
kılışı ABD 'yi ürküttü. ABD As
ya ve Afrika'da olduğu gibi Gü
ney ve Orta Amerika ülkelerin
de de, sömürü alanlannı yitir
memek, ulusal kurtuluş hare
ketlerini dağıtmak için terör 
estiriyor, katHarnlara girişiyor; 
işbirlikçi kukla asker-sivil dik
tatörlükler kuruyor. 

15.10.1979'da El Salvador'
da General Romero yönetimi 
genç subaylar tarafından dev
rildi. Yerine asker-sivi 1 karması 
bir cunta hükümeti oluşturul

du. Yeni hükümet baskıya son 
vereceğini, reformlar yapacağı
nı vaadetmışti. ABD cunta hü
kümetini, Nikaragua'dakine 
benzer bir gelişmeyi önlemek 
amacıyla destekledi. 

Hıristiyan demokratların ya
nı sıra, sosyal demokrat hareke
tin temsilcileri de yeni hükü
mete katılmışlardı. Komünist 
Partisi o aşamada suskun bir ta-

vır takınmıştı. Buna Karşın mu
halefetteki pekçok sol grup 
cunta hükümetine karşı çıktılar 
ve onlar bu hükümetin Ameri
kan 'ın bir manevrası sonucu ba
şa getirtildiğini öne sürdüler. 

Ocak 1980'de hükümetteki 
sivil güçlerin çoğu, Hırıstiyan 
Demokratlann sağcı kanadı 

hariç, geri çekildiler. Ve kısa 

bir sürede muhalefetteki güç
ler direnişe geçtiler, rejime 
karşı mücadelede güçlerini bir
Ieştirdiler. 

~ EI Salvador halkının birlik 
ugrunda attığı olumlu adımlar 
b_~gün EI Salvador devrimin~ 
guç katıyor. 

1980 Nisan ·ayı başlanı 
50 'ye yakın parti, sendika, k ••. 
le ve mesleki örgüt birleşerek 

''Devrimci Demokratik Cephe''. 
yi (FDR) oluşturdular. 11.10. 
1980 'de de 4 gerilla örgütü 
biraraya gelerek "Ulusal Kurtu
luş Cephesi Farabundo Marti ". 
yi (FMLN) oluşturdular. Böy
lelikle en geniş muhalefet hem 
politik hem de askeri alanda 
yekvucut oldu, faşist dikta re
jimini devirmek, ABD 'yi El Sai
vador'dan kovmak üzere birlik
te silahlı mücadeleyi başlattılar. 

El Salvador halkı er geç za
fere ulaşacak ve devrimci-de
mokratik bir iktidar kuracaktır. 
El Salvador halkının bu haklı 
savaşı dünyanın tüm ilerici güç
leri tarafındap geniş bir destek 
görüyor. El ~Salvador halkının 
birliği ve ona sağlanan güçlü 
enternasyonalist dayanışma za
ferin güvencesidir. 

Zafer EI Salvador halkının 
olacaktır. 
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SUÇLUSU YABANCI BUNALlMlN 

***IşçiLER 

ler burada emekleriyle geçinen insanlar
dır .• Onlar işine gel~iği zaman p_atronlar 
tarafından farlatılıp atılai~ Q ncaklar 

DEGIL* ** dej~.i:lJer. _ :ı: .. 
!''ederal Almanya'da zor koşullar aı

tında yaşıyan yabancılar re bu arada özel
likle Türkiyeli emekçiler günden güne ar
tan bir baskı ile yüzyüzeler. 

Bir yandan faşist ve gerici çevreler ta
rafından yabancı düşmanlı~ı kışkırtılıyor, 
sık sık saldırılarda bulunUluyor; diğer ta
raftan ise F.Alman ve eyalet hükümetleri 
yabancı işçilerin en doğal ve insani hakla
rını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. ör,
neğin: İşçileri geri gönderme planları ya
pılıyor. Çocuklarını ve ailelerini yanlarına 
getirmeleri engelleniyor, hatta çeşitli yol
larla evlenmelerin önüne bile geçilmek is
teniyor. İşsizlik· ise zaten herkesten önce 
onların yakasına yapışıyor. 

Bir zamanlar törenlerle karşiianan ve 
sık sık madalya takılan yabancı işçilere 
karşı ortaya çıkan bu tavır değişikJiği 
n~rden kaynaklanıyor acaba? Artan 'ya
bancı düşmanlığı tesadüfi bir olay mı 'dır? 
Kuşkusuz değil. İşçilere yönelik baskılar 
ve yabancı düşmanlığının artması birbilini 
tamamlıyan iki gelişmedir. Alman kapita
F ri bir zamanlar yabancı işçi getirie
t .ek için can atıyorlardı. Çünkü. ekö
QOmik durum buna elverişliydi. Kapita
listler ucuz işgücüne mulitaçtılar. Sonuç
ta milyonlarca işçi evini yurdunu terlt
edip F.Almanya'ya geldi. Kaı>italistleh>n
ları en ağır ve pis işlerde, üst~lik te çok 
düşük bir ücretle çalıştırdılar. Bu; işçiler 
sayesinde karlan kat kat büyüdü. · 

Ancak işler hep onlann istediği bi
çimde gitmedi. Alman ekonomisi bunalı
ma sürüklendi. Artık i~ç,ileri kitleler ha
ltı:lde sokağa atmak onlar açısından gerek
liydi. Doğal olarak ilk atılanlar hep ya
bancı 'işçiler oluyor. Ama bu da herşeyi 
haledecek bir formül değil. Çünkü işsizli: 
ğin büyümesi; işsizlik parasının ödenmesi 
v_e benzeri nedenlerle maddi yük getiriyor. 
Kaldı ki bu durum sosyal huzursuzlukia
nn da en büyük nedenlerinden bir tanesi-
dir. · · · 

üstelik Türkiye 'de son yıllarda düze~ 
nin iflas etmesi ve ekonomik çökijntünün 
buYümesi yüzünden Almanya'ya 'kitle,ler 
'İ)alinde olan göç arttı, · Faşist cuntanın 
Jşqaşına gelmesinden sonra ise politik Hti-. 
cacılar akın ettiler. 

İşte Alman tekelci sermayesi, bu du
rumda kendi çıkarına uygun olarak bir ta

. raftan çok sayıda yabancı iŞçiyi işten atar 

. ve onlara binbir çüçlük gösterirken diğer 
taraftan ise faşist ve diğer gerici çevreler 
tarafından yabancı düşmanlığının körük
lenmesi hızlandİnldı. Elbette her iki yön
tem de aynı güçlerin, yani büyük tekel
lerin bir planı sonucudur. Amaç, yabancı-

, larla Alman halkının arasını açmak, düş· • 
manlık tohumları ekmek ve sonuçta işçi
lerin ülkeyi terketmelerini sağlamaktır. 

Bunun için herşeyden önce doğal 
olarak Alman faşistleri devreye sokulu- ' 
yor. Yabancılar hor görülüyor ve sanki bu
nalımın ve artan sorunlann sorumlusu on-·, 

· larmış gibi bir hava yaratılmak isteniyor. 

Tüm' yiibancı işçiler kendile e yo-
nelik tehditlere karşılık birlikte hareket 
etme li ve Alman halkıyla,,il~GL v.~ j de-

'·mo~ratik güçlerle dayanışmalarim arttjf· 
malıdırlar. Unutmamalı ki yabancı d~ş· 
mımlığını k9~liyenler Alman eı:q~J;c;,i· 
leıi;değil, faşist ve diğ_!r gerici güçle~!!• 

Bazen basit bir takınl gerçekler', ·nal!. 
darıri niteliğini ve tekelcVsermayenin)'ffl 
lel~r. Uzerindeki baskısın! .göste~--el':e y_~t. 
terudir. Son yıllama ve', 'özel • ~~ faş_~t 
cuntaı:ıın işbaşma g~e~dı~n.. ll,~a.~~~L 
kiye Jıalklannın gencı gUÇ~~if~ ı;J~~n 

.;göl1Ue,Ieri oldukça kolıty{aştı: '(:~ıtü''~t 
. §işt cimta attığı her adıinda emekç1\ere 

·: '
1
"'yehi yükler ·~etirlyor, onıann: ~!~ptıla'~ 
ar~tınyor. ~ · , . : 
. Son zamaQlardılki zamlar, ijcret "ai-

,;ıtı~t·.:~~e "Y.H•~j4~ım;; ~!~ay~~··~ar~~'?f· 
, neklenn en çarpıcılatıni.fan _bırı~. • ~~Şı~t 
hi.[kj,imet, 198~ yılı,nda e~nasyoh o!mu~ıtı 
.yüzq-e 40 olduğunu 'açıklıyor. (Ku~~~Uz 
bu rakam gerçeği ifad~ etmiyo_r ~mi(~~e 
de doğru kabul edelim~· Gene aynl JJ.Wt~
met, ücret artı~lal!nı da ~üzde 25 ·~~ ~1,!~: 

Oysa işçilerin hiç bir suçu yo~. On- ,yor. !akat brıU, .. ~de ~~'!!~,}~!.fa.ıt~~ 
lar keyfi olarak buralara kadar gıHmiş de: içieğil brüt. :B_u gurıım gozoftun~·,#f.ntf~!l\-
ğiller. Emekçilerin kendi topraklarindan (!a işçinin ücretlndeki net artışın en.fazl~ 
binlerce kilometre uzakta horlanarak ça- · 'yüz4e 10-15 ~~ında değiştiğLo~ya ıiı;-
lışmayı, ezilmeyi göze almaı8.n bir parça kar. Bunun arilamı, 1980 yılıı;tqrJJ~ym~-
ekmek içindir. Onlar patronlar gibi bü- titı ücretleri yQzd!;! 25-30 ar~şıJ!~~~,~tişür-
yük karlar peşindekoşuyor ~-eğiller. Hiç.. d"~ijd··. · i •-·v .. L 

kuşkusuz eğer kendi ülkelerinde yapabi- '· ug J;.~ i§ 'ıl u kadarla da tiitthi~~Y,\fıı'~c·
lecekleri bir işleri olsaydı, eğer geçilnleri- retiiierin _kaybı y\izdev.,~.9:,~9, :~9.l~~-n~~
ni temin edebilselerdi bu sıkintılara kat- : .. ,j{,almıyw. Onlar biL~E!. gel~Qe1,tiJı~sb~~
lanmak istemezlerdL ~?.a.."ka~ar ki fiya~ art}şJ~n~~~- -;ra~~hl~ı 

Aı:na -~epimi~ T~k.iye'yi biliyo_ı:u~· .. ,ocfıye~ekl~~- Va~sıi~ım_,~~)~.Y~'rkJ--1~~!,~
Tekelcı Türk bur.ıuvazıs~ ve.,pnun hüJ{U- , ~t;;ış, oranı_da y~~f~p 9lg,~;t~·.O:'~'if!l'Ot 
metleri Amerikan uçaklarına; si1ılh\an~a, '· Ja1.a\ık~n ;~er9ek ~u pıut_C!f~',İ~yi·.~~(~ 
Alman tankiarına ve Mustııfa :Kemal ı~.:- ./~q, a~-;t'uzde 50-60.-arası~;~~t }nı' opŞfi:te 

· heykellerA~e verdiği değe~, insa~lar.ın so:' t- .,göşte~bek::-9 d~,h~ün;ıe~~ \l'e~.l_ği·:~a!l#ı 
runlarını · gıdermeye vennıyor. IA!npadan_ · · ,,'t,akamlara, _gor~, -gerçek~ ı~tf?rum'_ (laı\fi 
askeri yığmak yapılıyor. Bu yüzdt\n de···dafelci: _ ·- ı.rrı.ı! -:uu .. ı: 
Türkiye 'de emekçilerin milyonlarcast' aç '• . Aynı; gl,jnleni"e ouıjü'vıfbasifiinlfli·\)i'r 
ve perişan, silah ve heykeller k.ann·doyurY1 diğe{'lı;aber de yer'. ald~.'"AçliW1ıro'~ramı
muyor. 'İşsizlik, enflasyon faşist terör in• '"'- iıiii !inimarı; yani 'faşlzmfti'''~1uilffi;lliik 
sanlan canından bıktırmış. . prö~amının yürütücüsü, emekÇF<IifŞ'rlılnı 

Bu emekçiler böyle bir ortamda baş- _ Turgıit özal, hem empe'İ)iillilit ballfi{ !çev-
ka çözüm .yolu bulamadıklan için burala- _relerinde ve hem de Türk 'fıimjtiV'a'~~te-
ra kadar geldiler. Onlar yıllarca çalışıp lerinde "yıhn adariı'ı~' olarılk illm·e8ildi. 
çabaJadılar ve hem Alman kapitalfstleri- Nedeni ise yukandadeğinllen''açl!k'prtifg-
nin karlarını arttırdılar, hem de Türk b ur- ramını yürütlüğe sokması;' lpat:rônllınn 
juvazisi için yolunacak tavuk "rolü oynadı- h_~5abına h~lk kitlelerini yoksulluğa ~a-
lar. Şimdi ekonomi bunalıma girince gene ha': 1Çok itmesidir. Ev,et;e Kenan Evre~-·fn 
onlar kurban edilmek isteniyorlar. üstelik "mutluluk" dileği emekÇiler için nasıl aç-
te gece gündüz hak, hukuk, ac,lalet \t!flan- lık ,ve yoks~lluksa,'Turgut özal'in "yılın 
nı ağızlanmian düşü~Illeyenler yapıyor adamı·: ol,llJ.ası pa öy,lepihl!.çretlil~re ı;IU-
bun\1. Keiıdi düzenlerini,nsuçunu en}ekçi- . ş~n ise keı:ıc,li ı;lü,Şma;niarmiiyi taqım;ısı ve 
'~r:' 9detti,rm,y~ ,istiyellAAı;in el~ette :,c~dd~- ~rndj }k~i,ı;farı. İÇ,İl): ,~e~~u~~~~j;~ıf;mFlen-
ye alınacak taraflan yoktur. Yabancı ışçı- dırmesıdır. · 
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POLONYA SORUNU VE . C 
Polanya'da son 2-3 yıldır 

hızlanan karşı-devrimci çaba
lar, geçti~imiz günlerde doruk 
noktasına ulaştı ve hükümet, 
olaylan kontrol altına almak, 
bu olumsuz gidişi durdurmak 
için orduya başvurmak duru
munda kaldı. Olaylarda başro
lü oynayan ve karşı-devrimci 

eylemin temel üssü haline gel
miş olan Dayanışma Sendikası
nın kapatılması, birkısım yöne
ticilerinin tutuklanması emper
yalist çevrelerin büyük yaygara 
koparmalarına yol açtı. Bu çev
reler, önce, Polanya'da halk 
kitlelerinin geniş bir ayaklan
masını hayal ettiler; bunun için 
propaganda araçlarını vargüçle
riyle seferber ettiler. Polanya'
ya yönelik yalan haberler üre
tildi, radyo ve televizyonlardan 
kitlelere sunuldu. Bir Sovyet 
müdahalesi, oldu-olacak biçi
minde gösterildi. Polanya üni
forması giymiş Sovyet askerle
rinin ülkeye sokuldu~u iddia 
edildi. Kovboy eskisi Reagan 
açıkça Polanya'nın içişlerine 
müdahale etti ve tehditler sa
vurdu. Emperyalist çevreler as
lında bir Sovyet müdahalesini 
candan temenni etmekteydiler. 
Böyle bir müdahaleye karşı 
pratikte, askeri alanda birşey 
yapmasalar bile, Sovyetleri sal
dırgan göstermek, banş hareke
tini toıpillemek ve anti-sosya
lizmi daha yo~un biçimde pro
paganda etmek için ondan ya
·rarlanmayı umuyorlardı. 
1 Emperyalistler, Polanya'da 
'ordunun duruma müdahalesi 
nedeniyle görülmemiş bir çı

~ırtkanlık yapıyor, sahte özgür
'lük ve demokrasi yaşlan dökü
yorlar. Ama onlar, Türkiye'de 
faşist generallerin yönetime el
koymasını büyük bir sevinçle, 
ellerini o~uşturarak karşıladı

lar. Emperyalistlerin bu pişkin
lıi~ini anlamak zor de~ildir. On
'lar dünya kamuoyunu, kendi 
ülkelerinin kamuoyu da dahil 
olmak üzere budala yerine ko
yuyor, kolayca aldatabilecekle
rini sanıyorlar. 

Diğer yandan, Türkiye'ye 
faşist cuntanın gelişi ile Poton
'ya olaylan arasında büyük fark 
:olduğu, bu ikisi arasında bir 
benzerlik kurulamıyacağı açık
tır. Türkiye'de cunta kitlelerin 

1sömürüye, zulme karşı mücade-
; Jelerini bastırmak, onları zinci
re vurmak için iktidara el koy
muştur. Bu faşist ve gerici bır 
cuntadır. İktidara el koyduğu 
'andan başlayarak yüzlerce ile-
1rici insanı kurşuna dizmiş, onu 

aşkın yurtseveri idam etmiş, 

binlercesini idamla yargılamak
ta. Bugüne dek yüzbinleri aşkın 
insan göz altına alındı veya tu
tuklandı. ülkede işkence çarkı 
amansızca çalışıyor. Kürdis
tan 'da halka reva görülenler ise 
tarihteki en cani, en zorba yö
netimlerin yaptıklarını gölgede 
bırakıyor. Ama bu çetenin iş
başına gelişi bizzat NATO'nun 
onayı ve ortak planı ile gerçek
leşti. ABD yönetimi bu çeteye 
toz kondurmuyor, onu vargü
cüyle destekliyor, tüm yaptık
larını haklı ve gerekli buluyor, 
onu daha da teşvik ediyor. 

Polanya'daki olaylar ise çok 
daha başkadır. Polanya'daki 
muhalefet hareketi, tam tersi
ne, ülkede sosyalizmin kurulu
şuna karşı bir tepkiyi temsil 
ediyor. Burada gerici unsurlar, 
emperyalizmin yanlıları, eski 
sömürü düzenini geri getirmeye 
çalışıyorlar. Polanya 'da bir 
avuç tekelcinin, vurguncu ve 
toprak ~alarının diktatörlüğü 
yok. Polanya hükümeti dün 
halkına baskı ve işkence yap
mıyordu, bugün de yapmıyor. 

Ama gerçekleri tersyüz et
mek, akı kara göstermek em
peryalistlerin ötedenberi sanatı
dır. Kendi ülkelerinde, kendi 
sömürü ve zulüm düzenlerinin 
bir sonucu olarak binbir rezil
lik, binbir direniş ve çatışma 
yer alırken, onlar, dün Çekoslo
vakya 'daki, Macaristan 'daki, 
bugün Polanya'daki olaylara 
bir cankurtaran simidi gibi san
lıyor, bir kaşık suda fırtına ko· 
panyor, "işte bakın, halk sos
yalizmi istemiyor!" diye şama
ta kopanyorlar. Bu tür olaylar 
onlara kendi yaptıklarını gölge
lerne fırsatı veriyor. 

Polanya olaylan, Avrupa'
da kitlesel banş hareketinin 
tam da kabardığı, ABD 'nin sa
vaş kışkırtıcısı Reagan yöneti
mini köşeye sıkıştırdığı bir 
dönemde sahnelendi. Emper
yalistler, bu olaylardan, dünya 
kamuoyunun dikkatlerini baş
ka yana çekmek, savunmadan 
saldınya geçmek için yararlan
maya çalışıyorlar. 

Ancak emperyalistlerin um
dukları kursaklarında kaldı. Po
lonya'da bekledikleri olmadı ve 
olaylar yatıştı. Ülkeyi sosyalist 
topluluktan koparmak için yıl
lardır sistemli ve yoğun bir ça- · 
ba harcayan emperyalistler, 
umduklannı bulamadılar ama, 
yine de anti-sosyalizm yönün
de kitlelerin beynini y•k ama 
çabalarından geri kalmadılar. 

Çekoslovakya, Macaristan ör
neklerinde olduğu gibi Polanya 
olaylarından da daha uzun bir 
süre yararlanmaya çalışacaklar. 

Emperyalistlere bakılırsa Po
lonya'da halk nerdeyse aç ve 
kitleler özgürlük ve demokrasi 
istiyor! Onlar Polanya'yı Şili, 

Güney Afrika Birliği gibi en 
zorba, faşist ırkçı rejimlerle kı
yaslamaya kalkışıyorlar. Ancak 
özünde Şili, Güney Afrika Bir
liği gibi faşist ve ırkçı rejimle
re, Türk faşist cuntasına ve tüm 
öteki gerici diktatörlüklere sa
hip çıkıyor, onları vargüçleriyle 
destekliyorlar. Polanya 'da iste
dikleri ise bu türden bir karşı
devrimdir. Polanya'daki muha
lefet, emperyalistlerin gizli-açık 
çabalarıyla birleşerek işte böy
lesine gerici bir hedefe yöneldi 
ve Solidaritet'in başında küme· 
lenmiş olanlar bunu gerçekleş
tirme hevesine kapıldılar. 

Emperyalist çevreler ve Po
lonya'daki karşı-devrimci un
surlar amaçlarına ulaşamadılar, 
ama bu olayların gerek Polanya 
için, gerek genel olarak sosya
lizm saflan için bir yara açtığı· 
na, emperyalist ve gerici çevre
lere yeni bir propaganda olana
ğı verdiğine kuşku yoktur. Bu 
olaylardan gereği gibi ders çı· 
karmak gerekır. Olayiann so
rumluluğunu salt emperyalist 
propagandaya, onlann ajan 
faaliyetlerine ve Polanya'da ve
ya başka sosyalist ülkelerde bu 
aşamada, hatta ilerde de varola
bilecek anti-sosyal unsurlara 
ba~lamak gerçekçi bir tutum 
olmaz. Komünist Partisi'nin Po
lonya'da iktidan ele alışından 
bu yana 36 yıl geçti. Eğer böy
lesine uzun bir süre içinde Po
lanya bala böylesine ciddi 'h· 
likelerle karşı karşıya kalıyorsa 
bunun nedenleri üzerinde ciddi 
biçimde düşünmek gerekir. Na
sıl oldu da Dayanışma Sendika
sı bir eylem ve bir varlık olarak 
ortaya çıkabildi, kısa sürede 
milyonlarca işçiyi örgütledi ve 
o denli yoğun greviere sürükle
yebildi? 

Kanımızca olayların bu de
receye gelmesinde Polanya Ko
münist Partisi 'nin sorumluluğu 
büyüktür. 

Bir kez Parti, sosyalist eko· 
naminin inşasında başarılı bir 
imtihan verememiştir. Bunun 
bir göstergesi tarımda sosyalist 
ilişkilerin bugüne kadar gelişti
rilememiş olmasıdır. İlk yıllar
da oluşturulan köylü koopera
tifleri bile daha sonraki vıllarda 
dağıtılmıştır. Bu politika, tarım 

alanında planlı üretim ve da~ıtı
mı büyük ölçüde aksatmış, tan
mm gelişmesini de uzun vadede 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Tarım alanındaki yaygın küçük 
üreticilik, sosyalist gelişmenin 

önünde bir ayakba~ı durumuna 
gelmiş, geniş halk kesimlerinin 
özellikle yiyecek ihtiyacının 

düzenli ve rahat biçimde karşı
lanmasına zaman zaman güç
lükler çıkarmıştır. Kendi kişi

sel çıkarlannı herşeyin önünde 
tutan. küçük köylü üreticiler, 
yüksek fiyat için mallannı sat
maya veya bunun için dolar is
temeye kadar işi vardırmışlar

dır! 
Polanya'da sosyalist ekono

minin inşasında başarısızlığın 

diğer bir göstergesi, ülkenin Ba
tılı kapitalist (aynı zam ı 

emperyalist) ülkelere büyük vt· 

çüde borçlandınlmasıdır. Bu 
borçlar bugün 20 milyar doları 
aşıyor ve Türkiye'nin Batı 'ya 
olan borçlanndan daha fazla
dır. Emperyalist ülkelerin iyi 
niyetleriyle ve sosyalist Polon '. 
yayı kalkındırmak için kredi 
musluklarını bukadar açmıya
cakları açıktır. Bu a~ır borçla
rın ülkeyi Batının etkilerine aç
ması ve birtakım tavizlere ne
den olması kaçınılmazdı. Yu
goslavya'ya geniş kredi açan 
emperyalistler, bu ülkenin sos
yalist ülkeler toplulu~uyla ara
sında bir mesafe bulundurması
na, bir ortayol politikası izle
mesine büyük de~er veriyor
lar ve bu yardımiann da bunda 
birhayli rol oynarlığına inanı
yorlar. Polanya'ya yar·'-m 
"yardım" da bu ülkeyi uzt ı· 
dede sosyalist sistemden çekip 
koparına veya en azından "yu
goslavlaştırma" amacını taşı

maktadır. 
İlk sosyalist devlet, Sovyet

ler Birliği, sosyalist inşaya, di
ğer Do~u Avrupa ülkeleriyle kı
yaslanamıyacak kadar güç ko
şullar içinde (Birinci dünya sa
vaşının ve ardından iç savaşın 
bitkinli~i, yıkıntıları içinde, 
güçlü bir emperyalist dünya 
sistemiyle çevrili olarak ve ken
disine yardım edebilecek başka 
bir dost sosyalist ülke yokken) 
başladı. Sovyetler Birliği ülke
nin kaynaklarını iyi biçimde 
de~erlendirerek ve Sovyet 
emekçilerinin~·yaratıcı gücünü, 
enerjisini seferber ederek sos
yalist inşayı başardı. üstelik 
Sovyetler Birliği, büyük kesimi 
geri bir tarım ülkesi olan geniş 
bir ülkede sanayileşmeyi, geliş
meyi ve sosyalist inşayı başar-

• 
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IKARILACAK DERSLER 
dı. Oysa Polonya ve diğer Do
ğu Avrupa ülkeleri için 1945 
yılında koşullar -faşist işgale ve 
yıkıntıya rağmen- Sovyetler 
Birli~ 'nin 1920'lerdeki koşul
lanndan çok daha olumlu bulu
nuyordu. Polonya hem küçüm
senmiyecek derecede sanayileş
mişti, hem ilk sosyalist devlet 
gibi bir boykot ve ağır bir teh
dit altında değildi. üstelik Sov
yetler Birliği 'nin desteğine ve 
sosyalizmin inşasındaki geniş 
deneyinden yararlanma olana
ğına sahipti. Oysa bugün geli
nen nokta odur ki, Polonya, 
bir yandan Sovyetler Birliği 'nin 
geniş deste~ne, diğer sosyalist 
ülkelerle işbirliğine rağmen, 

Batılı emperyalist ülkelere gırt
lağına kadar borçlanmıştır. Po
lonya hem Doğu'dan, hem Ba
tı'dan almış, ama buna rağmen 
ve belki de bunun için- sağlıklı, 
güçlü işleyen bir ekonomi kur
mayı başaramamıştır. Sosyaliz
min inşasında belirleyici olan, 
ülkenin kaynaklarını en iyi bi· 
çimde değerlendirmek ve her
şeyden önce, işçi sınıfı başta 
olmak üzere tüm emekçi hal
km yaratıcı güd.inü, enerjisini 
harekete geçirmek, hem fizik 
hem moral alanda onları sos
yalizmin kuruluşuna aktif bi
çimde sahip çıkarmaktır. Po
lonya Partisinin bunda başarı
h olduğu söylenemez. 

Kuşkusuz, sosyalizmin ku
ruluşu salt sanayi ve tanm ala
nında üretilenlerin miktan ile 
veya vanlan teknik düzeyle öl
çülemez. Sosyalizm aynı za. 
manda bir moral değerleri sis
temi, bir yaşayış biçimidir. Ve 
zaten bu ikisi birbirine bağlı
dır, birbirini etkiler ve her iki 
alanda da uyumlu bir gelişmeyi 
başarmak gerekir. 

Sosyalist toplumun insanına 
yön veren değerler bireycilik, 
kazanç ve tüketim hırsı, göste
riş tutkusu vb. burjuva değerler 
değil, dayanışma, iyi her gele
cek kurma, işçi sınıfı enternas
yona!izmi vb. sosyalist değerler 
olmalıdı'i' KuşktıSdz~ bunlar, 
iktidarın işçi sınıfı tarafından 
ele geçirilmesiyle ~pda oluş
maz. Geçmişten miras kalan ve 
milyonlara sinmiş •ölan alışkan
lıklar, değer yargılan bir anda 
silinip atılamaz. Bunun için sis
temli, kararlı çabalar ve uzunca 
zaman gereklidir. İşçi sınıfı 
partisinin rolü, kararldığı bu 
alanda da büyük önem taşır. 

Oysa bugün Polonya'da gö
riinüp yaşananlar, 36 yıl içinde 

alınan mesafe bakımından hiç 
de içaçıcı değil. Birçok emek
çi, az et yediği için gözyaşlan 
döküyor ve onların bu durumu 
Batı ülkelerindeki yufka yürekli 
insaniann da yüreklerini parça
lıyor! Polonya 'da kişi başına 
haftada 2 kilo et düşüyormuş .. 
Bu, birçok Batı ülkesindeki 
ortalamanın üstünde. Bu, bir 
kişinin normal ihtiyacını aşıyor 
bile. Polonya halkı hiç de açlık 
çeken, yoksul bir halka ben
zemiyor ve de~il. Bizim ülke
mizde bırakın haftada, yılda iki 
kilo et yiyemiyen milyonlarca 
insan var. Ve Afrika ülkelerin
de, güney Asya'da her yıl 

açlıktan ölen milyonlar var. 
Polonya 'daki birkısım emekçi
lerin ve onların Batı ülkelerin
deki yufka yürekli ( !) dostları
nın bu açlıktan ölen milyonlar 
için gözyaşı dökmeleri gerek
mez miydi? 

Eğer Polonya'da bu ve ben
zer nedenlerle bugün bir kitle 
muhalefeti ortaya çıkıyor, 
grevler yapılıyor ve durumdan 
vararianan kimileri bunu bir 
Karşı devrime kadar varriırma
yı deniyorlarsa Partinin bu iş
teki kusunı üzerinde ciddi bi
çimde durmak gerekir. Parti 
kitleleri ne ölçüde eğitebildi? 
Veya hangi açık kapılar işle
rin bu kerteye varmasına yol 
açtı? 

Bugün emperyalizm bir "tü
ketim toplumu" yaygarası ya
pıyor. Emperyalist ülkelerde 
gerçekten de mağazalar, dük
kihılar dolu ve herkes herşeyi 
almakta özgür! Ancak emekçi
lerin alabilecekleri şeyler sınır
h; çünkü işçilere ancak yaşam
larını sürdürebilecekleri kadar 
ücret veriliyor. Bu dolu mağa
zalardan yalnızca burjuvalar 
her istediklerini alıyorlar. An
cak bu propaganda sosyalist 
ülkelerin emekçilerini de etki
Iemekten geri kalmıyor. Gereği 
gibi bilinçlenmemiş, sosyalist 
yaşama biçimine alışmamış ki
şiler, çoğu zaman lüks arabala
ra, hatta bir blucine, parlak am
balajlı çikolataya veya ciklete 
temel yaşam araçlarından -ko
nuttan, et ve sütten, sağlam gi
yim-kuşam araçlarından - (ki 
sosyalist ülkelerde bu temel ya
şam araçlarının yokluğu zaten 
duyulmuyor) daha çok önem 
veriyorlar. 

Doğu Avrupa ülkeleri arasın
da Polonya bu etkilere en açık 
olanlardan biri oldu. Çünkü Po
Ionya yurttaşları diledikleri ül
keye gidebiliyorlar. İstanbul'da 

bile, bavullarındaki herşeyi, 
hatta sırtlanndakini satıp bir 
deri ceket alan Polonyalı turist
ler çok sık görülüyor. Bu adam
larda deri cekete, kürke, parlak 
ambalajlı çikolataya ve benzer 
fantazilere karşı şaşılacak bir 
özlem var. Bütün bunlarla ken
di ülkelerinde birhayli caka sa
tıyor olmalılar. Bu durum dö
viz karaborsacılığını ve çok da
ha kötü eğilimleri kışkırtıyor. 
Bizzat ülke içindeki Free-Shop' 
ların ise döviz karaborsasına ve 
Batı mailanna hevesi kamçıla
dığı, böylece gösterişçiliği, bi
reyciliği beslediği açıktır. 

Turistler Batıdan yalnızca 
bu tür tüketim mallannı değil, 
anti-sosyalist bir propagandayı 
da ülkelerine taşıyorlar ve ülke 
içinde emperyalistlerin propa-
gandasına kulak verenlerin sa
yısı kabarıyor. Böylece özgür
lük de anlam değiştiriyor. O, 
zulüm ve baskıdan, sömürüden 
kurtulmak, insanca bannmak, 
insanca yemek ve giyinmek, 
insanca dayanışmak, kendini 
moral ve kültürel alanda geliş
tirebilmek, ileri bir toplumun 
kuruluşuna katılmak olmak
tan çıkıyor; bir blucin alabil
meye, lüks Amerikan araba
lanna sahip olmaya, insanın 
dilediği zaman boş gezip tem
bellik edebilmesine, hatta eroin 
kullanmasına ve kendini para 
karşılığı satabilmesine kadar 
emperyalist ülkelerdeki anar
şist özgürlük anlayışına dönü
şüyor. 

Elbette, --roıonya halkının 
büyük illçüde bu duruma düş
tüğü gibi saçma bir iddiada bu
lunmuyoruz. Ama bu olumsuz
luklar Polonya'da birhayli yol 
aldı. ' 

Kapitalist ülkelerin elinde 
emekçileri yozlaştırmak, onla
no beynini yıkamak için büyük 
araçlar var. Bir yandan eğitim 
sistemi, bir yandan kilise, rad
yo ve televizyon, sermayenin 
elindeki basın, bunun için elin
den· geleni yapıyor ve birhayli 
de başarılı oluyor. Bunun için
dir ki san sendikalar birçok k·a
pitalist ülkede işçileri- deneti
minde tutuyor. örneğin işçi
lerin çoğu İngiltere'de işçi düş
manı Taçer'e veya benzerleri
ne, Amerika'da kovboy eskisi, 
b an ş düşmanı Reagan 'a veya 
onun adamianna oy veriyorlar. 
Kapitalist ülkelerde işçilerin bu 
çemberden kurtulmaları kolay 
olmuyor. Diğer yandan sosya
list ülkelerde de bu araçlar işçi
lerin elinde. Parti bunları en iyi 

biçimde işçileri eğitmek, bi
linçlendirmek, enternasyona
lizm ruhunu kabartmak ve on
ları sosyalizmin inşasına gönül
lü ve yaratıcı biçimde kazan
mak için kullanabilir, kullan
malıdır. 

Polonya, Partinin bu araçla
n iyi biçimde kullanamadığının 
ne yazık ki bir örneğidir. Thm 
sınıf bilinçli işçiler, tüm ezilen 
halklar, tüm ilerici insanlar, Po
lonya halkının bugün bu tüi- so
runlar içinde bunalmasını de
ğil onun, uluslararası işçi sınıfı 
hareketine karşı görevlerini et
kin ve canlı biçimde yerine ge
tirmesini beklemektedir. Polon
yah işçilere düşen, Wallesa gibi 
Roma 'ya etek öpmeye koşan, 
emperyalistlerle sırtı sıvazianan 
ve tüm gerici güçlerce bir kah
raman haline getirilen işçi sıntfı 
düşmanlarını lider diye ortava 
çıkarmak değildir. Onıara dü
şen, böyle gericilerin çağrıları
na uyarak grevler yapmak, üre
timi düşürmek de~ldir. Onlar, 
açlıktan ölen yoksul Afrika-As
ya halklarına yardım için de 
üretim yapmalıdırlar. Onlar em
peryalizmin karşısında ekono
mik yarışı kazanmak için üre
tim yapmalıdırlar. Onlar, em
peryalizmi nasıl geriletece~z, 

ezilen halkların kurtuluşuna, 

kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı
nın devrimlerinin başarısına na
sıl yardımcı olacağız diye dü
şünmeli, toplantılannda bunu 
tartışmalıdırlar. Ve bu eğer 
böyle değil de öteki türlü olu
yorsa Polonya Komünist Parti
si 'nin kendi durumunu ciddi bi
çimde gözden geçirmesi gerekir. 

Bugün tüm gerçekler üstü 
örtülerniyecek biçimde orta
dadır. "Karşı-devrim bastınldı" 
gibi kolaya kaçan sözlerle, tüm 
suçu salt emperyalistlerle on
lann a.ianlannın üstüne yıkarak 
işin içinden çıkılamaz. Eğer 

Parti kendi hatalarını ciddi bi
çimde görmezse bu sonıniara 
çözüm getiremez ve gelecekte 
de benzer sorunlarla karşılaş
mak kaçınılmazdır. 

Polonya Partisi sosyalizmin 
ekonomik ve moral alanda ku
ruluşunda önemli başarısızlık

laila 'karşı karşıyadır, Kitleler
le canlı baği~ kuramamış, on
ları sosyalizmin kuruluşuna ge
reği gibi sahip çıkaramamış, 

kitlelerin enternasyonalist eği

timi zayıf kalmış, dost sosya
list ülkelerin, en başta Sovyet
ler Birliği'nin yardımlan iyi bi-

(Devamı Sayfa 8 'de) 
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~~;· ·'Dı roja 24.12.1978'an da, 
1peri çar 

~lan lı Kurdıstane bı deste hezen faŞist 
_i'Jı. se,dan jın-me r, kal-pir u zaroken bı çuk 
bı .hoviti ha tın kuştıne. Ev bılyer lı ba
jareki Kurdıstane-Maraşe qewımi. 
,-; .,vJ..ı bajare Maraşe pıraniya gel Kurd e, 
)ı,vı, bajari jı b er bılındbıln u xu rtbılna tev
:geri( he_zen peşveru-nıştımanperwer, fa
şisten Tırk ketın nav tırs-xofeke mezın. 
Bo ve yeke wan lı ser gele Kurd erişen 
xwe,~etır kırın u car-eama nkefi kes u mı
rovıtn e~şveru kınn. Dı dawiye da enda
.n:l~.rf Tirkış (Gu ren Gewr) dı roja 24.'12. 
f978'an da tıvdareke xwe xılas kınn u bı 
Çeıi:~~iiahan va ketın nav malan ki kete 

ber'wan, ew kes kuştın. Wan b~ taybeti 
,~~Vii.. lı kijan taxan ı1 cihan dıminın, lı 
·w:~i:'J:ıeia? zordestiyen xwe zetır kınn. 
~tJ Y4n he lan bı pırani Kurden alewi dı
'(iıan~ Faşistan çe nd kesen no k er u bawe- · 
. ~' ~ . 
,P.Y~Rvva,n sunıne xapandın u Kurden ale-
:WI'~,ii~ai:ı'dan, gotın "lexın, ev koministın, 
·:d~~-!\Zı.n welate me beşkın (parevekın.)". 
-~~~frX~. erişi bı çavsori u hovitike mezın 
~~iP~}MWY bajar~ Mar_aş_e belavbıln u ~e
. ~~J',ÖU . .-1\.4 rdın, pe şveru u sosyalist ın dan 
·tıtı,r~JWI,.E.ı.ıçe, şeqe{Il u kolanen bajare 
·~·a·· r:a,~e da XUn wek seJav-Jehiyeke herıki. 
.lı~ş_ bı ~este faşistan hatın kuştın. 

.,J ene;-,. der)?Jıve w an K4 rdın w an zaroken 
-~lfı~-tı!ıiJı dı derguş ıJ''helekanan da qır-
-R!P~-~~-~di xuna reş .kışyabu ber çaven 
jYAA•: ';Y.an peşiya xwe nedıditın u dıke
_tH\,ı~~YJ?alen Kurd~n., 

Jı_ ~liye dm lı Tırkiye rewşa abori nebaş 
bu u tevlıhev bıbu. Ve yeke mercen (qew
len') hışyarbıln u serhıldane lı seranser 
Kumıstane da pekanibu. Dlsa lı Rohılata 

Paşi van bılyeran hınekan gotın "Su
niyan erişi ser aleviyan kınn, hıneka ji 
gotın, na aleviyan erişi ser suniyan kı
rm" bı van gıli-gotınan va hıne hezen dı-

ji gel xwastın ku ruye rastiye veşenn 

nezik u navin bıngehen imperyalizme dı- u kıras bıkın. Berdevken burjuvaziye dest 
lıvya u dıleqiya. Lı ve hele rı1meta imper- jı ve propagandaye çewt, şaş u xelat ber-
yalizma Emerike nemabu u sıst bul:iı. Jı nedan. 
ber ve rewşe lı hundur u h derwayi welat Tene em dıkann tışteki bejın, bı ras-
hezen faşist, imperyalist u hezen paşveru ti lı Maraşe dı sala 1978'an da gele Kurd 
xwastın ku leşkeran binın lı ser text, bo hate qırkırın u hate kuştıne. Hezen nıjad.-
ve ji h bajare Maraşe destpekırın gel beri perest u şovenist dı nav ve plane da ci gır-

·id .. Çawa. te zanin dı:ctema huyeren Ma- hevdan, du bendi nav bajarvanan da pek- tın. Disa em dıkarın dı serda zedebıkın ku 
riıŞe da lı Tırkiye dıı·i,faşizme tevgera he- · "t al · · t · · · t ı · anın, u evıyı, u sunıyı, go ın, ge Jı deste hezen imperyalistji dı nav ve plane 
zcm peşveru her dıçu xurt dıbu u peşta dı- hev durxıstın u bela peşkari hev kırın. da hebu. 
çu:.·<Partiya Ecevit u Demoqraten Sosy· al Dı nav ve· plane· da CIA MİT faşı'st u· he" 

~· • • - Me hovitiya dıjmın lı bajare Maraşe 
Wiı'k .ıte· zalı:.iri yek çep iedıxıst, yek rast zen dıji-gerilaye hebıln. Wan ev plana bimekır! 
!MıXist. Le hezen nıı'adperest u şovenist b h ra b • · B" • M e· k ı ev ırın sen. uyeren araş a- Berxwedana gele me lı Maraşe iro re 
e-i yeka ned_ ıxwastın. W an dıxwast ku hu- • d. fa · t" - • b · b" ren çen şıs en pexas u e esor nın u. nişani me dıde. 
kııineteke wusan peviste be ser text, we. kı' ·· D b h" • d · b k 
d 

_ . _ _ ema em ınge en ve qewman ıne ı o- · Bımre nıjadperesti u şovenizm. 
enge tu menvekı peşveru demekeve. !ın rastiye w e baş u zelal xuya bıke. . B ·· h'd" b d M - r 

,,, ,. ·. .. .. • ııı şe ı en erxwe ana araşe. 

~****~********************.***************************************************************************** 

:·: $aşt~~fı Orta sayfada)_ • • • • • • çimde hesap sorulmalıdır. Sos- melidir. Parti enternasyonalizm 

çiinde' değerlelldirilememiş, tepkilere yol acması kacınıl- yalizmin kuruluşunda başlıca bayrağını, işçi sınıfı ideolojisini 

tersine anti"Sovyetizm boy ver- mazdı. Par:tinin yozıaşması, l;it· Polonya halkının gücüne, ener- yükseltmelidir. 

miş .. ve ülke. emperyalist ülkele- Jelerle' bağını yitirmesi ister is- jisine, kaynakların iyi değerlen- Emperyalist güçlerin hertür

re'~gırtlağına,kadar borçlu hale ternez tepkilere yol açacak ve dirilmesine dayanılmalı, batıya 1ü propagarıdasının aksine, Po

geıriıistir~ { bu teı)kileİ" son .olayla~.a. görüJ.. ekonomik bağımlılık iliş;kilerin.. lonya 'daki sorunlar sistemin 

" _Parti içinde, Batı' Avrupa d'liğü gibi kimi dururridtı:!yanhş den ülke kurtanlmalıdır. Burju- yapısından kaynaklanmıyor; 

'süsyal demokraı partilerinin yollara kanalize olacaR, bundan va hastalıkların sızmasına yol- sosyalizmin uygulamasında sı

sosyı:ilizm anlayışını, savumin -emperyalistler· ve onlıirih ajan- açan uygulamalara son veril- nan mı ş yöntemlere gereği gibi 

anti-Marksist ·ve anti-Leninist lan yararlanacııktır. · 1 uyulmamasından, Parti'nin iş-
unsurların önemli -konumlar Vanlan noktadan sonra Po- !ediği hatalardan ve emperya-

ele geçirdikleri ve ülkeyi sosya- lonya'nın sorunları 1945'lerden , ~ list güçlerin bu hatalardan ya-

list ülkeler topluluğundan ko- daha hafif değildir. Paitjri~n b~; ~ ,. ' rarlanmasını bilmesinden kay-

parmaya çalıştıkları, öteden zulan yapısını orı,armak, kıtlele~ t;::) .... "-. • naklanıyor. Dileğimiz odur ki 

beri bilinmektedir. Bu türden rin yitirilen güvenini kazanmak, ·~ • A ~~ bu kötü gidişe müdahale eden 

kişiler Parti içindeki yerlerin- sosyalizmin inşası "Şolunda ..,_t'!J. ~S Y ve emperya~st,lerin heveslerini 

den de yararlanarak, Parti Bi- şevk, 've irı,anc.ı yükseltmek ra.~. _\'1; ..,_v kursaklarında '·bırakan'' Wil'bnt 

ri nci sekreteri Jaruzelski'nin de dikaı' tedbirler gerektirir. 'Her~ ' ~ "f ya 'daki devrim güçleri, gerekli 

.-.~~~~ıttiği gibi, kişisel< ~rvetler şeyd~n öıw,e Parti ,ogortUniS!~ '< o~ radikal tedbirleri alarak ülkede. 

<lıı! 1 ,~~~~~~!ıi:~~.ır. Bu türldşile- Çıkar,cı, k üç, ük buriuva ,unsur~ tl!,;, _ ki sorunlan başarı ile :çözebil" 

. qıdli.ıt:s y~şaiıtısınıri gerek parti )ardan, :ttiJli~l~Qillel\~\f-·,K(şis~) -., sinler ve sosyalizmiiiinŞası yo-
ı·ı'Ç16~vet"gerek'KiHelerarasında çıkar saglayanlari:Hın ciddi bi- _,_·_-ı ·•' lundahıilrilerlesinlerf'-' ,·, ··· 
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MAHMUT BAKSİ: 
- Lı Swede iro nezkaya 3 hezar Kurd 

dıjin. Jı bo pırsa Kurdan hfin çı dıfıkınn. 
KARİN ANDERSSON: 

- Ez bawer dıkım, ku xe n ji pırsa zma
ne mader, çend pırsen dın ji hela he ne
hatıne cih. Pırsa zmin bı tehreki baş jı or
' ranebfıye. Lı hemberi ve yeke pırsa 
_u rdan iro lı cihane wek pırseke mezın Cı 
fıre hebfına xwe dıpare ze. Ez baş dızanım 
ku lı kidere Kurd dıjin, ew jı kemaniyen 
wan welatan hın ji dı nav rewşeke dıj

wartır da mane. Jı ber raporen deste ının 
da, ez bawer dıkım, ku Kurden Suriye,jı 
Kurden Tırkiye azadtırın. Le Kurden wı
ra ji wek gelen dm dı nav merc Cı rewşeke 
nebaş da dıjin. Belam, her Kurdek dı bın 
nezarete da nine. Jı bo merıveki cihanina 
mafe starbCıne (multeci) wek te zanin bı 
karen politik va gıredaye. Ez bı xwe me
nveki dı bın nezarete Cı menveki zordesti
ye dıbine jı h ev cu da dıkım. Lı welate me 
ev herdu tışt ne w ek hevın Cı angori wan ji 
zagonen bıyaniyan hene. Ez dıxwazım he
rım seriki bıdme Suriye. Çımki ının lı ser 
Suriye hıne agahdariyen mexsus destxıs
tiye. Dema ku ez çfıme lı wedere, eze lı 

ser Kurdan mecala agahdariyen nu bısti
nım. 

MAHMUT BAK Sİ: 
- Dı sala 1975 'an da lı Tırkiye hıne is-

• atistik hatın çekırın, angori van istatisti
kan 6,5 milyon Kurd qet Tırki nızanın. 
Bo van ınırovan cuntaye zagoneke nu der
xıstiye. Angori ve zagone peviste ev ınıro
van dı nav 5 salan da Tırki hinbın, weki 
ve yeke neynin cih, we mafe bajarvaniye 
wunda bıkın. Jı bo ve yeke gelo Swed nı
kare ser ve pırse dı bergeheki navnetewi 
da dan Cı standıneke çebıke. 
KARİN ANDERSSON: 

- Bele, peviste ınırov dema ku ser van 
pırsen gel dısekıne, peymane navnetewi 
bıde ber çaven xwe. Bı taybeti mafen ını
rovtaye ez dıxwazım bejım. Ez bawer na
kım ku pırsa Kurdan, bı durxıstına wan 
va be cih. Peviste jı bo orte rakınna pırsa 
Kurdan, lı Tırkiye xebat ben çekınn Cı 
mafen w an peviste ben cih. 
MAHMUT BAKSİ: 

- Lı ser Kurden Swede ji zordestiyen 
rejima Tırk dajon Cı rejima Tırk pey wan 
ketye. Balyozxana Tırkiye lı vır jı bo 
xwendın Cı nıvisandına Kurdi Cı jı bo betal
kırına pasaporten w an, dıjwariyan derdıxe 
peşiya Ku rdan. Lı ser ve yeke hfın çı dıfı
kırın? 
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SER --KURDAN= 
"- --· ·-------------------· ·----------

. 
KARİN ANDERSSON: 

- Ez haj ve yeke tuneme.Ser Kurden 
Swed, an ji Kurden bCıne bajarvan , eger 
zordestiyen vi tehri hene, we çaxe huku
meta Swed peviste w an Ku rdan bıpareze. 
Le dema ku jı ber tırsa wundakınna pas
porten xwe, ew hinkırına zmane Kurdi 
zaroken xwe ra zef dıbimn, em we çaxe 
nıkann tışteki bıkın. Tene em dıkarın be
jın "Fermo hfın dıkann Kurdi hinbın" . 
Disa em nıkarın destfıre bıdın hukumeta 
Tırk, weki pasaporten Kurdan 
dırejkın. 

Le disa ji mırov dıkare ve pırse 
dı dereceke navnetewi da bıpareze Cı ber
pırsiyariya ve yeke hılde ser ınılen xwe. 
Eze bı ve pırse va ınıjill bım. 
MAHMUT BAKSİ: 

- Lı Swede hersal nezkaya 1250 kesan 
ra kontenjaneke koçeran te vekınn. Gelo 
Kurd ji dıkarın dı nav ve kontenjane da ci 
bıgrın? 
KARİN ANDERSSON: 

- Ev kontenjana bı komisyona koçeran 
ya ku dı nav mıleten yekbfıyi da dıxebıte, 
bı we va tevayi te amadekırın. Ev komis
yona, jı kesen ku welate xwe durketıne, 
an ji hatıne durxıstıne, vi mafi wan ra nas 
dıke. Bı vi tehri kesen ku venagenn lı we
late xwe Cı lı kampen koçeran da dıminın, 
wan ra kontenjana koçeran te vekırın. 
Xen ji ve yeke hıne kes ji bı xwe hatıne. 
Pıraniya Kurdan bı vi tehri lı Swede star 
bfıne. Mercen mafe starbfıne disa komis
yona koçeran pektine. Kurden ku jı ber 

cuntaye lı Tırkiye revine hatıne Cı Kurden 
ku lı Irake jı welate xwe hatıne dfırxıstın, 
jı bo wan dı komisyona ınıleten yekbfıyi 
da Swed xwe dıkare b ıd e b er ve pırse.Eze 
lı ser ve pırse bı ve komisyone va tevayi 
bısekınım. 
MAHMUT BAKSİ: 

- Wek hfın dızanın, Kurd dıxwazın pır
sa Kurdan bıbın lı Mıleten Yekbfıyi, hfın 
bo ve. yeke çı dıkann bejın? 
KARİN ANDERSSON: 

- Dı Mıleten Yekbfıyi da lı ser pırsa 
Kurdan ının çend tışt xwendın. Çend ca
ran ev pırs peşta hatiye kışandın, le nebfı
ye pırsa roje Cı ser we dan fı st~ndıne~~ 
politik destpenekıriye. Her car ıı dest ıe 
hatiye berd,ane. Careke jı aliye Mox?lis
tane da bı çend daxwazan va tevayı ev 
pırsa hate Mıleten Yekbfıyi. Le carke dın 
şu nda hate hıldane. Le bıbe-nebe ev pır~ 
dı demeke nezik da, ez bawer dıkım we 
be lıMıleten Yekbfıyi. Bo we yeke ku he
tani ev pırsa jı orte ne hat e hılanine, lı Ew
rfıpa rojava Cı lı welaten Rohılata. ~avi? 
ku Ku rd je hatıne, ev pırsa koçenye w_e 
hertım baj o. Lı ser ve pırsa Kurda n eze , 
bı wezirete Şuxulen derva hevra kar bı
kım. 

MAHMUT BAKSİ: 
- Çıma hfın zordestiY,en Tırkiye lı ser 

gele Kurd nadıne rfıye we fı dewleta Tırk 
sosret nakın. 

KARİN ANDERSSON: 
- Me gelek caran lı Konseya Ewrfıpaye 

da cu ntaya leşkeri lı Tırkiye protesto kır. 



Denge KOMKAR 

Dersen Zmane Kurdi 
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B~sit geçişsiz fiillerle yapılan bileşik fiilierde kural Bersiva pırscn je rin bı dm: 
aynıdır. 

örnek: I) Xezal ü ku re xwe keng~ (kijan roje) çün süke? 

Derket ın 2) Ewana, jı mal \=ı gırtın u çiın? 

lO 

Ez derketım 
Tu derketi 
Ew derket 

Em derketm 
Htm derketın 
Ew derketın 

3) Çı ma Azad tevi di ya xwe çü? Di ya w i je ra çı got? 

Geçişsiz basit fiillerden diğer örnekler: 

Razan 
Rab ün 
Bün 
K e tın 
Briqin 

Ez razam, tu razayi, ew raza, em razan ... 
Ez rabüm, tu rabüyi... 
Ez büın, tu büyi... 
Ez ketım, tu keti ... 
Ez brıqim, tu brıqiyi ... 

Görüldüğü gibi geçişsiz füllerin mazi zamanlarında 
1. grup zamirler, geçişli fiilierin mazi zamanlarında ise 
2. grup zamirler kullanılıyor. 

* * * 
Alikarİ kırın 

Azad alikariya di ya xwe kır. 
Tu alikariya hevale xwe bıke. 

Pe qayilbün 
- Tu bı vi çaketi qayil büyi? 
- Na ew teng e. 
- Ka lı vi bıne re, ev go ri te ye? 
- Bele, ez pe qayil bum. 

4) Sükjı mala wan dür e yan nezik e? 

S) Ew bere çün kijan dıkane? 

6) Xezale jı dıkandar ra çı got? 

7) Dıkandar çawa lC vegerand? 

8) Ew cote qondıre erzan bı1., yan büha bü? 

9) Me re Xezale çıkari dıke? 

lO) Buhayi , bo k ark er ü sermiyandaran yeke? Çı ma? 

ll) Xezale cote qondıre kı ri, yan ne kıri? 

12)Dı süke da çı ten frotın? 

13) Azad bı çı qayil bü? 

14) Di ya w i je ra çı kıri? 

15) Lı dıkana xwarıne Xezate çı kırin? 

16) Çıma penira Ruhaye ne kıri? 

17) Hek bı çı bün? 

18)Wan çend hew hek kırin? 

* * * 
Xezale penir kıri. 

Xezaıe penc hew hek kırin. 

Azad sevek xwar. 

Azad du sev xwarm. 

Görüldüğü gibi nesne çoğul olunca, çoğul eki fıile 
Ez bi u; qayil blım. yansır. 

Ez pe qayil büm. 

Pırs, bersiv ıi le vegerandın 

Dersdar jı Elo pırsi: 
- Hiv ü sterık lı ku ne? 
El o bersiva w i da: 
- Lı ezmin ın. 

Xezate jı dıkandar pırsi: 
- Ev cote qondıre bı çı ne? 
Dıkand ar le vegerand: 
- Hezar ü du sed pangnot ın. 

Jer 
Jor 

Jerin 
Jorin 

J erin - J orin 

(aşağıdaki) 

(yukarıdaki) 

Zer (altın) - Zerin (altından) 

Ziv (gümüş) - Zivin (gümüşten) 

. ... hek kıri 
.... penc hek kırin 

.... sevek xwar 
du sev xwarın. 



Denge KOMKAR 

X.C. Muradav 

ÇU SER 

HEQiYA XWE 
Rojnemevan:, nıviskar lı ser

were Radyoya Erewane, Xelile 
Çaçan Muradov dı 57 saliya 
xwe da çlı lı ser heqiya xwe. 
Ew gelek salan jı bo peştabırı
na çand,sınet lı edebiyata Kur
di xebıtiye lı bı van pır5an va 
sere xwe eşandiye. 

Xelil Mu radov zaningeha 
Pedagojiye kutakıriye. Paşi 

xılaskınna xwendına xwe ew 
çend salan dı kolxoz lı dı nav 
cergen komsmole da xebıtiye. 
Jı sala 1957 'an da, hetani sala 
--'"ll 'an ew dı televizyon lı 

.foya Erivane da, dı beşa 

xebered Ku rdi da blıye serwk 
Dı nav van salan da wi jı bo 

peştabırına sazbendiya Kurdi lı 
jı bo berevkınna klam-stranen 
Kurdi gelek kar kırıne. Jı van 
klam-strana car-carna hınek dı 
radyoya Erivane da hatın 
ş and ın. 

Xelile Çaçan Muradov wu· 
san ji dı w are pe ştabınna zar
gotın (folklar) lı edebiyata Kur· . 
di da gelek karen heja pekani· 
ye. Dı gelek berevoken folklo· 
rik da efrandınen wi wext-wext 1 

hatın çapkınn. "Moriye Nene" 
bı vi navi va pırtlıkeke serhati
yan (hıkyat) j ı aliye wi da hat~ 
nı visand ın. 1' 

Jı ber serfırazi lı serwextiya. 
xwe, ew gelek caran xelat lı dı
yariyan va hatiye rewakırıne.' 
Ew have rojnemevan Timlıre • 
Xelil bu, çawa te zanin beri· 
çendeki wi dı radyoya Erivane • 
da şu na have xwe gırtıblı. 

SI NET 

Znnan K•lita 

01lane 
Hevalen heja, 

-u 

Bo derketına Dersen Zmane 
Kurdi, dı hejmaren Denge 
KOMKAR da ez gelek spase we 
dıkım. 

Jı ber ku heta 6 meh bere 
mm nıkanblı tışteki bı zmane 
Ku rdi hatiye nıvisandın bıxwi· 
nım lı bı Kurmanci bıpeyivım. 
Wexta ku Denge KOMKAR 
destpekır, dersen zmane Kurdi 
weşand, ez gelek şablım. 

Ez bı xwe Kurd ım, le sed 
car mıxabın ku heta nıha mm 
nıkarıblı bı zmane xwe bıxwi
nım, bınıvİsım lı bıpeyvım. 
Jı ber ku zarave ının zazaki ye. 
Nezaniya xwendın lı axaftına 
Kurdi bı taybeti bo mm kema
siyeke mezın bu. Mıroven ku 
zmane xwe mzanın lı cehd na· 
kın bo hinblına zmane xwe, ev 
tıştek gelek eceb e. 

Jı ber ku zman lı çand her 
tışte gel e, şere çandiye par· 
çek jı şere azadiye ye. 

Bı alikariya hevalen xwe, ne· 
maze bı alikariya Denge KOM· 
KAR mm destpe kır bı xwendın 
lı nıvisandına zmane Kurdi pe ş· 
tabır. Ango kem be ji ez dıka· 
nın bı zmane Kurdi bıxwinım, 
bınıvİsım u bepeyvım. Nemaze 
ew tışte ku dı rupelen Denge 
KOMKAR da bı zmane Kurdi 
hatıne nıvisandın, ez gelek baş 
dıxwinım lı ferdıbım. 

Ew hevalen ku zmane xwe 
nızanın, ez wan hewi dıkım, 
gaveke bere dest bı xwendın 
u nıvisandına zmane xwe bıkın. 
Ev tışteki nezore, le bele tış· 
teki gelek bı rlımete. 

Bı alikariya Denge KOM· 
KAR u cehd u qirete xwe hun 
dıkarın zmane xwe hinbın. 

Bo van xebaten heja u gran1 
bıha ez Denge KOMKARe rıı 
gelek spas dıkım. 1 

Bı sılaven germin u şoreş 

CAND 
• 
ENVER GÖKCE' i . . y 

• • • 
YITIRDIK 

"Ben, bizden olan bütü111insanlar.ın dostu; 
Adı, haritalarda bile bulunmayan 
Bir köyündenim Anadolu 'nun. 
Güzel şeylere hasrettir memleketim 
Güzel şeylere hasret bu dünya." 

ll 

Türkiye halkları devrimci ozan Enver Gökçe'yi 20 kasım 
1981 günü yitirdi. 1920 yılında Kemaliye'nin ÇiT köyünde do
ğan Enver Gökçe, 1940 toplumcu, gerçekçi şiir kuşağının en 
önemli isimlerinden biriydi. O tüm yaşamı boyunca zorbalığa, 
sömürüye karşı başkaldırarak mücadele etmiş, hiçbir zaman bo· 
yun eğmemişti. Bu nedenle de her dönemde egemen sınıfiann 
hışmına uğramış; aç kalmış, ezilmişti. Yazılanndan ötürü iki kez 
tutuklanan Enver Gökçe yaşamının yedi yılını mahpuslarda, üç 
yılını da sürgünde geçirmişti. O aynı zamanda halk şiirini, halk 
söyleyişini günümüz şiirinde engüzel kullanabilen ozanlann ba· 
şında geliyordu. 

"Ben şairim 
Halkların emrinde, kolunda, safında. 
Satıriarım vardır kahraman, 
Satıriarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. 
Ahdim var; 
TerZi atlet fanilalı göğüslerden 
Püfür püfür geçeceğim. " 

diyen Enver Gökçe olaylan diyalektik metodun ışığında kavra
yıp yorumlayan ozanlardandı. O, dünyayı insanca yaşanacak bir 
hale getirmek için, şiir ve sanatı politik mücadelenin bir aracı 
olarak görmüştiir. Şiirlerinde "ben" yoktur. Her zaman biz de
miş ve kendisini "bizler"e adayarak "bizler" için mücadele et
mişti. 

"Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak izüm, 
Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, e la göz; 
Biz olmasak göz ile kaş, öpücük; nar içi d udak; 
Biz olmasak ray ı dönen tekerlek, yıkanan buğday, 
Ayın onbeşi; 

Biz olmasak Taşova'nın tütünü, Kütahya'nın çinisi, 
Yani bizsiz 
Anne dizi, kardeş dizi, yar dizi 
Güzel değildir. 

Gel günlerimgelde dol 
Gel Aydınlım, lzmirlim, 
Gel aslanım Mamak 'tan 
Erzincan 'dan K emah 'tan 
Düşmanlar selam ister 
Gözden, gezden, arpacık tıın!" 



• • DISK'i FASlST CU NTA Y ARGILIY AMAZ ' • • 
Halk düşmanı faşist cuntanın DİSK 

hakkında açtırdığı davaya geçtiğimiz gün
lerde başlandı_ Savaş hükümlerine göre 
yapılan duruşmada daha ilk günden itiba
ren faşist mahkemelerin maskesi düştü. 

• Onlar Evren tayfasından aldıklan emirle 
DİSK yöneticilerinin savunma haklannı 
kısıtlama yoluna gittiler ve işi avukatları 
salondan çıkarmaya kadar vardırdılar_ 

52 yöneticisinin idam talebiyle yar
gılandığı, 2000 kişinin ise daha sonra yar
gılanacağı davada faşist mahkemenin bu 
huzursuzluğu ve saldırganlığı nedensiz de
ğildi. Onlar haksız bir davaya baktıkları
nın bilincindeler. Bu davanın, gelecekte 
faşizmi mahkum edecek bir gerekçe ola
cağını biliyorlar. Çünkü DiSK hakkında 
açılan dava, faşist cuntanın Türkiye işçi 
sınıfına yönelttiği gerici terörün bir par
çasıdır. Bu nedenledir ki onlar, DİSK 
davasından korkuyorlar ve suratıanna in
dirilen bir şamar olmasını engellemek için 
çırpınıp d uruyorlar. 

DİSK davasına bakıldığı bugünlerde 
Türkiye'de çok şeyin değişmekte oldu
ğunu bilmek zorundayız. Aslında faşist 
cuntanın DİSK 'e saldırmasında şaşılacak 
bir yön yok. Çünkü faşizm tekelci ser
mayenin en gerici, en şovel). kesiminin 
kanlı diktatörlüğüdür. Faşizm, dünyanın 
neresinde iktidara gelirse gelsin aynı şey
leri yapar. Faşist iktidarlar bir avuç tekel
ci sermayenin çıkarlan uğruna milyonlar
ca emekçiyi ve en başta da işçi sınıfını 
ezer, baskı altında tutarlar . 

. \~ıkLır ki bugün işçi sınıfına azgınca
sına sa 1 d ır;ırı faşist cunta da tekelci serma-

JL ıf>lldıg ı t:ınirlere göre hareket etmek
tedir. Patronlar yıllarca DİSK 'i boy hede
fi haline getirdiler. onu yıpratmak, işçi sı
ıııu üzerindeki etkinliğini kırmak ve gide
rek kapattırmak için çeşitli yollara baş
vurdular. Ama tüm oyunlan boşa çıktı ve 
DİSK ile tekelci sermaye arasındaki müca
dele keskinleştikçe, işçi sınıfının daha bü
yük bir bölümü; aktif ve militan kesimi 
onun saflarında birleşti, DİSK büyüdü, 
güçlendi. 

DİSK büyüyüp güçleniyordu, çünkü o 
gücünü işçi sınıfından alıyordu. O, bir 
avuç soyguncu çetesinin kurduğu sömürü 
ve baskıya karşı ·işçilerin ve emekçilerin 
çıkarlarını savunuyordu. O, zalimlerin 
düşmanı ezilenlerin ise dostuydu. 

Bu nedenledir ki Amerikan bakanları
nı törenlerle karşılayıp, emperyalizmin çı
karı için Türkiye halklarını bir atom· sava
şının içerisine sürüklemekten çekinıniyen 
faşist generaller, emperyalizme, ırkçılığa, 
sömürüye ve baskıya karşı olan herkese; 

tüm örgütlere düşmanlar. İşte onlann 
.ıJİSK'i yargılamaya kalkışmaları da bu şe-
k ilde yerli ve yabancı parababalarına 
uşaklık etmelerinde kaynaklanıyor. Efen- :1 
dileri huyurunca Evren ve tayfasına dü
şen onu yerine getirmekten ibaret oluyor. 

Bugün faşist mahkemede DİSK yöne
ticileri yargılanıyorlar. Ama bu haksız bir 
davadır. Bu zalimlerin ezilenlere yönelik 

saldırılarının bir parçasıdır. Amerikan mar
ka beyin li beş generalin oluşturduğu fa
şist cunta milyonların kalbine yerleşmiş, 
işçi sınıfının çıkarlarını savunan tek sen
dikal örgüt olan DİSK 'i yargılıyamaz. İn-
sanlık düşmanı, generaller işçilerin örgü
tünü cezalandıramaz. Onların böyle bir 
yetkisi yoktur. Eğer bu yola başvurur
Iarsa bu sadece tarihte ortaya çıkan yeni 
bir zorbalık ve haksızlık örneği olacaktır. 
Kim oluyor faşist generaller ki her şeyi 
elleriyle yaratan işçi sınıfının sendikal 
örgütü DİSK'i yargılıyabiliyorlar? 

Faşist cuntanın DİSK hakkında . aç
tığı dava onun sonunu biraz daha ça
buklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 
Faşist mahkemeler patronlara karşı işçi 
sınıfının çıkarını savundu diye DİSK'i 
yargılamaya kalkışabilirler. Ama bu da
va DİSK ' i daha da güçiendirecektir. Çün
kü işçiler hugün içerisinde bulundukları 
sefalet ve yoksulluğa bakarak, DİSK 'in 
neden yargılandığını daha iyi anlıyorlar. 
Onların DİSK 'e olan sevgisi daha da bü-

yüyecektir. Onlar gelecekte çok daha bu
yük ve güçlü bir DİSK 'i yaratmak için 
bugünden mücadele ediyorlar. Omuzla
rındaki birkaç yıldızı adam olmanın öl
çüsü haline getirmiş olan, soygun düze
ninin bekçisi generaller, işçi sınıfının 
mücadelesini durduramazlar. Gölgesine 
sığındıklan numlular da onları hakettik
leri sona gitmekten burtaramıyacaktır. 

Faşist cuntanın DİSK hakkında açiı 
ğı dava o derece haksız bir davadır ki, Av
rupa kamuoyunda ve buıjuva çevrelerinde 
bile büyük bir tepki uyandırdı. 

Uluslararası Çalışma örgütü (!LO), 
Dünya İş Konfederasyonu, Uluslararası 
Hür İşçi Sendikalari Konfederasyonu, Av
rupa Sendikalar Konfedc.ı;asyonu ve daha 
pekçok ulusal ve uluslararası kuruluş 
DİSK yöneticilerinin yargılanmasına karşı 
açık tavır takındılar. 

Dauanın başladığı günlerde DİSK Ge
nel Başkanı Abdullah Baştürk 'ün, Ulus lar
arısı Kamu Personeli Sendikası Yönetim 
Kurulu onur üyeliğine seçilmesi ise faşist 
cuntanın yediği yeni bir şamar oldu. Sen
dika bu kararı DİSK'i yargılıyan cuntayı 
protesto el m ek için ald ı. 

Şerten salawexti: 6 mehi 10 DM, sali 15 DM. 
Abone şartları: 6 aylık 10 DM, yıllık 15 DM. 
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