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Yaşasın 

halkların 

blrll!ıl ve 
kardeşll!jl ! 

Ortak Düşman 
1 ki ayı aşkın b i r sUredir hal

kımıza yönelik imha ve sindir
me saldırılarını sOrdUren kanlı 
Evren diktatöriU!jU, öte yan
dan da Türkiye Işçi sınıf ı ve e
mekçi halkına,dl!jer anti -faşist 
kesimlere karşı yeni yeni baskı 
ve sindirme uygulamalarına gl
ri şi yor. 

Evren-özal çeteslnin , Kii"dis
tan'dakl operasyonlara, mec
buri iskan glri şimlerine, hain 
ve Işb i rlikçilerden oluşan "si
vil milisler"in örgütlenmesine, 
köylerin yakılıp yıkılmasına, 
binlerce ı insanın zindanlara 
doldurulmasına ve onlarca in
sanın katiedilmesine gösterdi!ji 
"gerekçe"ler, Türkiye demok
rasi ve barış güçlerine karşı da 
bol bol kullanılıyor. cuntanın 
başı Evren, KUrdistan "gezl"le
rinde, bir - taraftan idamların 
sUrece!jini açıklarken, di!jer ta
raftan da YöK, Sendikalar, 
Dernekler ve di!jer bazı yasa
larla ligili de!jişlk l stemleri ni, 
genel "af" hareketini, yurt dı
şındaki dayanışma eylemleri
ni, genel olarak demokrasi güç
lerini, hatta erken seçi m söy
lentilerini bile provakasyonlar
la ba!jlantılı göstermeye çalışa
rak tUm bunları "teröristlik"le, 
"TUrkiye'yi ı2 EylUl öncesine 
geri götormek"le, "dışardan e
mir almak"la suçladı ve tehdit
ler savurdu. Bu arada faşist 
mahkemeler, idam ve a!jır ce
zalar ya!jdırdı. lıyas Has Idam 
edildi. Barış Derne!ji Davası 
kapsamı ge ni şletilerak yeniden 
açıldı. Aydınlar Dilekçesi'ne 
imza atanlara yönelik baskılar 
arttı. Devrimci-demokratik ve 
anti-faşist güçlere yönelik ope
rasyonlar tUm hızıyla sürüyor. 

GörüldU!jU gibi, halkımıza 
karşı "haçlı seferi" Ilan eden 
faşist diktatörlük, Türkiye de
mokrasi ve barış güçlerine de 
azgınca saldırıyor. Bu da, bir 
kez daha gösteriyor ki, okun 
sivri ucu Kürdistan'a yöneltil
mesine ra!jmen, cunta, Türkiye 
ve Kürdistan halklarının ortak 
düşmanıdır; ancak Tii"kiye ve 
KUrdistan halkların ın ortak 
mücadelesi ve kardeşçe daya
nışması, faşist diktatörlü!jll yı
kabllir . 
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Evren'in Kürdistan Gezisi 
Aylardır "terörist leri ele geçir

me" bahanesi dayanak yapı

larak Tii"kl ye Kürdistanı'nda 

baskı, terör sindirme eylemleri 
sürdUrüiUrken, dlktatöriU!jUn ele
başları, operasyonların daha ba
şarılı olabilrnesı için KUndistan•a 
"gezi" ve "Inceleme" adı altında 
ardı arası gelmeyen gazilere çıkı
yorlar. öte taraftan da 
dört parçaya bölünmüş Ulkeml
zi n b i rer parçasını egemen ll !ıl al
tında bulunduran dl!jer sömürge
d güçlerle işblrli!jl ne gitmeye, 
onlarla KUrt halkının haklı talep
lerini n bastırılması temeli nde an
laşmalar Imzalamaya çalışıyor

lar. 
Faşist diktatörlük, Suriye ve 1-

ran•ıa görüş blrll!jl veya anlaşma 
temelinde uzlaşmaya varamadı; 
ama Irak'ın geri d Saddam dikta
törlü!ıll i le yeni bir anlaşmaya 
vardı .Tllrklye-ırak anlaşmasından 

hoşnutsuz olan Iran yönetimi, 
bu anlaşmayı protesto etti. Irak 
yönetimi ise, savaşın kendi 
aleyhine yarattı!! ı dezavantiljlar
dan doiayı şimdilik Tiırk yöne
timine fazla oranda bir askersel 
yardımda bulunamayaca!jını, an
cak Irak KUrdistanı'nın kuze 
yindeki Türkiye Kürdistanı sınır
ıarına bitişik yerıerde bulunan 
ı5-20 km genişlik ve ı2o km 
uzunlu!jundaki kordonun sınır

ları Içersinde TUrk Ordusu 'nun 
istedi!jl tipte eylemiere girişe

bilmesine izin verdl!jini, bu 
konuda elinden geldi!jince de 
TOrk Ordusu'na yardımcı oıaca
!j ını belirtti. 

KUrdistan halkına karşı girişi -· 

le n "Huzur Operasyonu "nu 
"Güneş Operasyonu" olarak ad · 
landırılan ikinci bir operasyon 
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ihanet Şebekeleri 
Faşist dlktatörlü!ıllnlln işbaşı

na gelmesiyle birlikte KUrdistan• 
ın çeşitli yörelerinde sivil bazı 
insanlar devlet tarafından silah
ıand ırıld ı . Silahiand ırılmış birey 
veya gruplardaki sivil sayısı, 

Türk Ordusu'nun A!justos ayı i -
ki ncı yarısında başlatı!ıı KUrdis 
tan saldırısıyla birlikte bUyük bir 
yo!junluk kazandı. 

Devlet yönetleileri , önceleri 
"slvil"milis güçlerinin oluşturuı
du!junu gizlerneye çalıştılar. Da
ha sonra, K.Evren, açık olan bu 
duruma resmen de!jlnerek , böy
lesi bir oluşumu ı923'te Ata 
türk döneminde kalma "lzale~ 
Şekavet" yasasına dayanarak 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Kenan Evren'In sözUnU ettl!ji 
yasa yetkili organıara gerekli 
gördükleri zaman, devıete"yar
dımcı" olmaları amacıyla bazı si
villere silah verilmesini öngörll
yordu. 

TC. tari hi bu tllr mili s güçlerı
ni n oluşturuıma örnekleriyle do
ludur. KUrt halkının Şeyh Said, 

A!jrı, Dersim ve daha nice ulusal 
başkaldırılarını bastırmak ama
cıyla girişilen saldırılarda her za
man "sivil' milis güçler oluştu 

rularak failiyete sokulmuşlardır. 
Isyanların bastırılması ve Dersim 
kahramanlarından Alişer gibile
ri ni n yakalanması veya Old UrUI
mesi olaylarında "sivil" mlllsler 
önemli roller oynamışlardır. 

O günlerde sOmllrgecilerle lş

blrli!jl Içersinde olan yerel gerici 
güçlerin aktif deste!jlyle oluştu
rulan ''sivil" ml llsler KUrt halkı 
nın bastırılan başkaldırı hareket
ıeri ardında başlayan kısmı sesız .. 
lik döneminde bir süre için orta 
dan kaldırıldılar. 

ı2 Ey ıuı darbesiyle birlikte fa
şizmin Iktidar olmasından sonra 
bu yöndeki çalışmalara yeniden 
hız kazand ırıld ı. özellikle Siirt, 
Mardin, Urfa ve Hakkari yörele
leri nde bazı "sivil" çeteler oluş 

turuldu ve bunlar o yörelerde 
devletin resmi guVenlik kuruluş-
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HER ŞEY PARTi iÇiN ' • 

DOÖRULARI SAVUNMAK YETMEZ 

1 deoıoJik;>olitlk hat belirlen
dikten sonra, partinin, yıGınlar 
Içerisinde kök salması ve giderek 
ulusal ve sınıfsal kurtuluş müca
delesinin pratik öncülü§ünü ka· 
zanabilmesl, her ne kadar süreç 
sorunu ise de, her aşamada veri
len mücadelenin düzey ve nlteli
§1, bu yönde olmanın en belir
gin göstergesidir. Dünya komil
nist hareketinin pratiGinde ka· 
nıtlanmıştır ki, ldeolojik..politik 
hat belirlendikten sonra, örgüt
sel çalışma, zafere varmanın so
nucunu tayin eder. De§işen ko· 
şullara denk düşen parti taktik· 
lerinin doGru tespit edilmesi; ge
nel ldeolojlk..politlk hat'a uy
gun ldeolojik,politik ve örgüt· 
sel çalışmaların kesintisiz bir bi
çimde geilştlrilip güçlendirilme
si; eksiklik ve yanlışlıkların za
manında farkedilip gideriimesı. 
hep saölam ve güçlü bir örgüt
lenmeye, örgütsel yapıya ba!ilı· 

dır. 

Ne zaman ki, ldeolollk..Politlk 
hat'a ve yaşanılan sürecin gerek
ıerine uygun bir örgütsel çalış
ma gerçekleştirilebiliniyorsa, o 
zaman, parti gerçek öncü olma 
yolunda emin adımlarla yürüyor 
demektir. Yok eGer, IdeoloJik 
politik hat'ın do!:jrulu§una ra§
men, buna uygun örgütsel çalış
ma gerçekle$tlrilemlyorsa, üstle
nilen tarihsel görevlerin zama
nında ve başarıyla yerıne getiril
mesi mümkün olmaz. 

Bu gerçek, her toplumsal ı
ıerlemenln başarılmasında temel 
etken olan, teori lle prati§ln 
diyalektik blrliölnin ürünüdür. 
Nasıl ki, "devrimci teori olma
dan devrımcı pratik olmaz" sözü 
tartışılmaz bir do!:jru Ise, dev· 
rlmcl teorinin devrimcı bir pra· 
tik Için olduGu ve devrimci 
pratik olmadan devrımcı bir 
teorinin yıöınlar ıçerisinde mad
dlleşemeyeceoı de bir o kadar 
doöru ve açıktır. 

öte yandan, teori ile prati§ln 
blrlikteli§lnl saOiamak ıçın her 
ülke ve aşamalar Için geçerli ola-
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Beitram ARDA 

bilecek hazır reçeteler de yok· 
tur. Oikelerın ekonomik, top· 
lumsaı, sıyasal, ulusal, tarihsel, 
kültürel vb. özelliklerine göre 
farklılık gösterebilen çeşitli yol 
ve yöntemler vardır. ülkemizde 
de bunun çeşitli yol ve yöntem
lerı olmakla birlikte, gerek top
lumsal Ilişkilerin gerlll!il ve aGır 
lllegalite koşulları, gerekse var· 
olan bazı çarpık IdeoloJik-poli
tik görüşler nedeniyle teori ile 
pratl!iln birllktell§ini sa!:llamak 
daha zorlu ve kararlı mücadele· 
yi gerektiriyor. 

Bunu sa§lamada en a§ır ve so
rumlu görevi hiç kuşkusuz parti· 
miz üstlenmiştir. Hem ideolojik· 
politik hat, hem de programsal 
olarak öneOlUk kazanılmıştır; a
ma, örgütsel çalışmaların ürünü 
olan pratik öncülü!:iü kazanma 
görevi önümüzde duruyor. Bu 
nedenledir ki, partimizin ideolo
jik..politik görüşlerını daha Ileri 
ve kapsamlı örgütsel çalışmalar· 
la perçiniemek ve yı!:lınlarıa sıkı 
sıkıya baGlanmak dünden daha 
bir önem kazanmıştır. Bu görev
ler başarıımadıkça sözünü ettlOi· 
miz önem ve zorunluluk kat kat 
artacaktır. Buna, sömürgecı fa· 
şlst diktatörlü§ün ve dl§er bur· 
juva güçlerinin yalan ve demago
Jilerl, gelişen yı§ın muhalefetin!, 
faşist dlktatörlü§ün çlzdl!:il ''Ya· 
sal" çerçeveye sı§dırma çabala· 
rı da eklenince, partimizin üye 
ve sempatizanianna düşen gö
revlerin öneml daha açık görül· 
mektedlr. 

Ne varkl, ozerımıze düşen gö· 
revlerı layıkıyla yerine getirme
de, eksik ve akSaklıkları hala tü· 
müyle giderebiimiş de§lllz. Sa!:l 
oportünizmden arta kalan bazı 
alışkanlıklar yer yer sürüyor. 
Hantaliık, nemeıazımcılık ve 
çeklngenilk, özellikle YIOınları 
kazanma mücadelesinde ne ya
zık ki, yer yer daha da görUIU
yor. Sürecin yQkledii:ll görevlerı 
yerine getirirken, çıkabilecek 
zorluk ve engellerden ,yanlışlık
ıardan yılgınlıOa kapılmadan en 

azami fedakarlık ve kararlılıkla 
gö§üs germeyi tüm partililere 
mal edemedlk. Ama, tüm bun· 
ların yanında çok önemli adım
lar attı§ımız da yadsınamaz. ör
ne!lln, gelişmelere karşı parti 
taktiklerını tespit etmede, sor
dUraımekte olan cephe ve güç. 
blrll§i çalışmalarını güçlendir
mede, parti basını alanında kalı
cı adımlar atmada, partimiz, say
gın çalışmalar gerçekleştirdi, 

gerçekleştiriyor. Tabii ki, biz, 
bunlarla yetınmedlk ve yetınme
yece§iz de. Çünkü başlıca ölçü
tümOZ, partinin üstlendli:li tarih· 
sel misyona uygun olarak teori 
ile pratl§ln ne denli kaynaştırı· 
labildl§ldir, partimizin 2. Kong
re sonuçlarının ne ölçüde yaşa
ma geçirllebildl!:ildlr. 

Soruna bu açıdan yaklaşıp, 

eksiklik, aksaklık ve yanlışlık· 
lar giderilmeden veya en azından 
öncOIU!:IUn asgari gerekleri yerine 
getlrilmeden, sözUnU ettli:llmiz 
pratik öncQIO§U kazanabilmek ve 
bazı hareketıerin kendi çarpık 

ideolojik-politik görüşlerini çe
şitli yanılsamalar yoluyla ege
men kılma yolundaki çabaları

nı kesintlye u§ratmak mümkün 
olmayacaktir. Partimiz, bugün 
KUrdistan'da varolan örgütler 
Içerisinde en Ileri çalışmayı 

gerçekleştirmesine ve de§işen 

koşullara karşı do!:jru IdeoloJik· 
politik tavırlar geliştirmesine 

ra!lmen, bu gerçek böyledir. 
Böylesi bir yaklaşım, sorunların 
do§ru tespiti ve çözamu Için ön
koşuldur. Çünkü "hangi misyo. 
na göre eksikilk ve yanlışlıklar 
vardır? " sorusu cevaplandırıldı
j;jında, öncü bir parti Için eksik· 
Ilk veya yanlışlık kabul edilen 
şey, öncülük misyonunu üst
lenmeyen bir parti için fazlalık 
veya do§ruluk olabilir. 

1 şte tUm parti örgUtlerimlz, ek
sik ve yanlışilkiara böylesi bir 
anlayışla yaklaşmalıdırlar ki, 
gerçekten nelerin yapılıp yapıla
madı!! ı ortaya çıkabllsln, öGre
tici dersler çıkarılarak gerekil 
adımlar atılabilsin. Her partili, 
yanlışlık ve eksikilkierin gide
rilmesinde kendisine de önemil 
görev ve sorumlulukların dUştU
!IUnU unutmamalıdır. 
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Evren•in Kürdistan Gezisi 
Izledi; ancak Türk yönetımı 

"Kıskaç Operasyonu"nu (Yani 
Tı.-ktye ve trak aSkeri güçlerinin 
aynı anda ve aynı plan çerçeve· 
sinde ırak Kltdlstanı'ndaki Kıtt 
gerilla güçlerini toptan kıskaca 
almayı ve giderek tmhaya yöne· 
Ilk aSkersel bir saldırı eylemine 
gtr~şrneyl)şlmdlye kadar yapa· 
madı§ından dolayı da hoşnut· 
suzdur. 

EVREN'In KüRDISTAN 
GEZisl 

Süngü zoruyla kendisini Cum· 
hurbaşkanı seçtiren K.Evren. 2 
Ekim günü "inceıemetercıe bu-. 
lunmak amacıyla" KUrdistan ge
zisine çıktı. Gezi van, Eruh, 
Şemdlnll, Hakkarı, Siirt. Bitlis, 
Muş Erzurum, Kars, Tatvan ve 
Yüksekova gibi ll ve Ilçeteri kap
sadı. Gitti !il yerlerde operasyon· 
ların sonuçlarını ete alarak, bun
dan sonra daha yoğun baskı, te
rör, sindirme ve katıtam operas
yontarının ne şekilde sürdOrül· 
mesı gerektl!ilnl tespit ederek 
buna uygun yönetemıerıe devlet 
güçlerını harekete geçtrm~ çatış
malarını .Yürüttü. t<onuşmaların
da, !<~t halkın~n haklı mücade· 
tesini ve Türkiye ve Kı.-dtstan'da 
s~dUrlllen anti-faşist savaşımı 

karaiayıp saldıran K. Evren; ceza· 
evlerinde işkencenin kaldırılma
sı genel "af" i tan edilerek tu
tuktuıara özgı.-tük tanınmasını 

~ idamlara karşı açıtan kam· 
pcınyatara de!iinerek bir örne!ii 
ele alırken şöyle dedi: "Şimdi 
ben bunu, yakaladıktan sonra 
mahkemeye verece!jim ve ondjln 
sonra da Idam etrneyece!jim. ö
mı.- boyu bakaca!lım. Bu vatan 
için kanını akıtan bu rnehmet
ciktere silah çeken o hatnl ben 
seneteres besıeyece!lim. Siz bu· 
na razı olur musunuz?" 

Evren'In bu konuşmasında dcı 
aniaşıkilO ı gibi O'nun faşist zlh· 
niyeti, ömür boyu hapis cezasına 
çarpıtııan bir politik tutuklunun 
cezaevinde kaldı!lı bir ömürlük 
süre boyunca beslemekten yana 
de!li ı. Yani, Evren faşlsti, tutuk
luyu ömür boyu hapiste tutmak· 
ta yetinmiyor; üstelik ona ylye-

Baştarafı 'sayfa l'de 

cek verilmesini bile çQJ< bulu· 
yor, Bu tip bir zlhntyetı'n sahiP· 
lerine göre, en kısa ve en karlı 
yol; faşist mahkemelerde uzun 
süreli hapis cezalarına ça rpt ırıtan 
tutukluların tutuk evlerinde ya· 
şatıımadan yokedilmesi. Zaten 
tutuk evlerinde uygulanan Imha 
poıtttkasıyla testim olmayan tu· 
tukluları bu şekilde yav;ış yavaş 
yoketmeye çalışmatarı gerçe§i 
de bunu doğruıamıyor mu? 

Gezt teri · SirasııiCıa, daha evvel 
kuruldukları artık herkesee 
duyuımuş olan fakat o gllne ka· 
dar kamuoyuna resmi a_Oıztardan 
henüz resmen herhanyl bir açık· 
tamanın yapılmamış butundullu 
"sivil'' faşist mıııs örgütlerinin. 
kurulduAuna da deliinen Evren, 
daha şimdiden böylesi 
bir örgütterneye 2 köyde (oysa 
gerçekten bU ·miktar 2 de§it; 
sıırt ve Hakkarl •nt n gerekli 
görülen tüm yörelerldlr) gtrl$11· 
miş otunduAunu söyledi. 

Kenan Evren, geztsı sırasında 
bolca ısıamtyetten,cennet ve ce
henemden de söz etti ve vali ve 
kaymakamlara Kuran'ın ve ha
dislerin anlamının kavratılması 

gerekttııını ııerı sürdü. Bunu da 
gerld propagandaları daha Iyi 
yapabttmek ve halk yıliıniarını 
daha kolay aldatabtımenın bir a
racı otarak gördüllüne hiç kuşku 
yoktur. Tam da faşist propagan
danın bilinen bir yöntemini, Hlt· 
ter ve Musolllnl gibi babaların~ 
dan devratdıllı btr yöntemi UY· 
gutuyor. 

Evren, konuşmalarında, de
mokrasi talebint Ileri s~enıere 

çatarak, bunların tOmünü "kökü 
dışardan olmaJrve "komünist lik' 
ıe suçtadı. 

GEZI SONRASI 
GöRüŞMELER 

Evren'In gezısını özal ve dl!ier 
devlet adamları ve parti yönetl· 
cileri nt n ardarda gezl teri Izledi. 
Toplantılar yo!luntaştırıldı. 17 
Ekim'de Türkiye BOylik Millet 
Meclisi "do!ludakl gelişmeteri 
görüşmek uzere" toplandı. HO· 
kUmeti ve parlamento-Içi muha
lefettyle parlamentoda temsil e-

dilen her Oç parti, operasyonla· 
rın daha da sıklaştırılması yö
nünde görüş ııerı s.-doıer. Bu gO· 
,-Qş, parlamento-dışı burjuva mu· 
halefet çevreterince de benim· 
sendt. Hatta kukla parlamentoda 
temsil edilen ve edilmeyen tUm 
burjuva partiler, hOkUmetln, ye· 
terıt Yo!IUnlukta bir operasyon 
yürütrnedtı:tı g6rllşllnü ııerı süre
rek eleştirdiler. Yine bu ay tçert· 
sinde" gezt ınceıerneteri" ve ya
pılan· operasyonun ternet konu·· 
sunu oıuşturdullu bir Milli GO· 
venltk Konseyi toplantısı yapıt'· 
dı. Çankaya'da bir araya gelen 
HOkQmet, Mit ve Genelkurmay 
yöneticiterının toplantısında 

"geniş önlemler" atma konusu 
lllertnde durutdu. Alınması Iste
nen "ön te mler" arasında "sivil 
miHster"tn gUç&encUrıtmesl,köyle~ 
rtn boşattıtarak SO'nln UZerffide 
köyarı ınsanıarının batıya "mec· 
burl Iskanın saı:tıanması, 
"Kontr-Gerilla" faall)'lltterının 

yörede yo!luntaştırıtması, ırak 
ve Tı.-kiye Kıtdlstanı'nı kııp.sa· 
mına -alacak daha etkin bir OPI!· 
rasyonun yapılması, lran, lrakı 
Suriye hllkıtnetleriYie c:IIPtoma· 
ttk tUşkiterin bu konudan dotayı 
geliştirtlerek ortak tutum takı
nıtmasınıns!itanması da var. 

Görllkftl!lü gl<bl Evren ve dl§er 
ost duz8Ydekt devtet Ylttkıttıerı
nın K~dlstan "gezt"terl, diller 
sömllrged ğUçterıe sıktaştırdıkta· 
rı dlplamattk Ilişkiler ve KOrt 
halkının ulusat demokratik halk 
devri ml mücadelesi ne yönetık o
tarak Imzalanan Türkiye-trak an
taşma ları, ·TIIrktye•ntn emperya 
llzmln bölge Jandarmalı§ına uy
gun düşen dUşmitnca gtrtşlmter 
ve KUrt halkına karşı beliren ö
nemli tehliketeri göstertyo,-. 
Şimdi hem KUrt halkının de

mokratik gUçteri ve lıem de Tür· 
klye'dekl demokratik güçterin 
kendi aratarındaki blrH§I ve her 
Iki halkın karşılıklı çıkar teme
lindeki dayanışma ve ortak sava
şımı daha biiYük önem taşıyor. 
Faşist ~ktatöriO!Iün plantarının 
ortaya çıkarılması, eylemlerının 
başarısızlı!Ja uAratılması ve halk 
yı!lıntarından tam anlamıyla ya
tıtıanarak ataşa!Jı edilmesi ancak 
ve ancak bOytest bir birtık ve da· 
yanışma siyaseti glk:ICHerek 
mllmkUn olabtHr. Bugün tOm 
demokratik güÇleri bekleyen 
başlıca görev budure 

Pilşeng: Sayfa 3 
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IMHA VE YILDIRilA POLITIKALARI 

HALKIMIZI YlLDlRAitfAZ 
15 A§ustos•ta, sOmOrgecl fa

şist dlktatöriQOIIIl,pıovakas
yontarl bahane eelerek halkımıza 
karşı başıattı§ı Imha harekatı 
tom ıirençll§lyle sOrdOr«<Oyor. 

Barbarlı!h 118 ıorençnkıerı ken
di tarihinden miras atan faşist 

diktatörlük, şimdi de bu tarihsel 
geleneOini KUrt halkına karşı 

başlattı§ı terör hareketleriyle, 
köyleri yıkıp yakmakla bir kez 
daha gösteriyor. Her gOn yeni 
yeni Işledikleri cınayetıerıe kat· 
ııam pıovalan yapılıyor. Yazıer

ce adi 118 l§renç o laY sergı ıenı
yor. Işte bU tar operasyontardan 
biri de operasyonların yo§unlaş
tı§ı SIIrt, Hakkarl 118 Mardin yö· 
reıerınde meydana geldi. 15 A· 
§ustos'ta Eruh ve Şemdinll'de 
meydana gelen sorumsuzca ey
lemler bahane edilerek Eruh'un 
HOTI kOylinde de emekçi halka 
ter&' estlrlldl. "Terörist ler bura· 
da saklanıyor" gerekçesiyle kO· 
ye baskın yapan faşist dlktatör
lll§an terör çeteleri SIINhın er
ken saatlerinde botan köy halkı· 
nı köy meydanında topladılar. 
Toplananların ço§unlu§unu ço
cuklar 118 kadınlar teşkil ediyor
du. Terör çeteıerı, kOylllerin 
topJanması sırasında evlere saldı· 
rarak ya§ma 118 tatana giriştiler, 
oı:ııerıne ne geldiyse yakıp yıktı
lar. BOtf.ln çabalarına ra§men Is
tediklerini bulamayınca çıı~ına 
dönen ter&' şebekeleri bu sefer 
köy meydanında toplanan top. 
IUiulla saldırmaya başladılar. lık 
önce "nerede terörtstıer, nerede 
erkeklerlnlz'' vb. gibi sorularla 
toplulu§u sorgulamaya başladı
tar, toplulukta çıt çıkmayınca 

azıgınlaşan milltarıst çeteler ka
labalı§a şöyle seslendiler:" E§ er 
saklandıkları yerteri göstermez
senız hepinizi gebertece§iz, he· 
pinizi gotDreceOiz". En alçak kD
fOr 118 hakaretıerıe köyilliere teh
ditler savuran çeteler, daha son
ra kadınıarı topluluktan ayırarak 
heplstnl köy meydanında soy
maya, soyunmamakta direnenle
ri zorla soymaya başladılar 118 
onlara aklın·aımadı§ı lgrenç dav-

Ftşeng: Sayfa 4 

ranış 118 saldırılarda bulundular. 
Kendilerini savunabilecek du
rumda o ımayan o sawnmasız In· 
sanıara karşı kendi gözleri önün
de yapılan ı~renç 118 yazkızartıcı 
saldırtları hazmederneyen Mele 
Abdullah adındaki bir KUrt yurt
se118rl, jandarmaları köyden ge· 
çlcl de olsa uzaklaştırmak Için, 
terör şebekelerine "geiın sızı te· 
rörlstlerln saklandıkları yere gö
türeylm"dedl ve onların OnOıle 
dQşQp kayalı§a gotOrdQ. KöylD
ıere yapılan adi, lgrenç uygula
maları hazmademeyan Molla 
Abdullah, uçurumdan aşa§ı at
layarak canına kıydı. 

KUrt yurt5811erl Mele Abdul
lah •ın katı ll faşist çeteler bu o
laydan hemen sonra da terörle
rını aralıksız sOrdOrdQier. Faşist 
dlktatCriQ§Dn köpekleri bir baş
ka cinayetlerini de Şırnak'ta tş
ıecttıer. Bu yöreele sözde terörist
ler• aramak bahanesiyle yapılan 
operasyonlarda, merkez ııçeye 

yakın bir köyde yurtsever bir 
çobanın canına da kıydıtar. ce
sedini askeri arabanın arkasına 
ba§ ıayarak şehre kadar sOrUnd O· 
rerek gotürdOier. Şımek'a ba§lı 
BILIGAN köyone yapılan bas
kında köy çeşmeslnln başında 

oturan cıç genç, önce "terörist· 
ler nerede" diye sorguya çekildi: 
Gençlerden olumlu cevap aıına
mayınca da oçonon ıızerıne kur
şun ya§dırılmaya başlandı. Her 
Qç gencin de böylece canıarına 
ktydılar. Terör şebekesinin ba· 
şının "alın bunıan da cemsenin 
arkasına ba§layın kazaya gotQ
rOn halk bundan lbret alsın" 
şeklindeki emrinden sonra Qç 
KUrt geneının cesetleri araba ar
kasına baliianarak merkez Ilçe
ye (Şırnak) kadar yerden sQrOn· 
dOrWerek götQrOidQ. Şırnak Mer
kez Komutanlı§ı'na alınan ceset
ler daha sonra halka gözda§ı ver
mek amacıyla çarşının ortasına 
bırakıldı. Halka gözda§ı vermek 
ıçın her tarıo l§rençll§l yapan 
canı ıerı n bu tavrı Ilçede tepkiyle 
karşı lanınca da Ilçe ye takviye 
birlikleri gönderildi ve Ilçede so· 

ka§a çıkma yasa§ı Ilan edildi. 
Yine ayni bahanelerle operas

yonlarına devam eden faşist te
rör birlikleri, Uludere'nin HOZ! 
köyQ lle Şırnak'ın.Avyan ınıntı
kasındaki MIHEYf RE· 
so köYline yaptıkları baskın· 
da umduklarını bulamayınca 

köyleri ateşe verip her şeyi ya
kıp yıktılar. Faşist dlktatöriQ§On 
milltarıst birlikleri, Kürt halkına 
karşı Imha harekatını her tOriQ 
Insanlık dışı uygulamalarını de
§lşlk yerlerde yo§unlaştırarak 

sQrdQrQyortar. 
Kürt halkına karşı yapılan bu 

barbarlık ve Imha harekatı biz
zat Genel Kurmay BaşRanlı§ı 
ve Içişleri Bakanııoı tarafından 
do!)rudan yöneltllmektedlr. o
perasyonlarda, TOrkiye'nin elin
de bulunan en modern savaş a
raçları harekete geçirilmiş bulu
nuyor. Bu harekat, 1983 Ma
yıs ayında başarısızia sonuçta
nan operasyonların ardında yo
§un plan ve hazırlıklardan sonra 
yapılmıştır. BU operasyonlar, 
KUrt halkının ulusal demokratik 
mocadeleslnl da§ıtmak ve dl§er 
parçalarla olan birlik ve dayanış
ma Ilişkiterını kesmeye yönelik· 
tır. 

Faşist dlktatöriO§On, gerıcı 
Saddam lktldarıyla birlikte Kart 
halkının ulusat demokratik mn
cadelestne karşı başlattı§ı hare
kat gQn geçtikçe bölgeele Ivme 
kazanan halkımızın haklı moca
deleslnl tOmden tasvtye etmeyi 
hedefliyor. SömQrged faşist dik· 
tatöriQ§Qn bu harekattakl bölg• 
sel amaÇlarından birist de ABD 
emperyalizmının Ortado§u'dakl 
jandarmalık görevını peklştlrlp, 

Iran-ırak savaşına mOdahaleye 
uygun koşullar yaratmaktır. A
ma, TOrkiye ve mllteflkleri a
maÇiarına varamayacak lar. Adla
rı Ister "Huzur" Ister "Güneş" 
ve de ıster "Kıskaç" operasyon
ları olsun hiç bir operasyon Kürt 
halkının haklı mOCadeleslnl dur
duramaz. 
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•SENDiKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER »IN 

Sözde sendikal dönemın Ilk 
sözleşmeleri ba!lrtlanırken, 
ilk grevleri de "Izi n"le uygu
lamaya başlandı. Bu döne
mın ilk uygulamaları olmala
rı nedeniyle ba!jrtlanan söz· 
leşmelere ve uygulanan grev
Iere kamuoyu ve basın nor
malden daha çok Ilgi duydu. 
Her toplumsal kesim, bu Ilk 
örnekleri n şahsında konuya 
ilişkin yenı yasaları, uygula
maları ve yeni dönemı -bir 
önceki dönemle karşılaştıra
rak· kendi ölçülerine göre de
!jerlendlrdi, de!jerlendlrmek· 
te. 

Hükı.net, Işveren sendika· 
ları ve sarı TO RK-1 S yönııtl· 
mı, dönemin kendilerine sa!l
ladı!jı olanakları IYI kullana
rak, ilk uygulamaların sonuç
lan· konusunda kamuoyunu 
yanıltmaya, bu u~uıamalara 
karşı tepki leri azaltlllllya, Iş· 
çı sınifının gelişmektil olan 
sendikal mücadelesini ~ıkıslz· 
ıeştlrmeye çalışmaktadır. 
Bazı burjuva muhalefet çev
releri de Işçi sınıfının ger
çek toplu sözleşme ve grev 
haklarını olanaksız kılan ya
saların yürürlükte oldu!ju bir 
dönemın bu sözde sözleş
melerı ne bazı eleştirller yö
neltmek le beraber konumları 
gerelll pek karşı çıkmadııar. 

Işverenler, son dört yılda, 
i şçi ücret ıe ri nı Yüksek Ha· 
kem Kurulu (YHK) vasıtasıy
la kendi istedikleri gibi belir
leyerek, karıarını kat kat art
tırmışlar. Bu süre Içinde Işçi
lerin gerçek satınalma güçle
rini en az yüzde 50 gerllet· 
mişlerdlr. Yenı sözleşmeler, 
Işçilerin -son yıllardaki tUm 
gerçek ücret kayıplarını kar
şılamak bir yana· mevcut üc· 
retlerinin gerçek de!jerlnl b· 
le korumuyor. Resmi devlet 
kuruluşları enflasyon oranı

nın ynzde 55-60 olarak ger
çekleşece!jlnl açıklamışlar. 

•••• GERÇEK YUZU 
Oysa ışverenler ve hükUmet, 
yUZde 30'1uk yıllık ücret ar
tışı önerisiyle masaya otur
muş ve bugüne kadarki tu-' 
tumıarıyla da belirledikleri 
bu "hedef"l genel olarak uy
gulayagelmektedlrler. 
TUrk-Iş yönetımının kuru

sıkı demeçlerle özal HUkO· 
rnetl ve ıiSK'Je oynadı!lı ka· 
yıkçı dö{ıOşU misall danışıklı 
dö{ıUş, yenı yasaya göre ger
çekleşen "i lk grev uygulama
ları"nın gerçek yUZOnü glzle
yemlyor. Grev hakkının bu 
haliyle Türkf119'nln de altına 
ımza attı§ı Uluslararası Ça
lışma örgütü (1 LO)nun liglll 
sözıeşmeslrıdekl grev hakkı
na ı IlŞki n standart ıarla Ilişki· 
si olmadı !lı ortada (1 LO 
da bu do!jrurtuda TOrkiYe'YI 
resmen uyarıtuş bulunmak· 
tadır). "1 ş vereni, ekonomık 
zarar llerrnek suretiyle anlaş
maya zorlamak" demek'oıan 
grev hakkının mevcut hallyle 
bu Işlevi görmekten uzak oı
du!ju son "grev"Jerıe de 
kanıtlandı. Ba!lıtlanan yeni 
toplu sözıeşrnele~ ülkenin 
ekonomik ve toplumsal ger
çekli,klerlnin çok gerisinde
dir; Işçi sınıfını açlı!ja, sefa
Iete ve eserete mahkum 
ediyor. TopJu sözleşmelerin, 
TOrkiye Işverenler Sendikası 
(Tl SK), Toplu Sözleşme Ko· 
ordinasyon Kurulu (TSKK) 
ve YHK'nln bellrledlklerl"ll· 
keler" çerçevesinde ba!lıtlan
dıkları l;lütlln yayg,aralara ra!!· 
men saklanamıyor. 

Billndl!jl gibi YHK, TlSK 
ve TSKK işgOvenll!li, çalış
ma koşul ve süreleri, sos
yal haklar ve ücretlerle ll· 
gill olarak benzer "ilke" 
ve "hedefler" belirlemiş ve 
yayınlamışlardı. Bu "i lke" 
ve "hedefler" 12 EYlül 
sonrasında YHK tarafından 
ba!jıtıanan söZleşmelerden 
çıkarılan kazanılmış Işçi 

haklarının bir daha geri veril· 
memesını mevcut kimi sos
yal hekların arttırıımaması
nı, ücret artışlarının, özal 
hükUmetinin daha önce be
llrledl!jl "·1984 yılı enflas
yon tahmını " olan yUZde 
25-30 esas alınarak YHK' 
nca belirlenen yüzde 25t 
20()0 TL'Yi aşmamasını 
öngörrnekteydl. 

HükUmet, ıi SK ve Türk-i ş 
yönetimi, gelişmekte olan 
muhalefeti etkisizleştirmek 
ıçın kimi ayrı· özeJUI<Ierl o
lan Işyeri ve Iş koliart Için 
Imzalanan ve ücret açısından, 
Işverenlerin "llke"sel ölçüleri 
oıan yQzı;le 30'un biraz nze
rıncıe artış. sa!llanen ve mev· 
cut enflasyon oranının da 
çok altında olan gepel 6Jç0· 
yU l;lozmayan kiml-sözleşme 
örneklerini önplana çıka.ra• 
rak, demokrıısJnln ve serbest. 
toplu pazarıı!lın kurallarına 
uygun ~ledli:jl Iziımimini ya
ratmaya çalışmaktaci "' Bu 
yolla faşizmin sopa zorunu 
glzlerneye, Ilgili faşl$ yasala
rı temize çıkarq:ıaya çabalan
maktadır lar. 

Tuzla'daki Yıldırım ve De
san tersanelerlnde, hükUmet 
ve sıkıyönetimin "Izni" lle 
başlat ılan grevıer, serbest 
toplu pıızarlıkta en etkin a
raç olan grev silahının nasıl 
"Çikar-aimaz" hale getirildi· 
i:jlnl . somut olarak ortaya 
koymaktadır. 

Serbest toplu pazarlık dll
zenıne geçlldli:jlnln dlktatör· 
lük yanhsı çevrelerce Iddia 
edlldli:il blrdönernde, bu Id· 
dlaya "kanıt" gösterilmek ıs
tenırcıuıne, biri 17 ve di!lerl 
36 Işçiyi bünyesinde barıncı.ı. 
ran bu Iki Işyerinde göster
melik ve tamamen aJ9atmeca 
olmaktan öteye glderneyen 
bir grev kornedyası sıırgllen· 
di. Diktatörlük, Işçi sınıfı· 
nın artık grev bile yaPIIblldl· 

. -
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-lll, bunun, demokrasiye ge-
çllmlş oldugunu veya en a
zında bu yolda önemli bazı 
adımların daha atıldılıını ka
nıtladıl!ını gOstermeye ve 
böylece de gerçek anlarnda 
serbest toplu pazarlık ve grev 
hakkı Içi n, bal!ımsız sendika
cılık ve demokratik siyasal 
bir ortam Için milcadele eden 
Işçileri oyalamaya aklatmaya 
çalışmaktadır. Desan ve Yıl
dırım tersanelerlnde· başlatı
Jan grevter, 12 Ey Illi darbesi 
sonrası "yasal" ve ekonomık 
açıdan hiç bir önem taşıma
yan "Ilk grevler" olarak Tllr
klye Işçi sınıfı tarihine geçe
oeklerdlr. 

Cllnkll 2821 ve 2822 sayılı 
Sendikalar, Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt yasalarının 
yanısıra Dernekler, oıaııan

ııstıı Hal, Toplantı ve Gösterı 
YOrllyQşterı ve Sıkıyönetım 
yasaları ve valilere tanınmış 
genış yetklterle IŞçi sınıfının 
hak arama savaşımı ve ba
ıtımsız sınıf sendlkacılıOı ö
nllnde ''Yasal" engelter oıuş
turrnuştur.Bundan dolayı da 
bugıın bu yasal çerçevelerln 
sınırıarı Içersinde kalınarak 

adına layık hi<: bir grev yapı
lamaz. ve faşist dlktatöriJI. 
§lin aldatmaca amaçlı ma
nevralarından biri olan gös
termelik grev hakkı sınırları 
Içersinde kalındıOı sOreoe 
TOrkiye ve Kllrdlstanlı Işçiler 
haklarını alamazlar. 

Getiri le n yasal engeller, 
gerçek grevierin ancak ''Ya· 
sal" sınırlar dişında uygula· 
nablleoe§l sonucunu veriyor. 
Faşfst dlktatörlll§lln yasaları, 
greve gidilen Işyeri nın greve ı 
Işçilerinin Işyerini zorunlu o
larak terk etmelerini; jp'ev kı· 
netlarının davranışiarına 

grevellerin hiç bir mOdahale
de bulunamamasım ; işyeri 

ön linde veya elvarında toplu
luk oluşturutmaması ve en 
fazla her bir Işyeri nde 2 grev 
gOZcOSIInlln bulundurulabll· 
ınesını; grev gözcot'erlnln Iş
yerine giriş ve Ct kış ları engeı
ı&yemeınesı ve kontrol ama
cıyla bile otsa hiç kimseyi 
durduramamasını; Işyerinde 

grııv olduOunu gösteren bir 
yamdan baŞka hiç bit· şeyi n 
asılrryaması, yapıştırıtmama· 

FOşeng: Sayfa 6 

sını ve çadır veya baraka ku
ru lmamasını ön görliyor. Bu n· 
dan başka, eller, mahalln 
mOikll amiri gerekil görürse 
"Halkın gllntOk' yaşamı Için 
zaruri olan ve aksarnası muh· 
temel ve Ihtiyacıarı kar· 
şılama11 bahanesını 'kendisine 
gerekçe yaparak her tilrili 
tedbirl almakta tam anla· 
mıyıa yetkili kılınmıştır. 

Böylesi koşullar altında 

başlatılan Desan ve Yıldırım 
tersaneleri Işçilerinin "mik· 
ro grevıer" ı. Işvereniere eko· 
nomik zarar vermekten ol· 
dukça uzaktır ve bu nedenle 
de Işvereni uzlaşmaya zorla· 
yıcı bir ro le sahl p o lamazlar. 
Bu gerçe§J, Desan Işvereni 
Nedim Atabey'In "Grev beni 
etkllemeyeoek" şeklindeki 

sözleri de dol!ruluyor. 
"Grev" kararıarının hayata 

geçirilmesi ardından, Işveren
ler, Işyerleri nde "grev"e ka
tılmayan IŞÇilere ek olarak 
gerekli gördükleri sayıda Işçi
YI Işe aldılar. Bunları, grev· 
den önce alınmış Işçilermiş 
gibi göstererek bu ışe bir de 
kılıf uydurdular. Bu durum
da Işçilerin Oretlmi durdur· 
ma eylemi gibi bir sonuca u· 
taşmaları oıanaksızdfl'. 

Görotdii§O gibi yeni yasa· 
daki grev hakkı, ışverene za
rar vererek O'nu anıaşmaya 
zorlama Işlevi görmek yerıne 
iş.çilere zarar verıyor. Işve
renleri de§ ll, Işçi leri korku• 
tan bir "hak" durumundadır. 

Bir sendika yöneticisinın 
yerinde bir benzetmeyle 
"dişleri ve tırnakları söklll· 
mQş patyaçoya dönen aslan" 

a b enzetti oı bu tllrden grev
ıerıe hak almak m limkOn mO? 

Grev hakkına sahip oıma· 
yan Işyerierini kapsayan Iş· 

kolları (bu durumdaki Işyer
leri yaklaşık olarak sendikalı 
Işçi leri n yarısını kapsıyor) 1· 
çin yQrotlllen sOZJeşrne pa
zarlıklannda ortaya çıkan u
yuşmazlıklarla,erteıenen veya 
yasaklanan grevierden gerJye 
kalan uyuşmazlıklar da, tOm 
faşist dOZenıerln"zorunıu tah· 
kim" sısteminde olduOu gtbl 
YHK'Ya gitmekte ve YHK 
sözleşme nitelilll nde tarafları 

balilayan kesin kararlar almak· 
tadır. YHK'nın biieşımı, kuruluş 
biçimi ve bugllnekadarkl pratll!l, 
O'nun Işçi düşmanı bir kuruluş 
olduOunu açık seçik ortaya koy
muş bulunduğuna ve ,,lke" ka· 
rarlarıyıa Işvereniere yol göster
meye çalıştığına göre bundan 
sonra bağltianacak sözleşmele
rin nlteRğlnl tahmin etmek ıçın 
kahln olmak gerekmez. Durum 
çok açıktır. Daha geçenlerde 
YHK, PTT Işvereniyle TORK· 
lş'e ba§lı Haber-Iş Sendikası a
rasında 10 bin Işçiyi kapsayan 
toplu sözleşme uyuşmaztıOının 
kendisine Intikalinden hemen 
sonra, tarafların uyuşmazlık ko· 
nuıarından biri oıan Ilcret konu
sunda yüzde 35t2000 TOrk Ura
sı OZerinden anlaştıklarını 
bildirmiş olmalarına ra§men; 

YHK, bu anlaşmayı kendi "l)ke" 
lerine aykırı bularak sözleşmeyl 
yOZde 28-12400 TL'IIk Ilcret artı· 
şıyla yenılemlştlr. 

Yukarıda açıklanan geneı sıs
tem lçtnde bunca yetkiyle dona· 
tılmış, pratikte sözleşmelerin 

bilyOk bir böllimOnO ba!.lıtlaya
cak olan YHK'nun bu somut o· 
laydaki "kraklan fazla kralcı" 

tutumu, ba!.l ıt la nan ve bali ıt lana
cak olan sözleşmeıerıı, işvırenıe
rın "llke"lerlne uygun otacakları 
konusunda kuşkuya yer bırak
mamaktadır. 

Uygulanmakta olan yenı yasal 
sisternde grev silahının böylesine 
etklslzleştirllmesiyle Işçi sınıfına 
ya masa başında kendi Istelllyle 
(!) ya da prosedllr gerelll uyuş
mazlık sonrası yer alan YHK 'n· 
da, IMF patentli TlSK, TSKK' 
nun "llke"lerlne boyun elirnesi 
ikilemi dayatılıyor. 
Işverenter ve faşizmin dayattığı 

bu esaret ve açlık çemberı, ııa
yatmaıara boyun eğmekle dellll, 
sendikal milcadelede en etkin si· 
lah olan grev hakkı başta oımak 
Ozere tOm sendikal hak ve özgQr
lllkler Için milcadele etmek ve 
faşizmin aıaşa!.lı edilme mııcade· 
lesinl kararlıca sllrdOrmekıe aşı
labilir. Işçi sınıfı bu gerçel!e uy
gun olarak birleşmen ve örgııtto 
savaşımı boyut landırmalıdır. 
Kurtuluşa giden tek çıkar yol 
budur. 

• • • 
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TURK ŞOVENiZMiNE KARŞI 
DOÖRU HALKAYI YAKALAYAsiLMEK 

Geçtiğimiz Eylül ayında. Er
meni soykırımı ile ilgili olarak 
ABD Temsilciler Meclisi'nde ve 
senato Dış i lişkiler Komitesi' 
nde kabul edilen Iki ayrı tavsi
ye kararından sonra Türkiye'de 
yaygınlık kazanan "ulusal onur" 
tartışmaları ve alınan bazı tu
tumlar geleneksel Türk şoveniz
mlnin alabildiğine horlatılması
na yol açtı. Gerek, kukla parti
ler dahil tüm burJuva parti ve ör· 
gütler arasında olsun, gerekse 
tek tek burjuva kalemşörler! ara
sında olsun, tartışmaların dönüp 
dolaştığı eksen, aşırı ırkçılık, 
milliyetçilik ve şovenlzmıe yoğ
ruımuş "Türk lük gurur ve şuuru• 
idi. Buna, bugün üstlendikleri u
şaklık rolÜ gereği ABD hüküme
tini "masum" göstermeye çalı
şan Evren-özal çetesinin manev
raları da eklenince, tartışmalar 
görünüşte tamamen bir "curcu
na" havasına büründü. özelll kle 
burJuva basınında, sanki Evren
özal ikilisi ABD hükümetını 
savunurken diğer burjuva par
tlleri de "'anti- Amerikancılık" 
yapıyorlar gibisinden biT görü
nüm verilmeye çalışıldı. 

veri geldiğinde barış ve . de
mokrasi havarısi kesilen anlı-şan
lı burjuva kalemşörler, tüm bur
juva güçlerin birleştiği gelenek
sel ortak paydadan hareketle 
kim daha fazla "ulusal onur"u 
savunuyor yarışına girdiler, 
bol bol milliyetçilik ve şove
nizm kışkırtıcılığını yaptılar. 
Her ne kadar anti-faşist mücade
lede yer alabilecek burjuva güç
lerin tutumlarını eleştirrnek ve 
geleneksel Türk şovenizminin 

iç yüzünü sergilemek, Türkiye 
ve Kürdistanlı komünistlerln 
devrımcl-demokratik güçlerin 
görevi ise de, Türkiye tarihi in
celendiğinde, Türk burjuvazi
sinin miras aldığı şovenizm ve 
ırkçılık anlaşılır bir şeydir ve 
şaşılacak, yeniden keşfedilecek 
bir yönü de yoktur. Alınan ta
vırlar açıkça bunu gösteriyor. 

Ne var ki, iş, burjuva güçle
rin bu geleneksel tavırıarıyla sı-

nırıı kalmadı. Komünistler ve 
devrimci-demokratik güçler, 
ABD'de allnan tavsiye karar· 
larının ardındaki hesapları, bun
lara karşı Türkiye'deki burjuva 
güçler arasında oluşan tepkile· 
rln çıkış noktalarını olduğu gi
bi ve gerçek amaçlarıyla ortaya 
çıkarıp, kitlelerde oluşabilecek 
şovenıst şartıanmaların önüne 
geçmeleri veya en azından bu 
yönde azami çaba sarf etmeleri 
gerekirken, örneğin TKP sözünü 
ettiğimiz "curcuna" nın etkisin
de kalarak-amaç ne olursa olsun
bazı yanlış sonuçlara vardı.TKP 
MK lmzalı ı 7 Eylül ı984 tarihli 
bildiri lle Atılım •ın ı Ekim ı 984 
tarihli sayısındaki "kurtulmak 
Istiyorsak'' ve "ABD emperya
lizmine kölece bağımlılığa son 
verilmeden ulusal bağımsızlık, 
ulusal onur korunamaz" baş
lıklı yazılar incelendiğinde, 
TKP'nin, özünde Türk şoveniz
minden kaynaklanan · tepkiler
den etkilenerek ne denli yanlış 
ve temelsiz sonuçlar çıkardığı 

hemen görülür. 1 şte, biz özellik· 
le bu yanlış ve 'curcuna" dan 
epeyce etkilenen tutuma dikkat 
çekmek istiyoruz. 

OLUŞAN TEPKILER 
NEYIN IFADESIDIR? 

TKP'nin temel yanılgı nokta
sı; ABD'nin yetkili organların
da, ıgıs•te Türkiye'de milyon
larca Ermeni'nin katıedilmesine 
yol açan soykırımı doğrulayarı 
ve ABD dış politikasının sap
tanmasında Ermeni soykırımı
nın gözönünde bulundurulma
sını ıçeren iki ayrı tavsiye kara
rının alınması sonucu çeşitli 
burJuva çevrelerde oluşan tep
kilerin neyin ifadesi olduğunun 
yanlış tespit edilmesidir. TKP 
MK bildirisinde şöyle denlllyor: 
" Amerikan Kongresi'nin son 
kararına karşı halkımızın sıra

ıarından, barış ve demokrasi 
güçlerinin sözcülerinden y(lkse-

len tepkiler esas olarak halkımı-

Ferhad ÇELENG 

zın Amerikan köleliğine karşı, 
ulusal bağımsızlık, egemenlik 
istemlerinin bir lfadesldir." AY· 

·nca, Atılım'daki "kurtulmak Is
tiyorsak" başlıklı yazıda "bir 
başbakan ki, kendine cumhur 
başkanı diyen zatla görüştükten 
sonra, Edirne'den Kars'a kadar 
tüm ülke Washington•a karşı nef· 
ret doluyken, çıkıp, 'ABD'de 
şimdi başkanlık seçimleri var. 
ABD lle ilişkiler sorununu bu se
çimlerden sonra ele alacallız' di· 
yeblllyor. Bir parlamento ki, bu 
sorunu gündemine almayı redde· 
diyor" denillrken, yine , Atı· 
lım'ın birinci sayfasındakl, ko· 
nuyıa Ilgili diller yazıda da 
SODEP,DVP ve Refah Partisi 
adına yapılan açıklamaıardan, 
eski dışişleri bakanlarından H. 
Esat Işık ve l.sabrl Calllayan· 
gil 'ın demeçlerinden övgüyle 
sözediliyor. Evren-özal çetesı
nın Amerlkancılıllından, kukla 
parlamentonun anti-ulusallığın
dan ve ABD'nln· Ermeni sorunu
nu Istismar ettiğinden bahsedill· 
yor ama, SOOEP,OYP veRP da· 
hil HP ve MDP'YI de Içeren bur
juva partilerinden, burjuva ka· 
ıemşörlerlnden 'Yükselen" tep
kilerin nemenem bir şey oteluğu
na <leğlnme gereği bile duyul· 
madığı gibi ,aksine "parlamento 
dışı muhalefet" ın açıklamala· 
rından özenle seçilmiş cümlecik• 
lerle "Edlrne'den Kars•a kadar 
tüm ülke"nın "Washlngton•a 
karşı nefret"le dolu olduğu ka· 
nıtlanmak ısteniyor. 

Halbuki iddia edildiği gibi, Er· 
menllerle ilgili son karartar nede· 
nlyte "Edlrne'den Kars•a kadar 
tüm ülke washlngton'a karşı 
nefret•• te dolu olsa bile -bunun 
Ermeni soykırımını Inkar teme· 
linde olduğu açık bir gerçektir
bu durumdan komünlstterln, 
devrimci-demokratik güçterin 
övgüyle bahsetmeleri bir yana, 
şapkalarını önlerine koyup dll
şünmeterl gerekir. Hepimiz çok 
iyi biliyoruz !do ABD'nin son ka· 
rartarına karşı SODEP,DYP,RP' 
den HP ve MDP'ye; Uğur Mum-
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cu'dan Nazlı ıııcak'a; H.Esat 1-
şık'tan I.Sabrl Ca!;ilayangil'e ka
dar uzanan geniş yelpazede 
oluşan tepkiler, ne Ermeni soy
kırımının kabui"Unü ne de des
tekfenebilecek herhangi bir "çı
kış"ı Içeriyor. Hepsinin a!;izın
dan, kaleminden söz blrli!:il eder
cesine çıkan, kararların, "Türki
ye•nın ülkesiyle ve milletiyle bir 
bütün oldu!;iu " "tarihsel gerçe
!;il" lle çellştl!;iidlr. Açıktır ki, 
bU şovenıst tavır alışların anti
emperyalistilkle zerre kadar ala
kası yoktur. 
Dahası, bu tepkiler, K.Kıbrıs' 

ın Işgal edilip Türkiye'ye llhakı
nı gerçekleştirme glrşlmlerlnde 
lfadesini bulan yayılmacllı!;it; 
"ezeıı dUşmanımıı Rumlar ve 
Yunanlılar'' demagojllerlyle halk· 
lararası dUşmanlı!;iı körUkleme
Yiı KUrt, Kürdistan deyince bur
juvazi arasında yekpare bir itti· 
fak oluşturmayı ve "Türkiye'de 
yaşıyan herkes TUrk'tOr" sözone 
hangi amaçla olursa olsun ters 
davrananıara karşı -karşıtlık de
recesi de!;iişmekle birlikte- "kı
yamet" koparmayı gelenek ha
line getiren; Fransa'da yapılan 
bir Ermeni anıtının aoııış töre
nine katıları Sovyetler Blrll!;ii 
'vatandaşı bir Ermeni din adamı 
nederıiyle Türk hükümetinin S. 
Birll!iine protesto notası gön· 
dermesine kaynaklık eden Türk 
şovenizminin , mllliyetçlll!jin, 
a&'ııı "TürkiUk gurur ve şuuru" 
nun ürünüdür. 1982'de Lübnan' 
ı işgal ederek Lübnan ve Filis
tin halklarına kan kusturan sl
yonist lsrall'ln, istismar amacıy
la Işgalden tıemen sonra, Kür
distan topraklarının dört dev
let tarafından bölüşüldü!;iünü ve 
Filistin sorununu kendilerine 
dayatan bu devletlerin neden 
Kürdlstan'ı boyunduruk altın
da tutuklarını ileri s:ırmesine 
Türkiyenin gösterdi§! sert tepki 
hatırlardadır. 

öte yandan, Evren-özal çete
sinin ''konuyu o kadar çok da 
bUyütme yanlısı" olmamasının 
başlıca nedenleri, faşist dlkta
töriU!Iünun ABD lle olan yaşam
sal ba!;ilarından kaynaklanıyor. 
Yanı, diktatörlük ABD'ye o 
denll ba!;iımlı hale gelmiştir ki, 
timsah gözyaşlarını bile doyun· 
ca dökebllece!;ii serbestllğe sahip 
değildir. Bir de bazı burJuva 
partileri açısından muhalefette 
veya Iktidarda bulunmanın ge-

I'Oşeng: Sayfa 8 

tirdiği vazifeler var. Faşist dikta
töriU!Iünün ABD uşaklı!lının ay
yuka çıktı!lı günümüz koşulla.. 
rında gittikçe güçlenen yı!:jın 
muhalefetinin de hesaba katıla
rak kukla parlamentoda tek gö· 
rüşün ortaya çıkmasını Evren-ö
zal çetesi de pek istemez. Çün
kü bazen "demokrasicilik" oy
namanın do!;ial bir parçası olan 
"havanda su dövmek"de tekelci 
burjuvazinin yalan ve demagoJI
Ierl Için gereklidir. Bugün ANAP 
yerine MDP veya DYP hükUmet
te olsaydı "resmi" tavır pek fiıi'klı 
olmayacaktı. Çünkü burjuva 
partllerinin bu konudaki eleştiri
leri kendilerinin de belirttikleri 
gibi "detaY" lara Ilişkindir ve a
maçları "milli birlik ve bütün
lUk" ilkesinin "kararlıca"savu
nulmasıdır, ABD'nin istlsmarına 
karşı Ermeni soykırımının daha 
ba!;inazca Inkar edilmesldır. 

Bu söyledlklerlmiz, anti-faşist 
saflarda yer alabilecek burjuva 
kesimlerinin bazı noktalarda ö
zellikle anti•Amerikancı tutuma 
çekilebilecekleri gerçe!:jini dışta
lamaz ama , bugün takındıkları 
tutumu, TKP ne denli övgüye de
!;ier bulsa da, "ulusal diyalo!l" 
ve "parlamento dışı partilerin 
blrll!ll" adına yanlış sonuçlara 
varsa da, nesnel olarak barış ve 
demokrasiyle, ABD emperyaliz
mine karşı kin ve nefretle alaka
sı yoktur ve şovenizmin danıska
sıdır. Bu tutumun esas içeriğini 
belirleyen~ karşı çıkmaların ha· 
reket noktasıdır. Yoksa sınıfsal 
dayanak olarak cunta karşıtı ol
ma her derde deva de!;iildir ve bu 
güçlerin her "karşıtlı!;iı"doğal o
larak desteklenmez. Komünist
ler, devrimci-demokratik güçler 
anti-faşist saflarda yer alabilecek 
burjuva güçlerinin barış ve de
mokrasiyle ilgili ileriye yönelik 
adımlarını(örne!lln, genel "af", 
sendikal hak ve özgürlükler, ba
sın-yayın özgürlüğü vb. gibi ko
nularda) desteklerler ve işbirli
!lini sağlamaya çalışırlar; ancak 
Ermeni soykırımını Inkar edip 
Türk şovenizmini horlatan çıkış
lar ne adına yapılırsa yapılsın 
desteklenmez ve bu konuda en 
ufak bir kararsızlık gösterilemez. 
AYrıca, kukla parlamento Er

menllerle ilgili tavsiye kararıarı
nın görüşülmesini kabul ederek 
HP tarafından verilen görüşme 
önergesine göre 25 Eylül'ü "kı
zılderillleri ve zencileri anma 

günü"olarak Ilan etseydi bile, 
tepkilerin mantı!lı yine Istismar 
rekabeti ve şovenizm olacaktı. 
TKP'nin, "parlamentonun hiç
bir biçimde ulusal bir niteli!;ie 
sahiP oımadığı"na yorumladı!;iı 
bu "red"olayı görüldü!;iü gibi 
-genel görüşme önergesinin içe
ri!;iinden dolayı- hiç de kukla 
parlamentonun ulusal niteliile 
sahiP olup olmadı!;iının bir gös
tergesi değildir, olamaz da. Şa
yet önerge kabul edilip, Ermeni 
soykırımının lnkarı yeniden tes
cil edilseydi, "Türkiye•nın milli 
birlik ve bütünlü!jü"nü tartışma 
konusu eden ABD'ye,parlamen
tonun ortak görüşü olarak "sert' 
bir uyarı yapılsaydı, bu bir N. 
Nadi için, U.Mumcu lçin,M,soy
sal için ve SODEP Iller için "u
lusal" bir davranış olurdu ama 
komünistler, devrimci-demokra
tik güçler açısından asla "ulusal" 
bir davranış olarak yorumlana
mazdı. o durumda parlamento 
yine anti-ulusal nitell!;ilni koru
muş olacaktı. Bizler ancak böy
lesi "u lu sal "davranış ın neme
nem bir "ulusal"lık oldu!lu. ko
nusunaa, kitlelere yönelik ajitas
yon ve propaganda çalışmaıa
rımızda açık bir örnek daha 
gösterebilma olanağına kavuş
muş olurduk. Yanı, "red" olayı, 
ABD'ye bağımlılığın ne denli uç 
noktalara vardığının bir göster
gesi olmakla birlikte, kabul du
rumunda parlamentonun ulusal 
nlteliğe sahip olduğu -ki, ulusal 
kelimesi burjuva güçlerin kullan
dı!;iı anlamda kullanılmıyorsa
kanıtlanmış olmayacaktı. 
Görüldüğü gibi, ABD nin son 

kararlarına karşı "milli birlik ve 
bütünlük"temelinde "Edirne'den 
Kars'a kadar tüm ülke"de yükse
len tepkiler hangi açıdan ele alı
nırsa alınsın, esas olarak halkları
mızın Amerikan köleli!;iine kar
şı, bağımsızlık,egemenlik istem
lerinin bir ifadesi değil, olsa olsa 
şovenist şartlanmaların sonucu 
olan ve komünistlerce, devrimci
demokratik güçlerce gerçek ni
telikleri açığa çıkarılması gere
ken tepkilerdir. Oluşan tepkile
rin neyin ifadesi olduğunu belir
leyen işte bu "milli birlik ve bü
tünlük" görüşünün tepkilerin o
dağına oturtulmuş olmasıdır. Ve 
TKP'nin yanılgıları da bu gerçe
ğin tüm yönleriyle kavranılama
masından kaynaklanıyor. -
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-TORK BURJUVAZISININ 
GELENEKSELTUTUMU 

Türk burjuvazisinin geçmişi 

Incelendiğinde, Kürt, Ermeni, 
Rum, Yunan vb. "milli güven
liği • Ilgliendiren konularda, beş 
aşa!:jı beş yukarı aynı anlayıştan 

kaynaklanan tutumlar hemen 
göze çarpar. Bu geleneksel tu
tum şimdi de sürüyor. Pek uzak
lara gitmeye gerek yok. örne
!:iln, K.Kıbrıs'ta kukla ve korsan 
bir "cumhuriyet"ın ilan edilmesi 
Ege'deki yayılmacı amaçlar ko
nusunda tüm burjuva güçler ara
sında temelde bir görUşblrli!:ii 

mevcuttur. Ermeni soykırımının 
Inkar edilmesi ve dahası Ermeni 
halkının "suçlu" çıkarılması ça
balarında burjuva güçler yarış 

halindedir. Hemen hemen tUm 
burjuva partiler, aylardır Kür· 
dlstan halkına yönelik sindirme 
ve imha eylemlerini sürdüren 
kanlı Evren cuntasının bu yön
deki politikalarına "bölücülük" 
yaygaralarıyla tam destek ver
melerinin yanında "Kürt sorunu~ 
nun "köklü" çözümü Için de bl· 
riblrilerlne akıl hocaiJ!:iı yapt· 
yorlar. 

Bu tutumlar, Türk burjuvazl
zlnin geleneksel tutumlarıdır. 

Burjuva hükUmetler ve muhale
fetler, burjuva devletin biçimte
rı de!:jlşiyor,·ama şimdiye kadar 
de!;iişmeyen yukarda belirttl!:ii· 
miz şovenist tutumtardır. 

ŞOVENIST 
ŞARTLANMALARI 

KIRMANIN YOLU 

Her konuda otdu!;iu gibi, Er· 
meni sorununda da lstlsmarcı ve 
şovenist tutumları açı!:ja çıkarıp 

kitleter Içerisinde teşhir ve tec
rit etmek; hem görünüşte de ol· 
sa emperyalizmle Türk burjuva
zisi arasında çıkan çelişkiterden 
faydalanabilmek açısından, hem 
de Işçi sınıfının ba!:iımsız sınıf 

politikasını dostlara ve düşman
Iara göstermek açısından gerek
li ve zorunludur. Türkiye'de şo
venizmln etklnli!:jinl kırmanın 

çeşitli yol ve yöntemleri vardır. 
Kürdistanlı ve Türkiyeli ko

münlstlere, devrimcl-demokratik 
güçlere çok önemli görevler dü· 
şüyor. Bir taraftan, ABD'nin Er
meni soykırımını istismar ama· 

cıyta kullandı!:iı belirtillrken,öte 
yandan Türkiye'de, sosYal de
mokratıardan cuntacılara kadar 
uzanan geniş yelpazeden "Yük· 
selen" tepkilerin özünde Ermeni 
soykırımını Inkardan ve "Türki· 
ye'nin ülkesiyle ve milletiyle bir 
bütün oldu!:ju" likesinden kay
naktandı!:iını; faşist çetenin 
"yumuşak"lı!:iının ise Iktidar "SO· 
rumtulu!:iu" ve ABD'Ye tam ba· 
!:iımlılıktan kaynaklandı!:iını vur
gulamak; bu tutumu Ermeni so
runundaki saflaşmaların oda!:iına 
oturtmak Türk şovenizmine kar
şı lkirclmsiZ ve do!;iru tutum ge
llştirmenln ön koşuludur. Işte 
bu zeminde Yüksetecek tepkiler 
ancak halklarımızın emperyalist 
köleli!;ie, sömUrgeclll!:je ve şove
nizmin her tUrlOsüne karşı tepki· 

lerinin Ifadesi olabilir. 
Sonuç olarak diyebiliriz ki 

TKP, Ermeni soykırımına lllşkin 
ABD'nin son kararlarına karşı 

burjuva güçlerde oluşan tepkile
rin ba!:inaz şovenist lçerl!:jinl a
çı!:ja vurup, deşifre etmesi gere
kirken bunu yapmayın-ak, hangi 
gerekçe ve amaçlarla olursa !ll· 
sun Türk şovenizmine karşı bu 
konuda do!:iru halkaYı· yakala
yamamıştır. Burjuva güçlerde 
otuşan söz konusu teptdler lle 
bugün halkımıza yönelik açık 

imha ve sindirme hare1<etlnl 
sürdüren faşist diktatörJQOUn 
bu yöndeki eylemlerini, bir ek
sik veya fazlasıyla destekleyen 
burjuva güçterinin bu tutumla·· 
rına kaynaklık eden mantı!:iın 

aynı oldu!;iunu görernemlştlf' 

• «Af»Taleblni YUk,_,.,m 
KUrdistan halkına karşı başta

tılan Imha ve sindirme hareketi· 
nın sUrdDrWdll!:iü bir dönemde, 
faşist diktatörlük, bir yandan 
Türkiye ve Kürdistan halkları u
zerindeki baskı ve terörünü yo
§untaşt ırıp cezaevleri ne yeni 
binlerce Insanı atırken Ote yan
dan da cezaevlerinin yaşam ko
şulları daha da kOtWeştlriRyor; 
sanıklar hızla a§ır cezaıara çarp
tırıtıyortar. 

Dlktatörlll!:iUn etebaşlarından 

K.EVren ve T.özaı, bizzat açık· 
lamalarda bulunarak cezaevle
rinde tutulmakta olan tutuklula· 
ra karşı tavrın bundan bOyle da· 
ha da sertteştlrllmeye çatışıtaca
!:iını ıma ettiler. Evren, Kürdls
tan•a yaptı§ı gezisinde Idam ce
zasını yüceltti; bundan övgüyle 
bahsederek yı§ınların "af" tale
bine karşılık verme nlyetlndeoı
rnamaıarı bir yana, bu talebin 
amaçlarının aksine uygun uygu
lamatarın sertleştlrllerek sOrdU· 
rWmesı düşüncesinde olduklarını 

açıkladı. 

Diktatörlük elebaşıarının ger· 
cek tavrı bu. Ancak oyatarna-al· 
datma taktiklerinden vazgeçmiş 
de de!;illter. Kürdlstan•a yOnelik · 
OP!IrasYonıarın sürdllrülmesl yo
§un bir şovenist-milltarıst pro
paganda eşlilllnde yllrotiiUyor. 
KUrt halkına karşı ortak tutum 
takınan bütün burjuva parti teri, 
halkı kenditerinden yana ve Kürt 

halkının ulusat demolcı:atlk ta
leplerine karşı tutum almaya yö
nelik şartlandırmaya çabşıyor

lar. Tekelci burjuvazi denetimin· 
deki basın~ayın organtan KUrt 
halkına karşı dQşmantık temelin
de yo§un bir kampanyaya giriş· 
mı ştir. Part•rnento. halk yJOın· 
larının "af',' talebi u§runa yürü· 
tükteri mücadeleYI gertletlnek a
rnaayta aldatma-oyatama taktik· 
terının uygulanmasına hizmet e
decek bir şeklide dikkatleri ce
zaevlerindeki uygulamatar ve 
"af"tan uzaktaştırmaya çalışı· 
yor. 

Bu çerçevede, Genel Kurmay 
Başkanlıllt'nın Izniyle 7 millet· 
vekili cezaevleri nı geaer.ek bıce· 
lemelerde bulunacakmış. Güya 
bunlar, askeri ve sıvı ı cezaevleri· 
nı gezecek ve tutuklutara kötü 
muamele yapıtıp YIIPrtmadıOı 

konusunda rapor hazırlayacak
larrnış. Ama daha Işin başmda 

bile amacın bu olrnadt§r.resmı a
ll ızlardan çıkan açıktamalardan 
dahi anlaşılıyor. 

Adefet Bakanı Necat Erdem 
yaptı§ı açıklamada şöyle diyor: 
"Yapılacak araştırma ve Incele
rne gezisl sonucunda hazırlana
cak rapor lle cezaevi ke.şı.Uları
nın Iddia edlldl§l gibi oımadı!lı 
ortaya konulacaktır." Yanı nasıl 
bir rapor hazırıanacaıımın çerçe-

Devamr sayfa 11 'de 
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KOI'kunun ~cele Faydası .,oktur 

1984- 1985 öQretlm yılına, E
kim ayının lik haftasında baş
layan Onl~~ersltelerin açılış tö
renlert bir hayli "renkli" geçti. 
K.Evren, T. özal, bakanlar, 
kUkla parlamentonun üyeleri 
11e dl!ier 11azı 0st düzey yet

kiliter Onl~~erslteıert n açılış tö
renlerine bizzat katılarak yalan 
ve demago]llerle ö§rencı genç-
1101 etkilerneye çalıştılar, açık
tan açı!Ja tehditler savurdular. 

son dört yıldır,ışçl sınıfı ve e
mekçi halklarımızın yolunda yü
rüyen gençllllin milltan kadro
larını sokak ortalarında, köy 
meydanlarında, dallbaştarında, 
Işkencehanelerde katleden; 
gençll!il helkıjı. -!>IOit.ından ayır
mak Için düzenin tOmyozlaş
tırma araçlarını harekete geçi
ren; binlerce ö!lrenclyl okul
iardan atan; ışçi, memur 11e yok
sul 'kOlfiO kesiminden gelen 
gençll!le yüksek ö!lrenımı oıa
naı<sız hale getiren; Onl~~erslte 
diplomasi otanların önemli bir 
kesimini tşstzllkle başbaşa bıra
kan bu gençlik dOş~anı cunta
cıtarın açılış töreniertnde yap
tıkları konuşmalar, onların ne
den bu yıl, bu denli anıversi
telere ellildikierini ortaya koy
maya yetıyor. 

Açılış törenlerinde konuşan 

tUm cuntacııar, 12 Eylül önce
si dönemı hatırlatarak "devle
ti yıkmak Isteyenlerin, ilk he
def o tarak Dnl~~ersltelerı" seç
tiklerini lle bugOn de aynı fa
aliyetlerin · sürdürllldD!IOnD al
tını çizerek belirttiler. özeı
llkle K. Evren Van'daki 100. 
Yıl Qnlversltesl'nde yaptıllı 
konuşmada, allzındakl baklayı 
çıkararak cuntanın, merkezi 
yönlendtrtctn!le kavuşturuıama
mış da olsa gittikçe flareketıe
nen üniversite gençiiliinden duy-

Kahrolsun 

sömürged-faşist 

diktatörlük ! 

~şeng: 5ayfa 10 

du!Ju korkuyu dile getirdi, bol 
bol "nasihat" verdi. 

Faşist dlktatöriOk çok IYI bi· 
liyor ki, gençillll kazanma mü
cadelesi aynı zamanda gelecelli 
kazanma mücadelesidir ve genç
lik kimden yana Ise gelecek de 
onundur. Bu nedenledir ki, Ev
ren - ~ai çetesi, genel yıllın 
muhalefetinden, korktullu gibi 
gençllllin "yolumuz Işçi sınıfı 
ve,emekçl_halkımızın yoludur" 
şiarıyla harekete geçmesinden 
de korkmaktadır. Bu yöndeki 
en ufak bir belirtiye dahi taham
milileri yoktur. Bu yıl, eli kanlı 
cuntacıların leş kargaları gibi 
Oniversltelere OşOşmeıerinln baş
lıca nedeni, getec:eııe duyulan 
kork'udur. 

Ama ne yazık ki, korkunun 
ec:eıe faydası' yoktur.Bu yıl, 80 
bin üniversite öllrenclslnln barı
nacak ver bulamadı!iını kendi 

a!iızlarıyia itiraf edenler; üni~~er
sltelerde her türlü özerkillll yok
edip Onl~~erslteıerı llseler dOze
yine lndlrgeyenler;gençiille , a
llır yaşam koşullarının kat kat 
gerisinde bir kredi miktarı
nı reva görenler; özgür düşü

nemeyen, "evet efendim"cl , 
iumpen bir gençilk özlemi için
de olanlar, yanı kodaman tekelci 
burjuvazi 11e uşakları Evren'ler, 
özal'lar genç'lille mutlu bir ge
lecek vaddedemezler. Onlar, is
tedikleri kadar yalan ve dema
gojllerle, tehditlerle,gençlllli "yo 
la" getirmeye çalışsınıar. Biz, 
gençli!il faşizme 'e~llm etmeye
ce!llz. Işçi sınıfı 11e emekçi hal
kın yolunda mücadele vererek 
Qike topraklarını sımsıcak ka
nıyla sulayan gençlik,, dOn oldu
llu gibi bugün de faşizme tes
Ilm olmayacaktır. 

• 
DoGRULARI SAliUNAfAK YETMEZ 

Varolao eksiklik ve yanlışlık
ların kendlllllinden giderilmeye
celll açıktır. Hatta, eksiklik ve 
yanlışlıkların farkında olmak ve
ya bunları sadece belirtmek de 
kendi başına yeterli delllldir. E
ller her, parti ör.gütü ve tek tek 
Qye, çalışroaiardakl eklslkil~ ve 
yanlışlıkların farkında oıarak,bir 
taraftan ·yapıcı ve çözOmleylc:l 
eJeştlrllıırı, önerileri üst organ
Iara iletlrken, diller yandan da 
kendisinden, kendi biriminden 
başlamak üzere çalışmalardaki 
el<slkllkleri, aksaklıkları, yanlış
iıkları gidermeye koyuıursa an
cak, üzerıne düşeni yerine ge
iırmlş o ı ur, teori lle pratl!iin 
diyalektik birilllini kendi çalış
malarında gerçekleştirmiş olur. 
Yoksa, varolan bir eksiklik ve 
yanlışlıllı belirtip sadece bunun
la yetlnmek ya da daha sıkı sa
rılmak yerıne gOvenslzlille, 
Inançsıziilia saplanmak; eksiklik 
ve yanlışlıkları mutlaka gider
mek zorunda oldullumuzun bi
lincinde olarak üyellllin tüm ge
reklerini yerine getlrmemek; so-

Baştarafı sayfa 2'de 

runların çözoma Için gereken fe
dakarlıllı,esnekli!ii, tahammülü 
ve kararlılı!iı göstermemek; bı
rakalım çalışmalardaki eksiklik 
ve yanlışlıkları gidermeye, aksi
ne eksiklik ve yanlışlıkları güç
lendirmeye hizmet eder. Eksik
lik ve yanlışlıkları gidermek, 
dollruları Ise geliştirip güçlen
dirmek Için, en büyük zorluk ve 
engellere göllüs gererek sürekli 
çalışmaktan başka bir yol yok
tur. Bu nedenle tom çatışmalar
da teori ile pratlllln birliktelilll
ni sa!llamak Için görevlere sım
sıkı sarılmak, partiye ve halka 
karşı sorumlu davranmanın da 
bir gerellldir. 

Iyi bilinmetldir ki, partimizin 
tarihsel misyonuna uygun pratik 
öncülüllün kazanılması sadece 
dollruları savunmakta gerçekle
şemez. Savunulan dollrular yı
llınlar Içerisinde maddileşmeli
dir ki, parti, hem yıliıniarın için
de, hem de yıliıniarın önünde 
olsun; partinin gerçek gücü, sa
yısal gücünü kat kat aşsın. 

• 
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CIGERXWIN ÖLDU 

Juva-feodal karakterdeki KUrt 
ulusal örgOtlerlnden ÇOk Surı
ye Komıınıst Partisi'ne sempa
ti duydq. Çalışmalarında bu 
partlye destek oldu. sonra, surı-

ye KUrtleri Demokrat Partısı•- · 
nın kuruluş çalışmalarına ka· 
tıldı, kısa bir sOre sonra Parti· 

nın Merkez Komitesi Uyeııoıne 
seçildi. Mısır ın cemal Abdul 
Nasır Iktidarı döneminde SUrl· 
ye-Mısır blrll§lnln oluşumun
dan sonra başlatılan KUrt yurt
severleri ve komUnist avından 
dolayı 1959 yılında Irak KUr· 
dlstanı'na kaçmak zorunda 
kaldı. 1962'de Irak'ta yakala· 
nıp SUriye'Ye tesHm edilmesi 
ıızerıne bir sıırezindanda yattı, 
ondan sonra da sUrgOn cezasına 
çarptırıldı. Clgerxwln, örgııtlü 

çalışmalarına ara vermeden 
SKDP'dekl ayrışmalar sonucu 
ortaya çıkan SUriye KUrtlerii
lerici Demokratik Partisi'nde 
Merkez Komite llyesi oıarak 

yerini aldı. 1970 yılında Surl· 
ye'de calışma Imkanıarını sı

nırıanması UZerine LDbnan•a 
geçti. 1979 yılında 1 sveç•e Ilti
ca etti.lsveç'te de politik mü
cadelesi nı ve kült Or el çalışma
larını yaşamının sonuna kadar 
sOrdOrdü. SUriye K Ortleri 1 leri
d Demokratik Partısı Merkez 
Komitesi llyeiiOinln yanısıra 

Avrupa sorumıuıuounu da Ost· 
le ndi. 

agerxwln, 81 yıllık ömrü
nün 60 yıldan aşkınını KUrt 
halkının kurtuluş mOcadelesl· 
ne adadı. Olkemız azerindeki 
sOmOrgecl baskılara, yerel geri· 
d gııçıere, cehalete karşı a· 
mansız bir savaşım yQrllttO. 

Clgerxwln yazılı edeblyatı

mıza yaptı§ı katkılardan dola· 
yı KUrdistan'ın her dört parça
sında yaşayan Kürt halk toplu
luklarının d lll nde efsaneleştl. 
Bugün, Kürt ,ıırı, Cigerxwln'ln 
şiirlerinin derın etkisini taşı

maktadır. Clgerxwlnden etki
lenmemlş, eslnlenmemlş Kürt 
şairl yoktur. 

Cigerxwln'in şllrlerl 7 divan
da toplanmıştır: Birinci divanı
nı (1945·Şaım takiben "Sewra 
AZadi" (1954-Şam) adlıikinci 

dlvanı çıktı. Bundan sonra 
sırasıyla şu divanları basıldı; 

'Kime Ez" (1973-Beyrut), 
"Ronak" (1980-stockholm), 
"Zend··Avısta" (198l·Stock
holın), "Şefaq" (1982-stock· 
holm) "Hiivl" (1983-Stock· 
holm). Bu şiir divanlarından 

başka de§lşlk konularda yazı
ları ve "Reşoyli oarl" (hlka· 
ye), "Gotın&n l'tşlya" (atasöz
lerl), "Salar u Mldya" (Salar ve 
Mldya) vs. gibi yapıtları da ya 
yınlandı. 

• 

Baştarafı sayfa 12'de 

Clgerxwln gibi bir şairını yi· 
tlrdl§lnden dolayı KUrdistan 
halkı derin bir OzOntU dUYU· 
yor. Ama şiirlerinin derin etki· 
sı Kürdistan halkının yQre§ln· 
de derin Izietini hissettirmeye, 
bir direniş aracı, bir uyanış a
racı oıma niteliklerini korumaya 
devam edecek. 

Kürdistan halkı O'nu unut
mayacak, anısını daima kalbi· 
nın derinliklerinde yaşatacak
tıre 

Ihanet Şebekeleri 

ıarıyla lşblrll§l hallnde uygula· 
dıkları baskı sindirme ve terör 
eylemlertyle devleti "böiiiCQier", 
'·kOmUnlsteter ve 'kaçakçııar" 
dan korunmaya, gelişen ulusal 
demokratik mOcadeleyl bastır

maya çalıştı lar. 
Aöustos•ta başlayan operas

yonlarla birlikte bu güçler daha 
da etklnleştlrllmeye çalışıldılar. 
Devletin saldırı ve Istihbarat teş
kllatlarıyla birlikte hareket e
den, Kllrt halkı azerinde terör 
estıren "sivil" mill s güÇler, çeşit· 
ll yörelerde bazı KUrt emekçi le· 
rini bizzat kurşunıayarak TC ye 
baOiılıklarını gösterdiler. 

Faşist diktatörlük gerekn gör
dn§ü operasyonları sadece kendi 
ordu, polis, MIT ve "Kontr-Ge· 
rllla' güçlerine dayanarak ger
çekleştiremiyor. Silah altına alı· 
nan sivllıerıe bu boşluk doldu· 
rulmak Isteniyor. Bu "sivil'' çe
teler!, ordu, polis, MIT ve 
'Kontr-Gerilla" gibi kuruluşlara 
kuıavuztuk, muhblrllk etmek ve 
gerekli görülen tUrn yerlerde as
kerseı eylemleri yerine getirmek 
göreviYle yükümlü halk düşmanı 
gruplardırlar. "Sivil" mlllsler 1· 
hanet şebekeleridir. 

FaŞist dlktatörlü§Un yönetici~ 

Baştarafı sayfa ı 'de 

leri atalarından devraldıkları ve 
gnnıniııZıın faşıst dlktatörıDkıe-, 
ri nden esinlenerek şekillendir

dik leri bu Ihanet şebekelerının 
devlete deste§lnln KDrt halkının 
ulusal demokratik halk devrimi 
mücadelesını engellemeye yete
bllece§lnl sanılrnasın. Sömürge· 
eller hiç bir şeklide devrlmlml· 
zin başarıya ulaşmasını engelle· 
yemeyecekler. KUrt halkı direne
cek ve kazanacaktır. 

"AF" TALEBINI ... 
Baştarafı sayfa 9'da 

wsı a· peştnen-ortaya konmuş 
oluyor. o halde TOrkiye ve KOr· 
dlstan halkları böylesi bir araş
tırmada olumlu bir sonuç bekle· 
yeblllrler ml? 

"Af" talebi, KUrdistan'daki o· 
perasyanlara yöneRk propagan
dalarıa geri plana ltiimak ısteni
yor. Anti-faşist gııçıert bekleyen 
önemli güncel bir görev de, bu· 
gün, bu talebin Inatla Ileri sürll· 
mest ve bu· çerçevede kitle des· 
te§ Ini arttrmaYe çalışmakhr. 

Diktatörlük, tutuklutara özgür
lük tanımak zorunda bırakılmalı 
ve tüm manevraları açı§a çıkarı
larak teşhir edilmelidir. 

PEŞENG'I OKU-OKUT ! 

Y AZI VE HABERLE GüÇLENDIR ! 
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o ______________ _ 
HALKIMIZIN MIUTAN ŞAIR} : 

CioERXWiN I:JLDU 
Yaşamı, yarım asırlık milca

dele tarihimizle butllnleşmlş, 
şiirleri savaş alanlarında nara
ıarımız olmuş, bUyük ozanı
mız. Clgerxwın, 

22 Ekim 19$4 günü sabaha 
karşı ülkesinden binlerce kilo 
metre uzaklıkta sürgünde yaşa
dı!lı Stockholm'de yaşama 
gözlerını yumdu. Bugün Kür
distan da!! larında savaşan peş
mergelerı n, zl nd anlardaki sı n• 
dlrme hareketlerine karşı dire
nen savaş esırıerımızın, lllegal 
kOşularda savaşan her mllltanı· 
mızın uyanmasında. yetişme
sı nde şu ,.ya bu şekilde, az 
veya çok cıgerxw.ın•ın etkisi 
vardır. ŞIIr leri, sömürgecı mah· 
kemede dilimizin varlı!lını Is
patlamada belge, dl{ıünlerde 
tOrkü, zlndanıarda, savaş alan
larında direnç gllcümüz oldu, 
oıuyor. 

Clgerxwın 1903 yılında Mar
dln'e ba!llı Hasar köyünde 
yoksul bir ailenın ÇOcu!ju ola
rak do§dU. o, daha çocuk yaş
ta iken anne ve babasını kay
betti. Coc;uklıı!lundan başlaya. 
rak yaşamın zorluklarıyla bo· 
guştu. Bu O'nun olgunlaşma
sını ve yaşamı daha yakından 
tanımasını çabuklaştırdı. A!la
beylnln yanında bOyQdO. Za· 
manın en yaygın, neredeyse 
tek e!jltlml olan medreseye git
tl. 1928 yılında medrese e!lltl· 
mını bitirip ımamlık etmeye 
başladı. 

1926'tel<l Şeyh Said hareke· 
tinden derinden etkilendi. Oa- . 
ha. sonraki yıllarda kurulan 
"Hoybıın Cemlyeti''nln faal O· 
yelerinden bJrlsl oldu. 
Imamlık yıllarında Kürdls· 

tan·ın bir çok köyünü dolaş· 
ması, O'nun Kürt kültürünü, di
lini, çeşitli zenginlikleriyle bir· 
llkte daha da derinden tanıma· 
sında önemli rol oynadı. Ciger· 
xwın daha medrese ö!lrenclli!ll 

· yıllarında şıtre hevesle sarıı
mıştı. Kürt köırlülerlnln a!lalar· 
dan, Kürt halkının sömürgecl· 
lerden gördii§Q baSkıya, zulme 

yaşamıyla, bizzat gözleriyle 
binlerce defa şait olması şllrle· 
rının daha da zenglnleşmeslne, 
anlam kazanmasına, köylüden, 
emekçiden yana taraf olması 
nı, zulme, taıan;ı, zorbalıila 
karşı çık ma sına, o nıarıa uzlaş· 
maz bir niteli k kazanmasına 
neden oldu. 
Clgerxwın, bulundu!lu köy· 

de çıkan aşiret kavgasına bu· 
!aşmamak ve bulaştırılmak 
tehlikesi nden uzaklaşabi ı me k 
ıçın Suriye KOrdlstanı'na geç· 
tl. o dönemde Suriye Kllrdls·' 
tanı,Fransızıarın egemenll!ll al· 
tında ldl. Cigerxwın, Fransız 
emperyalizmine karşı savaşım 
verdi, hiç bir zaman uzlaşma• 
dı. Bu dönemde kOitürel çalış
malarına hız verdi. Şam'da, K. 
Bedlrxan ın yönetiminde çı· 
kan "Hawar" dergisine şiirler 
yazdı. Dl!ler taraftan da ola-

nak buldukça Kürt gençlerini 
toplayıp onlara Kürtçe okuma 
yazma ö!lretti. Clgerxwin, la• 
tın harfleriyle lik Kürtçe yazan 
ınsanlardan biridir. O ayni za· 

manda, latin harfleriyle Kürtçe 
yazının yaygınlaştırılması Için 
ilk ö!lretmenllk yapanlardan 
biridir de. 

Cigerxwin, 1940 yıllarından 
sonra tekrar canıanan ulusal 
hareketin ortaya çıkardı!! ı bur-

oevamı sayfa ı ı 'de 

CIGERXWIN'IN öLVMü DOLAYlSlYLA 
PARTIMIZIN SKIDP'YE GöNDERDIGl 

BAŞSAGLIGI MESAJI 
SURIYE KVRTLERIILERICJ DEMOKRATIK 

PARTISI MERKEZ KOMITESINE 

Partinizin Merkez Ko'mitesi Uyesi, ateşli yurtsever, 
bUyük şair Cigerxwin'in ölümü nedeniyle duydulunuz 
derin iizüntü ve acıyı paylaşıyoruz. 

Cigerxwin, htzlkımrzın ulusal ve doplumsal kurtuluş 
mücadelesine engin yurtseverlik duygularıyla taşan enter· 
nasyonalist ve toplumsal içerikli şiirleriyle katılmış; ya· 
şamı boyunca ülkemizde ve dünyada özgürlük ve barışın 
hüküm sürmesi için mücadele etmiştir. Bu nedenlerle sö
mürgecilerin, özgürlük ve barış düşmanlarının hışmma. 
uğramış; ağır baakı ve zulüm görmüştü.-Halkımızın kahır· 
lı yazgısını paylaşan Cigerxwin, bu anlamlı görevini öm· 
rüniin son dakikasına ktzcüır sürdürmliftü. 

V/k emizin en Ücra köşesine kadar tüm halkımızın ulu· 
sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesind~ bir silah olarak 
kullanılan ve kullanılacak olan şiirleri yle' ölümsiizleşen Ci 
gerxwin'in anısı önünde saygıyla egiliriz. 

Yoldaşça Selamlarımızla. 
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