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Rüşvet Düzeni 
Her gün yeni yeni rüşvet o

layları ortaya çıkıyor .. , Uluslar
arası alana da yayılan bu rüş
vet olaylarının, Türkiye'deki 
faşist rejimin iğrençlikler i ni 
gözler önüne serdiği kuşkusuz 
dur. 

Artık milyonların altındaki 
rüşvet dilimleri gazetelere pek 
konu bile olmuyor. Onmilyon
ların, yüzmilyonların ve hatta 
milyarlık rüşvet dilimlerinin 
yanında bunlar hiç kalıyor. 

Büyük rüşvet olayları sık sık 
ortaya çıkmasına karşın, her 
defasında hasıraltı ediyorlar •. 
Çünkü rüşveti alanlar her defa
sında ya bir hükümet görevlisi , 
ya da bir Ust düzey general, ve 
yahut ta devletin üst kademe li
ri ne kadar tırmanmış diğer bir 
devlet memurudur. 

Bu durum, F-16 rüşvet ola· 
yında da böyle oldu. Türkiye, 
halkın açlıkla karşıkarşıya ol
duğu bir dönemde savaş uçak
ları satın almak için milyarlar
ca d olar para ödemeye haz ır 
olduğu ve ABD'ye bu talebi ni 
ilett i ğ i zaman,. F-16 ve F-18' 
lerden hangi lerinin satınalın
ması gerektiği tartışmaları yo
ğunlaştı. · Basın yayın organları 
konuyu haftalarca ele aldı. As
lında tartışılan hangi kalite u
çağın daha üstün olup-olmadı
ğı değildi. Basma böyle yansı
m ış olsa bile, devleti n üst basa
m aklarında yer alan generaller, 
üst düzey yetki lilerce rüşvet 

hesapları yapılıyordu . 
Teknik donanım ve kullanım 

avantajları bakımında F-18'1e
rin daha yetkin olduğu açıktı . 
Ama F-16 satıcısı "General 
Dynamics" adlı ABD'li şirke
tin teklif ettiği rüşvet, yetkili
lerin "vidasını gevşetme"ye 
yetti. Seçenek F-16 uçakları
nın satl'rıalanmasın dan yana 
konuldu. Her fırsatta "vatan 
aşkıyla yanıp tutuştuklarını" 
söyleyen devlet yetki li leri, pa
ra aşkına daha fazla önem ver
diklerini 23 milyon dolar (12, 
5 milyar TL.)Iik rüşvet olayıy
la da ortaya koydular . 

Koçlar, Sabancılar halkı ta
lan eder, açlıkla karşı karşıya 
bırakırken sermaye bekçileri 
de boş duracak değildi . Dün-

Devamı S.2'de 

Türkiye ve Kürdistan Kamuoyuna 
Geçtiğimiz Nisan ayında, 

Kürdistan'da meydana gelen ba
zı ölüm olaylarını tersyüz eden 
PK K (Apocu lar) yöneti ci leri, ay
lardır yayın organları aracılığla, 
Ortadoğu ve Avrupa'da yayın
ladıkları bildirllerde, başta Par
timiz olmak üzere Türkiye ve 
Irak Kürdistanı'nın yurtsever 
devri md parti ve örgüt leri ne 
karşı iftira kampanyalarını sür
dürüyorlar. 

Apo cu yöneticiler, her za
manki halleriyle bireysel · te
rörist-maceracı politikalarını, fa
şist cuntayı (halkımızın sömür
geci faşist cuntayla doğrudan 
doğruya si lah lı bir mücadelede 
karşı karşıya gelmeye hazır 
olmadığı, savaşımın en temel 
gereklerinden olan olgun bir 
örgütlülük ve politik önderlikten 

yoksun olduğu bir dönemde) 
halkımıza karşı ağ ır, ·kanlı saldı
rılarla yüzyüze bırakan, cuntanın 
saldırılarına gerekçe etmesine 
yarayan provakasyon eylemleri
ni ve aciz içinde kalınca da 
bizzat halka yönelen saldırılarını 
gizlemek içi n , yalan ve demogo
ji ler e başvuruyorlar . 

Apocu yönetidler, Nisan ayı 
ortalarında, Partimizin de i çinde 
olduğu bazı yurtsever ve dev
rimd parti ve örgütlerin (Irak 
KomUnist Partisi, KUK, KUK·· 
-SE, Irak Kürdistanı Sosyalist 
Partisi, Irak-Kürdistan Demokra
tik Halk Partisi), 8 militanlarını 
öldürdüklerini iddia ediyorlar.. 
Partileri mlzi, utanmazca ajan ve 
provakatörlükle suçluyor, esas 
saldırgan ve provakatör kendileri 

Devamı S.8'de 

SR-71 Casus Uçakları Diyarbalur•da 
Federal Almanya'da yayınlan

makta olan STERN dergisinin 
Temmuz 1985'te çıkan bir sayı
sındaki bir habere göre,başta s. 
Birliği olmak üzere sosyalist 
ülkelerin deniz üslerini ve tersa
nelerini gözetiemek için Avrupa' 
da değişik rotalar izleyerek faa
liyetlerini sürdüren S R-71 adlı 
ABD casus uçakları bu görevleri 
sırasında D.Bakır'daki Pirinçlik 
Hava üssü'nü '"'ikmal" amacıyla 
kullanıyorlar. 

ABD'nin 1960'1arda kullandı· 
ğı U-2 casus uçaklarının yerine 
1980'1erde devreye soktuğu SR· 
71 casus uçakları son derece hız
lı ve radarların göremlyeceği 
yükseklikte uçuyorlar. 31 bin 
metre kadar yUksekliğe çı kabi
len ve " Kara Kuş"~dıyla da anı
lan bu uçakların D.Bakır'daki 
Pirinçlik Hava üssü'nde "ikmal" 
yaptıklarını her nekadar Türkiye 
yetkilileri yalaniadılarsa da 27 
Nisan 1960'da Incirlik Hava üs
sü'nden kalkıp S.Birliği tarafın
dan dUşUrllle n U-2 casus uçağını 
hatırlayanıarın, neıe son beş yıl· 
da Türkiye'yi ABD'ye daha da 
bağımlı hale getiren faşist dikta
törlüğün bölge jandarmalık rolü 
de gözönünde bulundurulursa, 
son "ikmal" olayında şaşıracak
ıarı bir yön yoktur. 

TOrkiye'nin bu tür "ikmal" ve 
"bakım hizmetleri" yeni değil. 
ABD savaş uçaklarının, 6.Fılo 
dahil b i rçok savaş gemisinin '~k
mal" .. ve "bakım hizmetleri"nln 
Türkiye'de yapıldığını bilmeyen 
yok. Geçen yıl ABD'nin Lüb· 
nan'a saldırılarında nasıl i ncirlik 
Hava üssü'nden yaralandığı hala 
taptaze hatırlardadır. TUm bun
lar dışa yansıyanlardır. Bir de 
"ik mal , bakım vs." · .o:ııye formU
le edilen Ihanet anlaşmalarının 
perde arkası düşürlüldüğünde 
diktatörlüğün yalanıamaların ı 
veya gerçekleri saptırma çabala
rının Iç yüzUnU görmek için faz
la uzaklara gitmeye bile gerek 
olmadığı açıkca ortaya çıkar. 

Evren-özal çetesinin SR-71 
casus uçaklarının D.Bakır'daki 
Pirinçlik Hava üssü'nde "ikmal" 
yaptıklarına Ilişkin haberi yalan
lamaları da yukarıda sözUnU etti
ğimiz gerçekler ışığında değer
lendirilmelidir. TOrkiye ve 
KUrdistan halklarının dostu S. 
Birliği'ne yönelik emperyalist 
plan ve komplolarda faşist Ev
ren diktatörlüğünün ortak oldu
ğu ve önemli görevler üstlendiği 
en geniş yığınlar nezdinde pro
paganda edilmeli, faşizmin yalan 
ve demogojileri açığa vurulmalı
dır. e 
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DYP. HP ve MDP Kongreleri: 

Rejimin 

ÇllrUklllğUnUn Açık Glstergesi 
Faşist rejimin siyasal bünyesi

ni saran bunalımlar,, her yenı 
gUn daha da derinleşıy.or- A
NAP hükümetinin bilinçli ve ıs
rarlı olarak yürürlükte tuttuğu e
konomi-Politika, büyük Iç ve dış 
tekelleri, emperyalist finans çev
relerini, Ihracatçı çevrelerı leş 
kargaları gibi Türkiye'nin başına 
Uşüştürmüş; vurgun, taıan, rüş
vet ve soygun ayyuka çıkmış. A
şırı sömürü ve kar hırsı; göz:ü 
dönmüş vahşi rekabet ve çelişki
leri glzleyemez boyutlara ulaştı. 
Uluslararası silah tekelinden 
Türk armalönüne, polislnden, 
savcısından, bakan ve generaline 
dek faşist rejimin su başlarını 
tutan, ona destek veren tüm ke
simlerin vurgunları, aldıkları 
rüşvetler, her gün boy boy gaze
te sayfalarında serglleniyor. 

özal hükümeti, artık salt Tür
kiye ve Kürdlstan•m geniş e
mekçi kitlelerının değil, değişik 
burjuva çevrelerının de boY he
defi haline geldi. Daha kısa bir 
süre önce hükümeti göklere çı
kartan kimi burjuva çevreler, 
şimdi ona ateş püskUrUyorlar (a
ma bu konuda da, gerçekleri giz
leyen IkiyüZlü bir politika Izli
yorlar. özal hükümetinin esas 
emperyalizme uşak lık. eden halk 
düşmanı politikasını gözlerden 
uzak tutmak, taıan ve sömürü 
dOZenini meşrulaştırmak Için ö
zal allesinin showlarını ön plana 
çıkarıyorlar.· Bütün bunlar fa
şist rejimin siyasal çOrUmeye yUZ 
tutma sürecini derinleştiriyor-

Rejimdeki siyasal çatlak ve 
çürüklükler, belirgin bl çimde, 
kukla parlamentoda ve cuntanın 
parlamento partllerının kayan 
zeminlerinde kendini gösteriyor. 
Generallerin kurdurttuğu "Ikti
dar" ve "muhalefet" partlleri
nin 6 Kasım 1983 genel ve 25 
Mart 1984 yerel "seçlmlerl"nde 
yedikleri şamardan sonra başla-

yan tecrit olma ve çözWme sü
reçleri geçtiğimiz günlerde yapı
lan parti kongreleri lle doruk 
noktaya ulaştı. 

Hatırlardadır: DYP Kongresi 
öncesinde, parlamentoda her 
türlü taktik ve zorbalığa rağmen 
ancak muhalefet olabilmiş partl
lerinin halk arasmda desteğinin 
kalmadığını gören generaller M. 
Yazar aracılığıyla DYP'ye el at
mışlar, Demirel'i işbirliği ve uz
laşmaya çekmek Için hayli uğ
raşmışlardı. Ancak M. Yazar'ın 
başkanlığında, DYP ile general
lerin partısı MDP'Yi birleştirme 
çabaları, DYP Kongresi'nde suya 
dUş m üştü. 
Ardından generallerin kur

cturttuğu, sözümona solcu "mu
halefet" partisi HP Kongresi'nde 
de emir komuta zinciri içinde 
parti kurup muhalif siyasetçlllğe 
soyunan Necdet Calp ve takımı 
partının başında kalabilrnek için 
çevirdiklerı bütün dolaplara rağ
men koltuklannı kaybettiler. 
Boşuna söyıenmemlş ''Yol ol

maya görsün" diye. Nihayet or
dunun eskimiş paşası Turgut 
Sunalp'ın MDP'si de aynı yola 
koyuldu. MDP Kongresi önce
sinde, eskimiş Paşa'nın yerine 
parti Içinde bir alternatif çıkar
mak üzere komiteler kuruldu, 
"sivil bir aday" piyasaya sürWdü
Generallerin zorbalıkla subaşla
rını tuttuğu bu beş yıllık faşist 
rejime; onun şahsında halkın as
kerlere d uyduğu nefreti lt i raf e
der bir biçimde "parti başkanlı
ğına asker yerine bir sıviiin geti
rilmesinin daha doğru olacağı" 
gerekçesiyle Turgut Sunalp dü
şürOidü. 

DYP ve HP'deki gelişmeler ı
çin pek söylenemez ama MDP'
deki gelişmeler, anlaşıldığı ka
darıyla bir kongreden çok yine 
danışıklı bir ''nöbet değiştirme" 
törenine benziyor. 

RUşvet DUzeni 
yanın en zengin on generalin
den biri olan Tahsin Şahinka
ya ve benzeri ordu yönetici leri 
bu serveti "alınlarının terl"yle 
kazanacak değiller ya. Kapita
lizmde sermaye sahiplerinin, 
ordu ve diğer devlet yönetıcı
lerinin serveti ya!lma, hırsızlık, 
sahtekarlık yoluyla birikiyor
Faslzm dozeni hırsızıarı sah-

Baştarafı s.ı 'de 
tekarları, yalimacıiarı yurtse
ver; emekçilerin çıkarlarını 
kollayanları vatan hainl gören
lerin dOZenldlr. Bu dUZ:en yıkıl
madıkça, iktidar gerçek vatan
severıerin eline geçmedlkçe 
halkın çıkarları korunamaz. 
Çözümün köklü olabilmesi ıçın 
bu düzen değişmelidir. e 

Fakat ıster kongreyle kaza
nılmış seçimler, Isterse de "danı
şıklı nöbet değlşlkllğl"'blçlmin
de olsun meydana gelen bU siya
sal gelişmeler, gelişmeleri kendi 
boyutunda görenler açısından a
çık bir şeyi gösteriyor: Beşinci 
yılını doldurmak uzere olan fa
şist diktatörlük yalnız ekono
mik alanda değil politik alanda 
da becerlksizlik ve başarısızlıkla
rın içerisinde bocalıyor. Rejimin 
geçerli tek alternatif ve ebedillği 
masalı tutmamıştır. Faşist dik
tatörlük, arkasındaki desteği art
tırmak için başvurduğu büyük 
tekellerin ve diğer burjuva çev
relerin çıkarlarını uzlaştırrna, 
onları tek bir politik platform 
etrafında birleştirme çabaların
da başarısızlığa uğramış, rejimin 
karakteri gereği, burjuva kesim
ler arasındaki çatlakları derlnleş
tlrmlştlr. Toplumun pasif bir sü
rü olmadığı, toplumu yönetme
nin emir komuta zinciri içinde 
orduyu yönetmeye benzemediği 
toplumsal geRşmelerln kendine 
özgü yasaları olduğu ve hiçbir 
baskı ve zorbalığın bu yasalar 
tarafından belirlenen gidişatı 
durduramayacağı ortaya çık
mıştır. Bu "acı gerçeği" bugün 
generaller de, yüreklerine düşen 
korku ateşiyle birlikte yürüyor
lar, bütün demagojllerine rağ
men MDP Kongresi'ndeki ikrar
larıyla halklarımızın eli kanlı ge
nerallere duyduğu nefreti kabul 
etmek zorunda kalıyorlar. Bu 
nefret çaresiz onları danışık lı 
oynamaya zorluyor-

öte yandan DYP, HP ve MDP 
kongrelerindeki gelişmelere, ö
zal hükümetinin ayyuka çıkmış 
ahlaksızlıklarına; bundan doğan 
yıpranmışlığa da fazla umut 
bağlamamak lazım. Hele hele 
tek başına böylesi gelişmelerin, 
faşist rejimin sonunu getirebile
ceği gibi bir hayale hiçbir zaman 
kapılmamak lazım. Çünkü ne ka
dar derin olursa olsun böylesi 
çatlaklıklar, yıpranmışlıklar tek 
başına reJimin sonunu getirmeye 
yetmez. Rejimin sonunu getire
cek olan Türkiye ve Kürdistan 
halklarının tüm antı faşist gOçle
rinln; kararlı, her türlü mücadele 
araç ve biçimleriyle donanmış; 
tüm legal hayallerden arınmış 
örgütlü mücadelesidir. Böylesi 

bir mOcadele yükseldikçe, Of'ta
ya çıkan çatlaklar ve rejimin 
yıpranmışlığı bir anlam Ifade e
debilir. Yoksa burjuva basınının, 
sosyal demokratların ve ne yazık 
ki kimi soıcu çevrelerin yaptık
ıarı gibi böylesi gelişmeleri oldu
ğundan fazla abartmak boşuna 
kürek çekmek, hatta halkı aldat
mak olur. • 
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DElliK'TE TERÖR KA$1R.GASI.ESJY.O"'~ ~-
• c :" :~ .. :.:· ',, .... ~ '~·,. ·.~:~~,~ft/,:'.;j,~ <<,·~,.~-

Sömıtged tekllcl Tıtk buJ1u· 
vazısının Kıtdtstan•ı ııert btr 
karakol, askeri bir karargah, bir 
zindana dönQştı»-nıe ve halkıhıı· 
zı lmhaya yönelik planl'rı tom 
şiddetiyle uygulanıyor. Halkı

mızın maruz klldtğt şömUrgeci 
fa'şlst baskı, terör, söml»'tt w 1$
t<enceıer zaten çekitmeyen safe
Jet Içindeki yaşamı, tOmden çe
kilmez hale sokuyor. 

SllrNirgecl tekek:l burJuvazi· 
nın, ydlardan ·beri uygı.ıleyagel· 
dl§l, Ka-dlstan't fter ·y6'ntlyte, 
bit kene gibi emme palltlka ~ 
uygutamaıarinda, en biiYlik des
tel< ve IşbirlikÇileri, baŞta ABD 
emperyalizmi olmak ıızere. ulus
lanrası sermaye lle Ka-dlstan• 
da'kl, Işbirlikçi• kodamanlar ve 
tlf§er yerel gerJel giJC:Ier· ara· 
sıntlaı<l baO, gonomıızde Nazlill· 
rı bir yapıya bOrOnetek en son 
noktasına varmış bulunuyor. 

Sömilrgecl faşist, dlktatörUik· 
le, Kllrdlstan!'dakl lşblrftkc;l gllc;· 
ter ataSfhdak~ Ilşki ıerı. c:anh 
lln1*kterte sunmak amaciyla 
Ma'rcııMn Derlk Ilçesindeki 
uYııulamalatdan hareket ~~tmek 
bile, lllşkınılı boyuttarını tOm 
çıpleklı§ıyla ortaya terrneye ye
ter. 

·Şimdi bunqrı sıra lle aktar
maya çatışayım. 

NAMUSUMUZA EL 
UZATIYORLAR 

·Derlk,n BOZOK kOytınelen 

9~ BOTAŞ petrol boru hat· 
tını korumakta görevli, BoZ01< 
ıtöytı• karakOIUnUn ça'liuşu yanı
na Iki serserı alarak, geeeteyin 
köy evlerineten birine giriYor. 
EIICle bulunan baba ve o§lı.ına 

uvdurma bir görev vereR!k, bas
·kt ·lle- onları k6~ dıŞtrUı gön
CSel'lyorıar. Daha sonra tekrar ge

rı_ eton~, ~- geııvorlıır. Evde 
bUIJ#IlBn, savunma~ i!rıa 1!8 ge
line saldirıp namuştarın .,ı. At•· 
yortar. Kadınlarm diranınesi .ve 
haykırışıarını duyan köyiQJer 
hemen toPlanıp, · kadınları bı.ı 

OÇ, ktşltJin ell~lnden, alıl(Orlar. 
Sabat'11eyln lll< Iş olarak Oerlk 
hakimine başwruyorlar. Oerlk 
hakimi de olayı hemen DI· 

yarbakır Sıkıyönetım Komutan- ları, yol yepırm ve daha bir çok 
ll§ı'na Intikal ettiriyor. KJSil bir hizmet amacıyle beledlyece dö· 
sflı:e ,sonra .~vuşun eezalandıriı~ mımtl'l hOkllh\etltıden alınarı ınu-
datı söyı.nme$1ne, ra§ men_ yalan. Y4?"1ııl'~ ~~.;, hiıı<.ıınıeıtin de_ •· 
ortaya çıkıp çavuşUJ1 komşu ll· çtıa;ıı bJ~~şlrıe r:.dın.JJ ı;ıeJed!Y;. 

çe MaZida!jı•na taytn ettırtldl!.ll bal~tJliR~fın~ınu:ebe,atılr'.ıitş-
anleşılıyor. · tır.-· .. · 

12.· EyW aonrasmda' •Yt!PttAn 
şlkayetler- ozertne ,.&,u şatus.hak• 
kımta' go.tannelk bir soruttur· 
ma aç,tfu'ış_ . i)"-~ bir. s~e *" 
;tl~ıncıa .t~tuJ!;tu~ıın sô~a · ~r· 

S()MPJtGE~ BI,IR.,Jyv~t.' 
','ŞE.REFıJ ORQU"1 , 

IşBIRLIKçi VERELGOCLER 
VE MAFVA EL ELE . 

, Oerl!<'l~ AN~'h be~Jie 
başkankHASIP, ~EclMOtti!-Q' 
oun ~~ U;Şa§l evli .oımas,nil raö· 
men, gOpegQndllz, lise O§fenı-tşl 
bir kızı·(· •.•• •'· ........ :. ') 
J<aÇırıyor. -GOn1en:ıe bizzat bele
diye başkanı tıhfından ·'"911*1• 
lik goçlerl,. blldlklfirl halde-sak• 
taniyor, -ntmanien ZQ·ra Cı.Yah 
ve kızın ıstemi dıŞın~ · yapılafı 
bu kaçırma' olayının ardını 
bırakineya,., kızın ~ıuası.:ııım ola
naktarını seferber edeııek, bele
diye başkanını kOşeye· ·kıstwı

yor. KöŞeye · sıkı$an ·belediye 
başkanı kızın aiıııtı•ytertnt ~!h;. 
rıp· ''eger olayın peşlnJ liırıiJc;. 

mazsamz,ı;lziJ) ör.got ıı»fllsJ, of(ı,u" 
gunuzu söyleyip poiiSiero:tesllm 
edeoe§lm" yollu ... tehcif.tler 
savuruyor ... Kızın altesinin · tom 
direnmeterine ra§rnen, kiZ' zorla 
belediye baŞkanının uŞa'ttnda 
kalıYor. Q.lııydan sonra bu ı$tn 
bizzat belediye ba$1aıiıı ve a$1r.e.. 
tlnln onayı .lle YIJPtldJiı .. OOre
nlllyor. 12 EVIOI Oneeslnln AP'IJ 
25 Mart sonrasının ANA<P'tt be>
~IYe ba$kanı- Hftlp ··NEc1M
OÖLU eski b'81edlye başlcanl~ı 
dönemln~de mll)'onlarç:a lira y()l· 
suz•uk yapmıŞtır. orn~ır\, Et ve 
Balık Kurumı..ı•nun. hl.zmetlfle 
sokulmak amactYla" betedlyeye 
gönderilen bir TIR bete11yet:r8ş
kanı tarafından satılıp parası'da 
'cebe atiimıştı,. Bunun yerine 
dört tet<erlekH ve .ancak ·Bzefkl. 
defd· kutlJ -gibi bh'btri'M' çakfl
mış saçtan OIU$an bir arllba 
"hizmete tatısıs .. ediliP. -saçıarm 
ıızertne de biiYII< kırmızı 'haı1· 
111rle -"ET VE BALIK KURUMU 
KOMsiNEiZ:ONU~~-'11'1_, Yazd1-
r.ıtmıştır. . . 

AYrıca kanallusyon eaıışma· 

best. ~_..RUf, f~. _c:ıq~·· 
kapani'IMmıttır. . , · 

·eu· .tıeledl~ı.başkanı.· bakk· 
I<Hıdakl' 'yolsuztvk· GOIYISt · ka
panmad,Oı l'ialı;te,· 25 ·Mart -Y*nl 
seçııhıerıo~ A.~it-11 ı,ııı~Mı 
~~~~~ııoına . , .~~~~IOınf; , ~v
~PUJtu •. V~Aı$0~)'~16.-kjl· 
yetler"aeırifte_ etkLAP'IJ, ,.. N ... 
dftıo.Oollarl1mn esıcı · doJtu. cııen 
Ma~n1n:tşbtrllk~ İ'lodiımanta• 

rJn~.ri, ~J:\f"ı .A.ıfi~ · eakariı 
~cal . E,LQ,EM )h;ıdl!!tl!ı, Yd,l!P 
Mııı~lı'ı ,~u~rJ~ S.~ı§ı,, 
,dakl.,do~a.. !ll k$YUıP .~at· 
tınnıetı, :. ,,. ._ 

MllY'ORtarca Ira-. tıa'Canarak 
ANAP mtldarm'ln•~ar 18'111 Wll'
cırri'u, c:(estlıt(- .ve halk_ Uıerlndeıd 

r:~v:'=~~~~~;~~ 
~-. "''-'Y-_ ~-~'"- otmu.$;W. 
. "HasiP N4tCIJTIOlilU •mm ~~~~!Wl 
ABf-dN ·NEd,MOC&....u. DeriJ<"'n 
«Ger b.-Ok : -.J$blrllkÇJ aşlretı 

olan 1'11rklerll'l refsl' 'Ciöneriıln 

çHj) ritJfletıiekll Abd~Jri'ahrnan 
.T~i. f~!{.ıir .Ç,~d)iiın~~t s4~~~ 
~lk.m,~.., şan!f<' o,;• ıt,,,.,. 
ca deOltl" ~v,teı,ı~ ~ıJ\rml· 
tır.sceaeııt«te k.llldı§a a~Nft!Ar· 
da dönernın ,:Beşbakant SlleM· 
man •DEMIREL· tarafından 
ctefallfl:!• .ziYaret edllmW O'nun 
cıdek. via_çabılıetwı.- -"of<·.~n.at 

, , f&,, ~ yaşarm sıtdltmll$ı 
d:ııast"·da aza Indirtlerek biiYUk 
kolaytıklar sa§lanmıştır. En SOf'l 
kai~At ·~Ir. c;ezaeıı,ı~. T,ltkl· 
ye!nlft · beiU · paştt, . babııtanx.ıa 
tanışmış b6yıece Maflya baba· 
ııgına adım ııtmıştır. 1H2'de 
hapltt~ çıktıtltnda ·lzmfr yer. 
altı, ~fr!YI!$1.ıla ':~ jlnnl~--·· .. ~ısa 
zarııın,4:1! SS~, Tı!Tifr~.n. ~ri, ~~pk 
MafJya INibast· durumuna ..,ml$~ 
tır. Noetal ·: -aşb'ctt :ntlslltlAf!Jn 
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lşblrUkçl bur.tuvazlll§e oradan 
da Maflya babalı§ına gelen ABI
ol N NECI MOCLU kamuoyun
da da tanınrnaktadır. 

Allkaralı zengin bir ailenın kı
zı olan Deniz AKTOPUK'Un ka· 
çırılması olayında, basında gOn
lerce sOzkOnusu olmuştu. Deniz 
AKTOPUK'U O'nun adamıarının 
kaçırdı§ı gOn gibi ortadayken, 
gözaltına alındıktan hemen son
ra serbest bırakılmıştır. Abidin 
NECIMOCLU kızın allesinden 
lstedl§l parayı alıp, Oçte bir 
payını Ankara EmniYet MUdUr· 
ID§D'ne yedlrdlkten ·sonra, bir· 
den Deniz AKTOPüK'u kaçı· 
ranıarıa, 1<ızın bulunciu§u ve ka· 
çıranların tutuklandıkları haberi 
gazetelerde çıktı. Bunu da TOrk 
potısının '"başarı 11e kahraman
lı§ı .. şekUnde lanse 'ettiler. Fa
kat olayın OzOnO bilenler, TOrk 
poUs teşkllatından, Cumhurbaş
kanı'na uzanan a§ın ne denli 
rezı ı, ne den n şerefsizce oldu
ilunu bfr kez daha 'ö§rendller. 

Bununla da bitmiyor. Şu an
da, uyuşturucu madde ve her 
nevi kaçakçılıkta gas gibi yollar
dan, UÇ yıl gibi kısa bir SOrede 
milyarlar OZerlnde bir Impara

ledlye başkanı Hasip NECI M
OÖLU, ANAP Oerlk Ilçe baş
kanı Plro MEHMETOc:rıLu, 
ANAP Ilçe encomen başkanı 

Mehmet GONE$ ve bir-Iki ko
darnan arasında kardeş payı bö
IOşiiOyor. 

Yenı biten belediye çarşısı 

11e dl§er Ihaleler, Necım OCUL· 
LARI ve onları destekleyenler 
arasında pay ediliyor. Mehmet 
GONE$, belediye çarşısında, 

en bOyOk payı kendisine ayır

dı~lı Için belediye başkanı lle 
araları biraz bozulmuş durumda· 
dır. 

Bir Içki sofrasında, sömOrged 
damarı şahlanıp, belediye baş
kanına "hakaret"(rezıııerın rezll
lere hakaret!) eden Oerlk baş
kOmiseri ertesı gOn, Işinden atı
laca§ı korkusundan araya adam 
sokarak belediye başkanından 
özDr diliyor. zavallı başkOmlser, 
paranın oldu§u yerde ''TOrk ka· 
nı"nın bile beş para etmedl§l· 
nı bilmiyormuş herhalde. 

SANKI ASKERI YATIRIMLAR 
VE OPERASYONLAR 

ILCESIDIR DERIK 

torluk kurma yolunda oıan bu SömDrgecl gOçlerln, Oerlk 
şahsa, lzmır•n en yetkiU şahıs- halkından, Oerlk halkının ball
ıarı bfle, köpek glbf sadık bir rından yetişen yOZierce devrım
şeklide; bir dedl§lnl Iki etml- cl, yurtsever, anti-faşist, demok
yorlar. Istanbul ve lzmlr'de rat Insanlardan ne denli kork
biiYUk yatırımlara y6nelen Abi- · tuklarını,yaptıkları yatırımlar 
din NECIMOCLU kendi sınıf- tOm çıplaktı§ıyla gözler önDne 
daşları gibi, o cia, ''namusıu serJyor. 
Iş adamı"roHinOoynuyor. Oerlk'ln Oç kilometre ötesin-

Kendi soyundan olan tOm de, Oerlk Mardin yolu OstOnde 
"vatanperver" Insanlar gibi, bu bulunan Telblsım köyOnde, kö
şahıs da hem "vatanperver", yOn çok biiYOk bir kısmını kap
hem de, kendisini hiç ml hiç sayacak şeklide ve 700 Jandar
yanlız bırakmayan ''şerefU TOrk mayı barındıracak askeri bir kış
Ordusu" ııa oıan sevgi dolu yar- ıa yapıldı. Jandarmaların yerleş
dımlarını eslrgemedl§lnl her mesıyıe, köye yıllardan beri a
seferlnde kanıtlıyor. Nasıl mı? tın teri dökmOş alıeter tek tek 
Işte size bir örnek: köyden koparılıp, aç perişan 

Mardin Tugay Komutanlı§ı' durumda bırakıldılar. Her gOn 
nın hasta olan karısı, aylarca, bir köyde terör estıren bu ml· 
lzmlr'de, tam teşkilatlı tedavi IIter goÇier, llerisi Için biiYOk 
görOyor. Ve bunun tOm mas- bir yatırım oluyorlar. 
raflarını da Abidin f\IEcl Moc:rı- NufUsU 20 bin dolayında olan 
LU ödOyor. Her Oerlk'e geli- Oerlk'te genç Insan sayısı 4 bl
şlnde, Mardin'In tam Ileri gelen ni aşmaktadır. Ulusal ve toplum
''devlet adamları"nı hedlyelere sal savaşımda, kanını ver
bo§uyor. meye hazır Insanları, öncelikle 

Derlk'ten örneklere devam e- de gençlerı hemen hemen to
deyim. TC.Ziraat Bankasıinın mUyle barındıraCik biiYOk bfr 
Oerlk şubesine köyiWere da§ı- cezaevi yapıldı Oerlk'ln Içinde. 
tılmak amacıyla gönderilen kre- Yapılan bu zlndanla, gelecek ı
dllerln tomo, başta ANAP,ı be- çin biiYOk kaygıtar duydukları-

Pişeng: Sayfa 4 

nı açılja vuran sömOrgecller 
böylelikle, Diyarbakır ve Mar
dln'e kadar gitme zahmetlnden 
de kurtulmuş olacaklar. 

Oerlk, tarihi boyunca bir tek 
generalin u§ramadı§ı bir llçedlr. 
Fakat 12 Eylül sonrasında gene
rallerin ayakları Oerlk'ten kesll
mlyor. Elelediye başkanı, derlk 
kaymakamı ve dl§er askeri so
rumıuıarıa, generaller kapalı ka
pılar ardında, Oerlk, bir zinda
na dönüştOrme, Oerlk halkının 
savaşımını durdurma planlarını 

yapıyorlar. 

Bir yandan, sömDrgecı baskı
larla halkımızı lmhaya yönelen, 
lzledl§l faşist-baskı ve terör po
lltlkasıyla, açlı§ı bile halkımıza 
fazla gören sömürged faşist dlk
tatöriQ§D, öte yandan da, antı
komUnist bir yörOnge etrafında 
halkımızı yıldırmaya çalışmak

tadır. 
Mardin Tugay Komutanı, Oe

rlk'ln bUtUn köy muhtarlarını 

Oerlk llsesinin bahçesinde top
layarak şöyle diyor: 

"Ouydu§umuza göre, terörist
ler köylere gelip sizlerden yar
dım Istiyorlarmış. Onlara yar
dım yapmayın veya onları barın
dırmayın demlyoruz. Karılarını
zı da peşkeş çekln. Ama bize 
haber verin." Ve konuşmasını 
şöyle sllrdllrOyor. 

"Terörist ler, SUriye ve Rusya• 
dan destek alıp kışkırtılıyorıar. 
Oralardakl kamplarda e§ltlllyor
ıar. Aklınızı başınıza alın. Rusya 
ve Suriye bir olup bize saldı
racaklar ••• " 
Halkın gözOnU korkutmak ı

çin, sık sık operasyonlar dOzen
leylp, halkı toplu dayaklardan 
geçiren sömürgecı faşist-mliiter 
gOçler, son olarak yine, Oerlk 
ve köylerını kapsayan ve "te
rörist avı" bahanesiyle yapılan 
operasyonlarda, bir çok genç 
hiçbir şey yokken gözaltına alı
nıp dayak ve Işkenceterden ge
çirilmiş, köylerde yo§un bas-

kıtar uygulanmıştır. Kısacası 
Oerlk'te zuıom kasırgası eslyor. 

SömOrgecl tekeld burjuvazi
nin yerel Işbirlikçi gOçterın des
telllnde yazyıllardır, KUrdistan'
da uyguladıkları baskı, terör, 
yeraltı yerOstO zenginlik kaynak
larını talan, tarihini, diUnl, kOl-

Devamı 5.9 'da 
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Hatay Kurtarıldı Af,, ilhak M• Edildi ? 
Geçen Haziran ayında, suudi 

Arabistan Istanbul Başkonsolos
luğu'nun Iki Hataylı'ya vıze ver
memesi üzerine. Osmanlı ve Til'· 
kiye Cumhuruyeti tarihinde ol· 
d uğu gibi, burjuvazinin hüküme· 
ti ve muhalefeti bu olaya tepki 
göstermed e yarıştılar. 

osmanli tarihinde hep böyle 
olmuştur. Tarihe Ittihat ve Te
rakki diye geçen güç, despot 
osmanlı Imparatorluğu'na baş
Kalaıran halkların haklı müca
delesine, Sultan Abdulhamit'ten 
daha azgınca saldırmışlar. Arap, 
Kürt, Ermeni ve Balkan halk
ların ın haklı ve adil mücadele
sini kırmada Ittihat ve Terak
kiciler tarihte eşine az rastıan
mış katHamlar sergltediler. 

Bir Ittihat ve Terakkici olan 
Mustafa Kemal de, dağıtmaya 
yüz tutmuş osinantı lmparator
luğuna ruh kazandırmak ve 
kanlı, despot lmparatorluğa 
başkaldıran halkların mücadele
sini bastırmak Için en kanlı 
kırımları gerçekleştirdi. Mus
tafa Kemal'in bu kanlı kırım
larınaan birisi de, Arap ve 
Ermeni halklarının yaşadığı 
Hatay'da gerçekleştirildi. 

Tarihi çarpıtmak, gerçekleri 
örtbas etmek,sömürücü güçlerin 
belirgin bir karekteridir. Ecevit 
de halkların haklı mücadele
leri ni bastırmada kendi ataları na 
sadık kalarak, suudi Arabistan 
konsolosluğunun iki Hataylı'ya 
vize vermemesine iktidardan 
çok daha kızmış otacak ki, 
kendisi iktidara söz· sırasını 
vermeden, Hatay'daki Arap, 
Ermeni halklarının mücadelesini 
karalayarak, Til'k işgalci birlik
lerinin orada döktükleri kanı ve 
yaptıklan vahşeti savunmakta
dır .(Bak.Nokta,23 Haziran 
1985) 

Hatay'da olup bitenler, Ecevit' 
in tersyüz ettiği gibi midir?. 
" Fransız işgali altındaykan halk 
oylamasıyla Türk'lüğünü kanıt
layan Hatay" diyor Ecevit. Ama 
tarih Ecevit'In söylediği gibi 
yazmıyor. Tarih, Hatay•a Türk
ler'in işgalci güçlerini, suvari 
birlikleri ni akın akın getirterek 
kırım üstüne kırım gerçekleşti
rerek, Hatay•ı zorla Türkiye'ye 
kattığını yazıyor. 

1935'de Fransa işgal altındaki 
bazı bölgelerden çekillyordu. 
1 ktidara gelen Halk Cephesi, 
Fransa'nın Almanya ile savaşa 
girme ihtlmalı artınca, Til'kiye 
ile Hatay konusunda uzlaşma
ya gitti. Fransa, suriye'nin bir 

parçası olan Hatay•ı Suriye'den 
alıp Türkiye'ye verdi,. o sıra
larda Hatay'da dökülen kanıara 
yenisini eklemek için Mustafa 
KemahJe Hatay•a gitmek üzere 
yola çıkmıştı.· Ancak, Konya'da 
Fransa'nın kendi desteğinde Ha· 
tay•ı Til'kler'e bırakacağını bil· 
dirince Mustafa Kemal'In yeni 
kırımtar yapması önlendi. 

Fransa 1937'de Hatay•a "ö
zerklik" tanıdıktan sonra Fran
sız-Türk karma komisyonu oluş
turuldu. Bu slrede, lleride yapı
tacak seçimlerde çoğunluk sağ
lamak, azınlıkta olan Türkler'in 
sayısını arttırmak için, Fransız
Türk karma komisyonu dışar
dan ÇOk sayıda Türk Hatay•a 
getirtti. Yapıtan ilk seçimlerde 
Türkler'in açık hileye baş
vurmasına karşı Arap ve Erme
ni halklarının tepki göster-mesi 
çatışmalara varınca, seçim ta
mamlanamadı. lrkçı1ööven ta
rihçllerln, Hatay'ın en "mutlu" 
günü olarak gösterdikteri STern
muz 1938 Fransız birliklerının 
yanı sıra Tlrk Işgalci suvarl bir
liklerinin Hatay•a girdikleri gün
dür. 
Fransız-Tirk karma komisyo

nu, 22 Temmuz 1938 seçimle
rine kadar Türkler'in kazanması 
için dışarıdan getirilen Türk
ler'In yanısıra, Fransa işgalci 
birlikleri de Türk lşgald bir
llkleriyle birlikte, yerli halka 
karşı baskı dozunu arttırarak 
sil'dil'düler. ve nihayet 22 
Temmuz 1938'de yapilan se
çimlerde, süngü zoruyla Türk
ler'den "Hatay Halk Meclisi" 

oluşturuldu. Til'kler,n Nazi 
Almanyası'nın yanında yer al
ma korkusu Fransa~vı 1939 
Haziran'ında •Hatay•ın Tlrklye 
sınırlarına dahil edilmesine razı 
etti. 

Tüm bunlar yapılmamış gibi 
Ecevit ve burJuva basını· Hatav' 
ın Türklük derecesini lspatla· 
mada birbiriyle yarışıyorlar.Ya· 
rışa dursunlar. Ne onlar ne de 
ataları hiç bir ulusun ve ulusal 
azınlığın haklı mücadelesini aur
auramadılar. 

Tllrk sömlrgecllerl 30 Haziran 
gününü Hatay'ın kurutuluşu ola
rak kutluyorlar.Hayat kimlerden 
kurtarıldı? Hatay Suriye Arap 
topraklarının bir parçası.Hatay• 
ın lşgall binlerce Arap ve Er
meni emekçisinin kanı pahası
na gerçekleşti. Türk sömlrged· 
leri Hatay'ın gerçek sahipleri o
lan yerli halkı kırımdan geçire
rek, Hatay'ın tom zenginliklerini 
ve değerterini kendi sömllrü pa
zarına kattı. 

Partimiz dün de bugün de Tir· 
kiye'de yaşayan tüm azınlıkta· 
rın davasını tüm gücüyle destek
ledl,destektıyor. Partimiz, Tllrk 
sömürgeciliğine karşı mücadele
sinde, Türkiye'de yaşayan ulusal 
azıntıkların Kiralstan halkının 
vazgeçilmez müttefikleri oldu
ğunu görüyor. Hatay Arap hal
kı, "kendilerini temsilen" faşist 
parlamentosunda bulunan işbir
llkçıtere kanmamatı. Onlar Arap 
halkının çıkarlarını savunmak ı
çin değii,Arap halkının davasını 
Tlrk sömürgeci burjuvazisine 
peşkeş çekmek için orada bulu
nuyorlar. • 

Çocuğu Hunharca Katietti 
Kasabamız Slivan'da Sabri oğlu 

Hasan Yılar adlı 13 yaşındaki 
çocuk bir jandarma tarafından 
G-3 otomatik tüfekle taranarak 
hunharca katledildl. Böylece 
kocaman Türk Ordusu'nun 
"mehmetçik"i minik bir cana 
kıyarak ne denli "kahraman"(!) 
olduğunu kanıtlamış oldu. 

Hasan, babası bir ağanın yanın
da çalışan ve kendisi de aile
sine ekonomik yardımda bu
lunmak amacıyla çok küçük 
yaşta çalışmak zorunda kalan 
yoksul bir ailenin çocuğuydu. 
sermaye sahiplerinin çocukları 
gibi eğlenmek,. :)ynamak küçük 
yaşına rağmen kendisine nasip 
olmadı •. O bir lokantada çalış
mak suretiyle ailesine maddi 

katkıda bulunuyordu. Ama eğ
lenmeslne, oynamasına, doğru 
dürüst okumasına müsaade etme
yen sömürgeci güçler, bu kez de 
canına kıydılar, O'nu bizden 
koparıp 'oprağa gömdürdüler. 

OLAYlN GELIŞIMI 
16.7.1985 günü sabahı saat 

08 sıralarında lokantaya çay 
isternek amacıyla kahvehaneye 
giden Hasan, o esnada kahve
hanede bulunan, Klrt halkına 
karşı kinle dolmuş, gözü dön
müş bir askerle karşılaştı. 

Asker, "bana acele bir çorba 
qetir!" diyor. 

Devamı s.ıı 'de 

HE VAL 
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iki Beyaz Ticareti 
Gelirleri itibariyle sermaye şlr· 

ketlerinin, ihracatçı holdinglerin 
gerçek sahipleri glln geçtikçe ya
şamın her alanına girmeye pa
zarlarını bOyilk oranda artırmaya 
devam ediyorlar. 

Iki BEY AZ •ın ticareti başını 
almış yürüyor • 1 stanbul'un bir· 
çok otelinde gerek uyuşturucu, 
gerekse beyaz kadın ticareti ya
pılıyor ve bu tUr Işler gittikce 
yaygınlaşıyor. Bu alanıarda çalı· 
şanların ço!ju da sermaya şirket· 
leri olan Ihracatçı holdingler gibi 
devlet deste!ll görüyorlar. Her ne 
kadar bu yarı..yasal görünümdeki 
kuruluşlar, yatırım ve vergi indi· 
riminden faydalanamıyor, sUb· 
vansiye edllmiyorlarsa da devlet 
ve devletin gövenllk (emniyet) 
güçteri tarafından korunuyor ve 
hatta yaygınlaştırılıyorlar. Bu 
yenı destek tUrU de zıiten bu ku
ruluşlara yetlyor. 
Yabancı turistlerin ve özelllkle 

Arap asıllı turistlerin yaygın oı
du!lu semtlerde yuvalanan bu 
yarı-yasal kuruluşlar apaçık çalı· 

şıyorıar. Bu durum gittikçe ge
niş kesimlerin dikkatini UZerine 
çekiyor. 

Ekonomik ve sosyal açmazlar
dan kaynaklanan ayrıca bazı ka
ranlık eller Için de karlı birer ya
tırım alanı olan bu yaşam tarzı
na ilişkin farklı iki Ornek daha 
verece!llm. 

lıkl, bir gece taksiyle Tarlaba· 
şı'ndan geçerken her tarafı kan 
Içerisinde, çırılçıplak soyun
muş, ortalı!lı biribirine katan 
yoldan geçen arabaları kovala· 
yan polis ve bekçilerle bo!juşan 
hayat kadınının durumu gerçek
ten utanç verlciydi. Yolcusu ol· 
du!lumuz taksi şoförU Tarlaba
şın'da sık sık bu ve benzeri olay
ıara tanık oldu!junu söylüyordu. 

Sözkonusu semt taşradan Iş

sizlik ve yoksulluk yUZUnden ka
çanların biricik u!lrak yerlydi.lş 
bulma ümidiyle buraya gelen In· 

, sanlar Iş bulamıyor, hırsızlık, 

9aspçı, karaborsa ve uyuşturucu 
kaçakçısı şebeketerin arasına ka· 
tılıyorlar. Bu bataklık ve sosyal 
ıraşamdaki çökUşün urıınu olan 
yasa-d ışı şebekeler, semt leri ve
ya semtlerdeki bölgeleri adeta 
parsellemiş durumdalar. Yani bu 
gibi yerlerde serbest rekabet ve 
ııtopik liberal ekonomik kanun
lar lşlemlyor. Kimse dl!lerlnin 

yaşam alanı olan pazar bölgesine 
giremiyor. Pazarın ihlal duru
munda Ise, kavgalar, çatışmalar 
başgösteriyor. 

Uyuşturucu kaçakçıları, pera
kendeci satıcı olarak da küçük 
çocukları kullanıyorlar •. Bu ço
cuklar geceleri otelleri ve dl!jer 
yerıeri,~kak aralarını dolaşarak 

uyuşturucu pazarlıyorlar. 

Ikiıkı olarak da, Aksaray'dan 
Yenikapı'Ya do!lru uzanan Mus
tafa Kemal Caddesi'nin sol yö
nllndekl bir sokak kavşa!jında, 

kaldırırnın hemen uzerinden Ye
nikapı'Ya do!lru her akşam üstü 
sahnelenen olaylara de!linece· 
!Ilm. 

Bu noktaya taksiyle veya ya
yan olarak Aksaray yönünden 
gelen hayat kadınları defilelerde 
mankenterin podyuma çıkışını 

andırırcasına yürUrlerken orada· 
ki kalabalık erkek toplutu!juyla 
da, toplu paza,lık sistemimizi 
andırtreasma sıkı pazarlık yapı

yorlar. 
Yaşamak için kendi vücutla

rını satmaktan başka seçenekleri 
kalmamış bu ınsanların genelllk· 
le pazarlık esnasında gOçsuz ot· 
duklarını da belirtmek lstlyo-

Oevamı S.9'~a 
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S· CAN Istanbul'un Aksaray semtinde 

gördU!IUm dayalı-dOŞell,vtdeolu 
w üstelik oldukça geniş bUrQ· 
nun ilk başlarda neye yaradı!lını 
bilmiyordum, sonraları birgün 
oradan geçerken o clvarlardakl 
polis karakolundan polislerin o
raya davet edlldi!linl, yemekler 
yendl!llnl, Içkiler lçlldl!llni gör
düm. Bu olay oldukça ligtml 
çekmlştl. Biraz llgilendim. So
nunda tanıdı!lım birinden orada 
beyaz kadın ticareti yap'ıldı!lını, 
bir nevi randevu evi bürosu oldu
!! unu ö!lrenecektlm. Konuştu· 
!jum kişi bana durumun polisin 
bilgisi dahilinde oldu!lunu, bu 
yllZden polisin belirli aralıklarla 
davet edlldl!llnl ve oranın polis 
tarafından haraca ba!llandı!lını 
söyledi. Gerçek de buydu! 

Amansız Baskılar 

Artık yapıtması olası dl!ler ka· 
ranlık Işleri ve ayrıca polise öde
nen bahşlşlerl hesaplamak ve 
toplumumuzdaki sosyal erozyo
nu düşünmek de bizlere kalıyor
du. 

Istanbul'un de!jişlk semtlerin
de benzeri olaylar yo!jun bir şe
klide yaşanıyor. 

Pişeng: Sayfa 6 

Yoldaşlar, 

Buradaki örglltsel durumun Iyi
leştirilmesi Için çalışıyoruz. Ka
mufle olabilmek Için yo!jun ça
ba harcamak zorunda kalıyoruz. 
Bu da bizi önemli zorluklarla 
karşıkarşıya bırakıyor. Ancak, 
sürece daha etkin mUdahale et· 
rnek Için vargücümllZU seferber 
etmemiz gerekti!linl de biliyo
ruz. Ama Ilişkiler a!lımızdakl 
bazı aksaklıklarımızın ortaya 
çıkması ve organizasyondaki ye
terslzllklerlmlz verimin yüksek 
bir dOZeye çıkarılmasını olum· 
suz yönde etkiliyor. 

ülkemizdeki faşist baskılar 
günbegUn artmakta. Halkımızın 
dili, kültUrU her türlü ulusal de· 
mokratlk hakları ayaklar altına 
alınmıştır. Hergün yenı yenı 
barbarlık örnekleri sergi !eniyor. 
sınır yörelerine yakın bUyük 

yerleşim yerlerının (şehir ve 
kasabaların) giriş ve çıkışlarında 
kontrol noktaları oluşturan 
jandarma ve ·polis birliklerin· 
den müteşekkil çeteler, yo!jun 

aramalarda, kimlik yoktamaıa
rında bulunmakta, gelen ve gi
denler deftere kaydedilmekte, 
terör estlrilmektedlr. Aramalar, 
"takip" adı altındaki operas
yonlar, psikolojik baskılar gün
lük olaylar halinde yaşamla 
sıkı sıkıya kaynaştırılmıştır .sı
nır yörelerindeki köyiWer •·•sı
vii mllis"ll!ll kabul etmeye zor
lanıyor. Bunun Için tehditler, 
baskılar, işkenceler yo!lunlaştırı
Jıyor. ''Sivil millsler"de yer 
almak istemeyenleri sık sık 
köylerinden kovan faşist dlkta· 
törlü!IUn asker-polls güçleri hal· 
kımıza zorlu bir dönem yaşatı· 
yorıar. 

Ancak, öte yandan, halkın yö
netime karşı tepkisi yükseliyor. 
Faşizmin amansız baskıları aynı 
zamanda halkın düşmanı daha 
Iyi tanımasına da neden ol· 
makta. Kıpırdanmalar daha 
şimdiden başgöstermekte. Yarın 
yı!jınıar harekete geçecektlr.Fa· 
şlzmi kahredlp yıkacaktır. 

14.7.1985 
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MiLiTANIN SÖZLÜGÜ 

KOMONISTIN YARATlCI 
AKTI FLI ~1; Parti üyesinin en ö
nemli niteliklerinden biri de, 
onun somut durumla uyum sa!j
tayabilme becerisi, sadece ona 
verıten görevleri yerine getir
mekle yetinmesi de!lll, aynı za
manda kişisel insiyatif göstere
rek özgül koşullara ba!jtı bir 
biçimde kendi çatışmasının bo
yutlarını zenginleştlrebilmesldir. 

Çatışmatarında formallzm ve 
şabloncuıu!ja kaçmaması,tıer 
zaman sadece direktif ve karar
ları beklemekle yetınmemesi, 
parti politikası ve emekçi hatkın 
çıkarları adına sürek ll hareket, 
çalışma Içinde bulunmas;. 1ski· 
miş , etkisi kalmayan çatışma 
biçim ve yöntemlerinden ken
disini arındırması, görevteri de
rin özünegirerek başarıyla uygu
layabilmesi için Iyice kavraması 
özelliklerinin varolmasını gerek
tirmektedir. 

Parti örgütterinin önemli bir 
görevi; onların öncıı rotıınü sil
rekil arttırmada özel bir rol 
oynayacak, her komünistin ya
ratıcı aktlfli!jini geliştirmektir. 
Bugün bu durumun Partimiz 
açısından hayati bir önemi var
dır. 

PARTI ÇALIŞMASINDA 
YARATlCI RISK: Bu, partinin 
amaç ve görevteri adına yara
tıcı düşünme ve yaratıcı arayışı 

teşvik eden, çatışmalarda yeni 
ve Ileri olanın yerleşmesini sa!j
tayan, kabul edilen ama tıım 
faktör ve koşulları aynı şekll
de gelişmenin bütününün son 
durumu - her yönüyle belli ol
mayan- eylem, davranış ve gi
rişimi içerir. Parti çatışmasında 
yaratıcı riske girişildi!jinde biraz 
önce belirtti!jimiz bilinmeyen a
ra ba!jlantı veya kesin durumun 
dışında önceden bilinmesi zorun 
lu olan temel e!jilimlerin ve mev
cut alandaki gelişirnelerin ana 
yönünün tanınması, bu konuda 
gerekli bilgiye sahip olunması

dır. Bu da; parti programı ve tıı
zü!jü, parti politikası ve !llkemi
zin somut durumuyla, toplumun 
gelişme yasaıarıyla tam uyum 
sa!jlayan, eylem , hareket, mııca
delelerle elde edilir. 

Parti, devrimd davanın kaderi 
için yüksek sorumluluktan, du
yarlı düşüncenin coşkunlu!jun
dan do!jan yaratıcı riski des
teklemekte, bunu teşvik etmek
tedir. Yaratıcı riskin en y!lk· 
sek sorumluluk gerektiren atanı 

Hazırlayan: Jar PE$ENGI 

kuşkusuz parti yönetimidir. He
pimiz biliyoruz ki, herkes gibi 
yöneticiler de hatalar yapabilir
ler. Kürdistan gibi sömürge bir 
llkede, Partimiz gibi tarihsel açı
dan genç bir yapıda; hataların 
olması daha da mümkündür. Ne 
ki, bizim hoş karşılayamayaca
!jımız ve her belirtlsine karşı ka
rarlı savaşım sürdürece!jlmiz du
rum; hata yapmayı süreknteş

tırme, tekrarlama, onu bir ya
şam tarzı haline getlrmektir.YI· 
ne çok iyi biliyoruz ki, ancak 
çalışan, milcadele eden Insan ha
ta yapar. Bize göre bunun tersi 
insanları .pasif ,uyuşuk, Ilgisiz 
ınsanların- zaten bir bütün ola
rak yaşam tarzları hatadır. 

Risk olmadan, yaratıcı çalışma 
mümkün de!jil ve bizter her za
man akıllı ve mantıklı bir şe
klide yaratıcı riskiere girişen 

kadrolarla birllkteylz. Bununla 
birlikte akılh,mantıktı olmayan 
maceracı riskiere bunun yol a
çaca!jı tahribatlara karşıyız. 

Parti çalışmamızda yaratıcı 

rlskin özünü, Lenin bizlere şu 
belirlemesiyle anlaşılır bir şekil· 
de ö!jüttüyordu; "ardından hiç 
bir tehlike getirmeyen savaşım 
biçimi ya da politik durum yok
tur ve olamaz." Komııntst yara
tıcıtar, parti mllltanlarımız, gi
riştikleri her akılcı rlskte, bu ö
öütten hareket ederlerkan her 
savaşım biçimi ya da politik du
rumun ardından tehlikeden çok 
yarar getirmesini amaçlar, bu
nun pratikte böylesi sonuçları 

getirmesi içi n lnantlı,fedakar bir 
savaşım yürütürler. 

PARTI CALlŞMASlNDA 
YARATlClLlK: Parti çalışma· 
sında genel prensipierin somut 
olarak özgül koşullara uygun 
bir şekilde uygutanması,mtnimal 
zaman, güç ve araçların bir bil
ton olarak genel amaç Yönünde 
kullanılması, çalışmatarın geliş

tirtmesidir. 
Yaratıcılık; parti organ ve 

örgütlerinin, üyelerin çalışmala
rında, eylemlerinde önemli bir 
karakter çizgisldlr. Yaratıcı giri
şim olmadan, parti örgütlerinin 
yı!jınlar içinde, toptumsal ve po
litik yapılar içindeki yönetici, 
öncıı rollerinden söz etmek 
mümkün de!jildir. 

Parti çatışmasında yaratıcılık, 
yaşamın b!ltün alanıarında aktif 
ve bir bütün olarak yeninin or
taya çıkartılmasına ve yerteş
tirilmesine, gelişmeye somut bir 

şekilde yardımda bulunmayla 
Ifade edilir. 
Yaratıcılık; parti komıte ve ör

gütlerinin çalışma tarzıdır. Bu 
çatışma tarzı, parti politikasını 

yaratıcı bir şekilde uygutamakla, 
güncel görevlerı yerine getirmek· 
ıe, yenı gelişmeteri ortaya çıkar
tıp sa!jlamlaştırmakla, devrimci 
çatışmanın her alanında kaza
nımıarı zenglnteştlrmekte sıkı 
sıkıya baOlıdır. 

Parti çatışmasında yaratıcılı!jın 
geliştirilmesi, parti örgüt ve or
ganlarının, parti militanlarının, 
yaratıcı başlangıcın mııcadete
slnde, yeninin uygutanma süre
clnde yardımda butunması gere
ken ölçüterin pratikle, somut 
koşullarla, yaşamla daha sıkı bir 
ba!jlılı!lı gerektirmektedir. 

KOMONISTIN AKTIF 
YAŞAM POZISYONU 

Komllnlstln aktif yaşam pozis
yonu; komünlstın yaşama, ça
lışmaya, gelişmelere, parti prog
ramının pratik olarak yaşama 
geçlrllrnesl, Marksist-Leninist 1-
deallerın ülkemizde yaygınlaştı· 
rıtması, ulusal demokratik halk 
devrimi mücadelesine yönetik 1· 
llşkidlr. 

Komünistin aktif yaşam pozis
yonu, Marksist-Leninist d!lşDn· 
ce nin azerinde temeltenrnekte ve 
parti üyelerı ni n, toptumsai-POII· 
tik, ernek, bilimsel,. kllltOrel.ya
ratıcı, yönetid vs. çalışmatarın
da gerçekleşmektedir. 

Aktif yaşam pozisyonu, top
lumsal-politik, yurtsevernk ve 
ahlaki görevlerin kaynaşmış bir
IIlliYle mevcuttur. Konuyu biraz 
daha somut otarak açıktamaya 
çalışırsak; aktif yaşam pozisyo
nunda, parti ve Ilke gerçe!jinin 
dayatmış oldukları açık görev
ler, kişinin gönüllü özgerev da· 
yatmaları bir bDtlin olarak bilin· 
ce yansımakta ve bu şekliyle ya
şama uygulanma Imkanı bul
maktadır. 

Aktif yaşam pozisyonunda, 
partinin vermiş oldu!ju görev ve 
karartarı yaratıcı bir şeklide uy
gulama, pozisyonun bir yön!lnD 
oluşturuyorsa da, en önemli yö
nü ve kom!lnlstl sürekli bir akti· 
vıte ve yaşamsal tavır içinde tu
tan yönll Ise; kişinin kendi ken
disine göniiiD ve mutluluk duya
rak vermiş oldu O u özgörevler ve 
onların uygulanmasıdır. 

ıo. Kurutuş Yıldönümü'nde 
bir atıtım ve YDksellş dönemine 
yöneldi!jimiz bu durumda, parti

cevamı s.ı ı 'de 
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Baştarafı s .ı 'de 
oldukları halde, iç ve dış kamu
oyunu yanııtmak, eylemlerinin 
çirkin yüzirıü örtbas edebitmek 
için kendilerini saldırıya uğra
mış göstermeye çalışıyor lar. 

Oysa olaylar tam da Apocu 
yöneticilerin Iddia ettiklerinin 
tersi biçimde geliş miştir: i lk kez 
saldırıya geçen ve devrimci 
yurtsever peşmergeteri katleden 
kendilerldlr.öidürme olayları ilk 
kez Apucutarın; biri IKP'Ii dör· 
dü KUK-5E taraftarı beş 
peşmergeyi dağda tesadüfi bir 
karşılaşma esnasında katletmiş, 
silahlarını alarak toprağa göm· 
mete ri üzeri ne çıkmıştır .Bu 
yetmiyormuş gibi bir kaç 
gün sonra kendilerinden 
kaçan ve olayı açığa 
çıkaran birini arama ve geri 
alma bahanesiyle; tKP'nin daha 
çok yaratı peşmergelerin bulun
duğu kOçük bir kampına saldır
mışlar, orada da peşmergeleri 
kat Jetmiş lerdir. Apo cu lar, so
rumsuzca böylesi saldırılara ge
çince saldırıya uğrayan tarafla
rın peşmergeteri de kendilerini 
savunmak için Apoculara yö
nelmiş ve bunun sonucunda 
sözkonusu edilen Apocular 
ölmüş ler. 

Olaylar tamamıyla böyle ve 
Apocuların provakasyonları so
nucu gelişmiş olmasına rağmen, 
şimdi Apocu yöneticiler kalk· 
mış kuzu postuna bürünmüş 
kurt misaliyle kendilerini mağ
dur göstermeye kalkışıyoriar. 
Kaldı ki olaylarda, sadece saldı· 
rıya uğrayan iki gücün peşmer
geleri yer atmış, ne Partimiz ne 
de diğer partiler bu çatışmada 
yer almamıştar. 

Apocu yöneticiler, neden o
layları tersyüz ediyorlar? Neden 
sanki geniş bir "koalisyonun·' 
saldırısına uğramış gibi bir hava 
yaratıyor lar? Ve neden Partimizi 
çatışmaların içinde göstermeye 
kalkışıyorlar? Apocu yönetici
ter, bir yıl öncesi, Hakkari ve 
Siirt yöresinde kimi silahlı saldı
rılara girişerek, sömJ.-geci faşist 
dlktatörlüğe karşı devrimi baş· 
!attıkları propagandasını yap
maya başladılar. Başta Partimiz 
olmak üzere, hemen hemen 
KJ.-distan'ındiğer tUm parti ve 
örgütleri, bu çıkışiarın zamansız, 
cuntanın saldırılarına zemin ya
ratan eylemler olduklarını , 
devrimin böylesi çocuksu ey
lemlerle başanya ulaşmayaca
ğını, ister istemez yenilgiyi 
getireceğini belirtmlşlerdi. o 
günden bu yana meydana gelen 
gelişmeler, bu görüşlerı doğru
ladı.SömUrgeci faşist diktatör
lük, Iç ve dış kamuoyunda bu 

Pişeng: Sayfa s 

eylemleri bahane ederek, halkı
mıza karşı çok yoğun bir askeri 
saldırıya geçti. Binlerce yurtse
ver köylü tutuklandı •. Şehir ve 
köyter Türk ordusunun çizmeie· 
ri altında çiğnendi. Hatta cunta 
KJ.-distan'ın diğer parçalarında· 
ki Kürt yurtsever hareketine 
saldırırken bile sözkonusu ey
lemleri bahane ettı;. Son bir yıl 
içinde neredeyse ıoo•e yakın 
Kürt yurtseveri katiedildi. Sınır
daki KJ.-t köyleri boşattılıyor. 

Oysa K!.-distan halkı böyle
si ne yoğun ve gaddar bir as· 
keri saldırıya karşı koymaya, 
devrimin ateşini alevıendirmeye 
hazır değildi. Bu, ister Istemez, 
halkın saflarında, saldınlara bo· 
yun eğmeye, sinmeye ve geri 
çekilmeye yolaçtı. Devrimi baş· 
iattıklarını iddia eden silahlı 
adamlara sahip cıkamadı •. Cunta, 
halkı böylelerini barındırmama
ya ihbar ve teslim etmeye hatta 
gerekirse öldJ.-meye zorladı. A
pocuıar bu eylemler sırasında 
halkı ayaklandırıp yanına çeke-· 
medller ama , cunta, zoruyla 
sözkonusu düşmanca eylemteri
ni bir bir gerçekleştiriyor. Şim· 
di kırsal alanda kalan tek-tük 
Apocular, hiç bir yerde barına
mıyar, destek göremiyorlar. 
Böylesine yatıtıanmış olarak do
laşınca da çok kolay cunta
nın tuzağına düşüyorlar._Böylesi 
tuzaktarla şimdiye kadar onlarca 
fedakar yurtsever insan hayatını 
kaybetti. Elbette, devrim mllca· 
delesi kan dökutmeden, ölmeden 
olmaz. Ama, devrimcinin ölümü 
halkın mııcadelesinl ilerletiyorsa, 
onu zafere doğru götürüyorsa 
yerindedir. Yoksa,. yanlış ve za
mansız çıkışlarla ölllme gitmek, 
insanları ölüme göndermek doğ· 
ru bir tutum olamaz. Hatta 
böylesi durumlar halk arasında 
cok yanlış ve zararlı imiiiiarın 
yaratılmasına, Türk ordusunun 
yenilemeyeceği, onun gazabın
dan hiç kimsenin kurtulamaya
cağı v.s gibi imiiiiarın yaratıima
sına yolacabilir. 

Bu eylemlerin yenligiye gö
türdüğünü gören Apocuiar, şim· 
di yenilgiyi giziemek , yanlışla
rını örtbas etmek için manevra· 
ıara başvuruyorlar.Nisan olayla
rı da bunun ürünüd ı.-. "Biz 
devrim yapacaktık. Cunta bizim· 
le başa çıkamazdı. Ajan ve 
provakatörler bize saldırdıtar. 
önderlerimizi katlettiler.. Dev· 
rlm mUcadelemizi engellediler. 
Bu işte de bizim dışımızdaki 
herkes; çok geniş bir koalisyon 
yeraldı" demeye getiriyorlar. 
Hem Içerde ve dışardakl militan
larının gözterini böylesi şeylerle 
boyamak, hem de dikkatle
rı diğer Kürdistanlı parti ve 

örgütlere karşı düşmanlığa çe
virmek, böylece kendi tutumla
rını örtbas etmek istiyorlar .. 

Oysı:,· hem iç ve dış kamuo
yu hem de PKK'ye inana
rak, güvenerek girmiş bu uğurda 
canını vermekten çekinmeyen 
milltanlar gerçeği görmek, Apo
cu yöneticilerin yanlışiarının, 
devrimci gOçlere karşı düşman
lıklarının üzerine gitmek zorun
dadır: Apocu yöneticilerin ;ijan 
ve provakatör ilan etti k leri parti 
ve örgütlerin hiç biri de ;ijan ve 
provakatör değil; onlar halkla
rımızın kurtuluşu uğruna mııca
dele veren devri m ci yurtsever 
örgütlerdir. Kürdistan halkının 
sorumlulukları onların da o
muzundadır.. Eğer Apocular, 
yanlış zararlı eylem.ler yapıyor, 
halka ve devrimcilere yöneliyor
larsa, buna karşı çıkmak, yanlış
ları teşhir etmek, halkı bu 
konuda uyarmak, düşmanın 
planlarını boşa cıkarmak onların 
görevidir .Böyle yapıyorlar diye, 
onlara ;ijan-provakatör denemez. 

Oysa Apocu yöneticilerin 
yaptıklarının çoğu tam da a
jan-provakatöriUğe denk düşen 
eylemlerdir .. Onlar kendileri dı· 
şında hiç kimseye hayat hakkı 
tanımak istemiyorlar. Diğer dev
rimci yurtsever kişi ve örgütlere 
saldırıyar, Insanlarını katlediyor
lar.. Devrimcilerin, yurtseverle
rin, halkın davası uğruna mllca· 
deleye katılmışların katledilmesi 
cuntadan başka kime yarar? 
Kürdistanlı parti ve ürgütler 
arasında kanlı çatışmaların ol
ması kime yarar? Yurt dışında 
insanların ötdürülmeterinin, sal
dırıya uğrarnatannın kamuoyun· 
da yarattığı olumsuz intiba 
kime yarar? Keskin devrimci 
laflar altındaki zamansız çıi<ışlar 
bireysel terörist eylemler kime 
yarar? Komünistleri, halkımızın 
dostlarını; şoven, dUşman ilan 
etmek kime yarar? Daha pek 
çok şey... Açıktır ki böy
lesi tutum ve eylemler halkımı
zın dUşmanlarından başka kim
seye yaramaz. Böylesi tutumlara 
en çok başvuranların da Apocu 
yöneticiler olduğunu kim Inkar 
edebilir? 

Çatışmalarda Partimiz yer
atmadığı halde Apocu yönetı
cller Partimizi "komplo (!)"nun 
arkasında gibi göstermeye caıı
şıyorlar. Bu boşuna değil. Par
timiz, Apocuların yanlışlarının 
üzerine giden, doğru devrimci 
polltlkasıyla halkımıza güven 
veren, iç ve dış kamuoyunda 
saygınlık kazanan bir par
artidir.Apocu yöneticiler, Par
timizin doğru devrimci po. 
lltikasından ürkQyor. Bu nedenle 
de Partimize yönelik karalama-
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lara girişiyoriar. Açılan' kam
panyanın bir nedeni de, gerçek
lerden haberi olmayan, samimi, 
inanmış taraftarlarını, Parti mize; 

iki Beyaz Ticareti 

Baştarafı S.6'da 
rum. 

Bugı.ı gerek Türkiye'de gerek
se Kli'dlstan'da yaşamın her ala
nında ekonomik ve sosyal buna
lımtar bu tür olayların yaygınlaş
masını sa!jtıyor. 

Faşizmin ekonomik politikası 
gibi, tekellerden ve karantık güç
terden yana sosyal politikası da 
tamamen Iflas etmiştir. 

Ekonomik ve sosyal Bunalım
lardan Kurtuluş için, Sosyal E
rozyona Engel için FAŞIZME 
SON verilmelidir. e 

• DERIK'TE ••• 

Başatarafı SA'te 
tli'Onü yoketme, aslmllasyona 
u§ratma ve soykırım politikası, 
halkımızı<ı nefretını ve tnsanea 
ba§ımsız bir yaşama olan ozıem 
ve Istemterını gün begUn peklş

tlrmektedlr. 
Nasıl ki, ABD emperyallstle

rl, her metre karesine bir bomba 
ya§dırıp, kimyasat silahtarla ya
kıp, yıkıp, Dikenin her tarafın
da korkunç katliamtar yapması
na karşın, VIetnam halkının za
ferini engelleyemeyip defalup 
glttllerse, Türk sömli'gecıterl ve 
ulustararası emperyalist gUçter, 
halkımızın DstDne ateş de ya!j
dırsaıar, katliamtarla hatkımızı 

yoketmeye çalışıarsa da, her 
metrekaresine bin asker yerteş
tlrlp, her tarafını askeri Ds ve 
havaatanları lle donatsalar da, 
topraklarımızın tUmUnD zindan
lara dönDştürseler de, halkımızın 
ba§ımsıztık ve Insanca bir yaşa
ma ulaşmasını engelleyemeyip 
deotup gldeceklerdlr. 

Hatkımızla beraber, onun des
te§ inde, yapamayaea§ımız, ba
şaramayaea§ımız hiçbir şey 

yoktur, Yeter ki şlarımız: 
Halk Içinde, halkla beraber, 

hatkın deste§lnde, halk ıçın, 

halkın devrimci savaşımı olsun. e 

üye ve sempatlzantarımıza karşı 
kışkırtmak, bize karşı sak:hrıta
rına zemin yaratmaktır. 

Fakat Partimiz dün oldü!lu 
gibi bugün de böylesi sal
dırı ve karalama kampanyaları· 
na papuç bırakmayacak, do!lru 
blldl!ll devrimci politikası do!j
ruttusunda mücadelesine devam 
edecek , yanltşları, halkımıza 
zarar veren, fakat düşmanın 
eylemterine gerekçe yapmasına 
yarayan eylemteri teşhir 
edecektir. 

Tli'klye ve Kli'distan kamu
oyu devrimci yurtsever örgütler 
ve PKK •ye Inanmış ·samimi 

yurtseverler, Apocu yönetıclle
rin olayları tersyüz eden açıkla
malarına, halkımıztn' ba!jrında 
çatışmalara neden olan tutumia
rına karşı uyanık olmalı , bDtiri 
devrimci yurtsever duyartıtıkta
rıyta böylesi ·tutumları boşa 

çı kar malıdırlar. 
Halkımızın ve devrimci Insan· 

tarımızın ·yurtsever duygutarının 
Istismar edilmesine, sömürllme· 
sine meydan vermeyelim. 

Temmuz 1985 

PPKK 
Kli'dlstan öncü 1 şçi Partısı 

Politik Bli'osu . 

Mücadeleye Devam Edeceğiz 
Ben bir grup Işçiyle birlikte 

konfeksiyon atölyelerinde çalışı 
yorum. Biz sabahları saat 08'de 
iş-başı yapar, 13.00'te ö!lte ye
me!jine çıkar, 14.00'de tekrar 1· 
şe başlar ve 19.00'da akşam 
paydosu yapar ız. c.tesi gün leri 
de yarım gün çatışırız. Her gün 
iş yerine gidip gelmek için orta· 
lama iki saatımız gider. Yani ek· 
mek kavgası ;çın her gün ortala· 
ma 12 saat Cik zamanımız gl· 
diyor. Konfeksiyon atölyelerin
de ve fabrikatarında hemen he· 
men çatışan tüm Işçiler sendika· 
sızdır. Fabrikalardaki Işçiler sı

gortalı atölyeterde Ise slgortatı 

tek-tük otur. 5eklz-dokuz yaşla
rındaki çocuklar da kendi ev e
konomileri ne katkıda bulunmak 
Için bu tli' Iş yerterinde ayakçı 
(ortacı) otarak çalışıyorlar. 

Bizter sendikasız oldu!jumuz ı
çin bizde toplu sözleşmeter de 
olmaz. Patran kendlll!jinde De· 
retıerimizi artırmaz. Biz kendi 
kişisel çabatarımızla patronla o
turur, tartışır Dcretıerımızın artı
rılması tatebinde bulunuruz. Hiç 
bir sosyal güvencemiz oımadı!jı 
için patran istedi !li dakika i şimi
ze son verebiliyor. Onun için kış 
mevsimlerinde, Işler gevşedl!iln
de,. oatronlar hemen i şimize son 

verebiliyorlar. 
Bütün bunlar yetmiyormuş gl

bi patranlar bazen akşamları 

zorla 3-4 saat mesai yaptırır, pa
zar günlerinde çatıştırır, tııztı ça
lışmamız ve daha fazla Iş çıkar
mamız Için yo!jun baskılar ya
parlar. 
Yılbaşlarında ve bayramlarda 

ikramıyeler ödenmedl!il gibi, ge
çen şeker bayramı hafta arasına 
denk geldi§l Için patran bizim 

bayram tatilimize de göz dike
rek bayramda iki hafta önce he
sabını yapmıştı. 1 şçiler arasında
ki saygıntıOımızdan ve mesıe

Oimdekl düzeyimden yaralan
mak Isteyen patron, usta başı 
vasıtasıyla bana şöyle bir öneri 
getirdi; Bayramdan Iki hafta ön
ce hafta sonları yanı pazar gün
lerı mesai parası almadan çatış
mamızı ve bunun di§er Işçilere 
de kabul ettlrmemi Istedi. Ben 
bu teklifi şiddetle reddederek 
bayram haftasında da tatlle rali
men tam haftatık ödenmesi ge
rekti§lni bellrttım. Daha sonra
dan ben Işçilerden bir kısmına 
patronun böyle bir şey ıstedl!ll· 
ni ve kendi tavrıınının ne oldu· 
!!unu bellrttım. Işçiler çok se
vindiler. Işçilerin de benimle be
raber tavır alması sonucu patran 
lstedl!jlnl gerçekleştlremedl. 

Daha önceden ben Dcretimin 
arttırılması talebinde bulunmuş
tum. Işveren benim istedl!ilm 
ücreti vermeyince ben de tek ba
şıma eyleme geçme kararını al
dım. Işe geç gltme11şl yavaştat
ma w işten kaytarma eylemine 
geçtim. Daha sonraları benimle 
beraber çalışan dl!jer Işçi arka
daşlar da aynı tavrı takındılar. 

Bütün bu haksıztıkların ve ek
sikliklerin örgütsüziD!IümiiZden 
kaynaklanıdı!iını bilerek, lşve· 

rentera karşı daha aktif çalışma
mız gerektl!il bilincinde olup, 
örgütlenmeye ve sendikamızı 

kurmak için mücadeleye devam 
edece!jlz. 
YAŞASlN DEMOKRATIK 

SINIF VE KITLE SENDlKACI· 
Ll~l! 

24.6.1985 

H.GERNAS 

Peşeng :..Sayfa 9 
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••• Nasii«Armağan~Ediyorlar? 
' ' ' - · Baştarafı S.l2'de 

dlği bildirilen Vellçka köyünde 
(kuzey Bulgaristan) yapılan bir 
toplantıda bUyük gülüşmeler oı-
',du.l;tanbiıl'da olağa'n bfr berbe
ri,: oazı gazetelerin, sırasıyla, '>ir 
Bulgar terörü kurbanı,. ~üyük bir 
boksör ve ensonu d,a •.• fena halde 
pataklayan Türk demokrasisin
denkaçmayı ve yenı·anti·Bul_gar 
kışkırtmanın içyüzünü bir yere 
kadar anıatmayı göze aldığı-Için 
bir Bulgar casusu diye gösterme
leri uzerine sağduyu, sahiPleri a
rasındaki gül!lşmeıer de bundan 
daha az olmadı. Ne var ki, gü

llaıç •oıanta 'hazin, otanın arası 

kısacık. Çilnkü Bulgaristanıı kar
şı lterl stır:uıen böyle g üllaı ç ya
lanlar si.i'Up giderken, Türk ordu
svnun tedip {uslaı:ıdırma) birlik
leri, Oo!!u ve Güney Türkiye'de 
Kürt, Arap ve diğer azınlıklar o
zerinde yapmadtk~ar:ı ·zorbalığı 

bırakmıyorlar. TOrkiYe cezaev
leri,; yurttaşlik hak ve özgürlük· 
lerini Iste'di k leri Içi n içeri atılan 
inSanlarla dolup taşıyor. Uzağa 
gitmek gereksiz,. yakın geçmiş
te,, ba$ıivi stra$1)ıırg olan 'Avru
pa Parlamentosu'nun TOrkiYe'YI 
hede~ tu,tan bir. l<ararınd~, bı.ı 01-
ıcevı ,,ıısa•n haklannın göa göre 

çiğnen'dl§l ", "Kflrtlere katşı sts
temıi .bJr 'kırımın uyguJ_anqığı", 
"entelektUel özgürlüğün Jşkence
ıe.-ıe .boğuldu ğu" vb. bir yer.oJ;ı
rak ·nıteledi§t biliniyor. T&-kiye• 
d!i bclzı çıı.iıreıeiı'rı,; llll<eiliri gerek 
azınlık problemi ni, gerekse Insan 
'haklarının' çiğnenmesl su.çlama
larını başka lllkelere Ihraç etme 
yeltenişleri ,hiÇ ·cı.e cfrkiş tutar gi· 
bi değildir. Bunlar, yalnızca, da· 
ha önceki ·antı•SuJgat kampan• 
yanın gayet Iyi bilinen rejisörlerl 
-tarafından "Jesteı<ıeniyor. Onlar 

kez, her şeyden önce taktik dO· den alarak, ulusal benlik billncı 

şOncıılerle 1 yanı R~'da, .Flapa' 
ya l<arşr ·kurşun S'lkltfl'l'ıasından 

sonra ba$ıayan .aotı~d,ııgar karrı· 
panyayı 'keslntlsl:ı:ce ·sürdürmek 
ıçın, sıra· Bulgarlstan'a ·gelmiş 
bulunuyordu, , . 

Yı:rkandcr ·söyiedl!!lmlz gibi, 
ilkönc;,e ~·'Tım;uı;ı;ıan;,- J<aleme sa
rıldı. onu dl!ler -bazı TOrk ve Ba· 
tı' gazete_lerl ),ı:l~,dl!~r.; Ve kısaca
st, artık htedlklerl- 1Jibl döktür
meye başladılar: Buıparlstan'da 

kitlece 6-tt:ıGtmeler~-,gıısıoman a
hali üzerinde baskılar, Islam dln
stl1 ı.I<W'~armı ·-'1111(al'ıftlar:~fri 
yıkmalar vb ••• 3österdlklerl ne
den-de şu,: ''TOrk ahalisinin Bul· 
garlaştınlmaslna" t<aıişı direniş. 

Terör ve insan-öldürme habetle
rinln t<al-tptandı§ı ve yayıJcll!!ı a· 
na merkez: ''Müslüman köyleri· 
nin -b~şt~~ •. ~ıkildığı" gibi 
dOZmece haberlerle· -Batı gazete
ctı6rlrıt' ve dlplotnatıairını be$)e
ıruıye soyunan ABC Sofya Etçı. 
njfl! ,f~u' $ö.ı:flmon,a ''habe_r"ler 
karşıaındıt en .,~ok hayrete dO. 
şenıer.- Sofya'dal<i Tll'k c:Jiplo· 
matları oldular. Zira, do!!al ola· 
rak, söl!:konusu '-'traJik olaylar" 
dan herkesten, öncıı onlar haber
dar oımaııy<tılar. 

'pYsa, _!lerÇekte' durum neyc!tl 
ve neler olvyordu? auisar miiSIIl-· 
manlan aritsında·tedrleen ctgun
laşan uyanış sı--ecı yeni ölçiller 
almışt~. Yllz'Ytllarca ·egemenli-k 
sOr,~n V8YIIJCI- imparatı;>,rluK, izle7 
dl!!l öl!:timse.- politikasının ha· 
zliı _sonu,çtarını yıtııır·y,ılı aşmaya 
çakşan bir grup ahalinin öz kök· 
ı-erini k_urutrrıayı ve yoketmeyi 
başar.amamıştı. &ızı yjlba'ncı ser· 
vi slerce· ·'Bulgar! sta n'dil "beşi ncı 

kol'" 's~liıTa.n Bulgar mıısıumanla
rt kendi Bulgar Isimlerini yeni• 

· "'şeng: sayfıl ı o 

d UZeyine çıktıklarını gösterdiler. 
Su, Osmanlıimparatorluğundan 
SOregeimiş feodal fanatızrt'l' ka· 
lıni'ıları üzerinde, uygarli!!ın .za'
fer,Jnin bir sonucuydu> Yabancı 
proj:)agand~ t;ırafından yıllar yılı 

aldatılan bu insanların yüzyıllan· 
m ış hürilfelei'den' get~ı< · kurtu
luşlan gerçekleşiycrdu. eunla
rrrı, _sosya list Bulgaristan'ın yaşa· 
mına vıı,-başarııanna sö.zlil'l ,ta,m 
anlamıyla katılmatarr,. BUlgar 
m~stlk'nanları' olarak, uiU$al ben
lik· blllnçlerlndekl. dönüşikilUn 

en güçlü ı<anıtını ofuşturuyordu. 
ı;ıatı Aif1'\an "Spiegel" dergisinin 
herhalide rasıantıdan uzak ·otarak 
ıleıırttl~ı' üzere. bu ~h$kan irı
seANır, Ankara ,ve Istanbul ke· 
narları gecekondu tarında ı şslz ve 
ekmeksiz silrüneceklef'l' -yerde, 
Bulgaristan tcpraklannda Wet
ken ve ' yaraşır Ilcret le kitfŞ ıla
nan emellin insanıarı olmayı 

Ye!!li-yortar. özcesl, Bulgar mOs· 
ııımanlarının kendi ulusal yazgı
ıarına buyruk olma iste!!l, kendi· 
llğin,d410, dor~ bl.~~,., .,Pu is
tek,-<1diılteto nlı:e, uzun sllııeı sOsyo
logların dikkatini çekecek olan 
Ilginç ~-im~er bir QtaYisır.· 

sıincıılı<, -eulgartstan~ karşı 
yeni iftira kampanyası devam e
diyor. ülkemizde Bulgar mıısıo
maıılıır;na baskı ve zorıwJJanım 
al~nı c:>lduğu Iddia edi,Jen bölge· 
leri .,bJrç!>k yabancı gazeteci, ve 
diPiomatlar ziyaret etmiş bulu· 
ooyorıar. qnıarı, bı.t l>OI9(ilerde, 
gUJeryıızıo ı nsa rıtat- karşıtad~ar; 

~ndUerıne Tı.:k. ve; !3<ıtı .c;le,ı:en-
formasyon ara~ölarrtarafındanö- 'ıçın, Türkiye, Vaşlngton'da ve 
lflm.· duyuruıarı hazırlanmış ol- 'diğer Batl ba$kentletinde, çok· 
rnasına karşın, sağ-s&nrın olduk- tandır b.akılmakta olan karmaşık 
tarınr anlattılar. EW _arada, BBC ve tutarsız a'nt1'-5b5Yiıtı5t pasian
Rad~ tarafından•·· Sovyet sın fal masasında bu kez açıl· 

tanklarıyla•çoktan·~erlebir edll· ·malda .olan o.:vun kağıdıd"-
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ZafeT EmekçifeTin Olacak 

12 Eylül'den önce kısıtlı da 
olsa bir takım sendikal hak
larımız vardı. O dönemlerde 
daha fabrikalarda, küçük atöl
yelerde ba!;iımsız sınıf sendika
cılı!;iı tam anlamıyla yerleşme
mişkan 12 Eylül faşist darbe
siyle bu yöndeki çalışmalar bal
talandı. Günümüzde Türkiye, 
patronların cirit atıp hakkabaz
lık yaptı!;iı bir ülke durumunda
dır. 
Kısıtlı yasal sendikal haklar, 

işçilerin birli!;ii do!;irultusunda 
atılan adımtar hızıanıyorken, 
faşist iktidar bu yöndeki çalış
matara el atarak ilerici sendika
ları kapatmaya, çalışamaz hale 
getirmeye yeni yasalarla yo!;iun 
sömli'üyU arttırmaya kadar işi 
vardırdı. Bununla da yetlnmedi
ıer. En son, örne!;iin Polis Vazi
fe ve 5elahiyetleri Kanunu'nda 
gördü!;IUmüz gibi insan hakları
nı devlet efiyle resmen çi!:jne
meyi daha da "meşru" laştı
racak yöntemıere başvurdu ve 
bundan sonra da başvuraca!;ia 
benziyor. 

Bu ülkede özellikle akşam saat
terinde cadde ve sokaktar dala
şılamaz hale gelmiş bulunuyor. 
Halkta, polis ve işkence korku
su, tutukianma korkusu ve bu 
korkunun yarattı!;iı psikolojik 
yaşamı yüksel< oranda gerilimli 
hale, yaşanılmaz hale getirilmiş
tir. Artık ülkelerimiz insanları 
demokrasinin yoklu!;iundan u
tanç duyar hale gelmiştir. 

Bu uygulamalardan memnun 
olanlar, bir avuç ensesi kalın, 
göbe!;ii şişikin büyük sermaye
dar, karını arttırıyor. Işçi ücret
leri iktidardan destek alınarak 

PEŞENG'i 

OKUOKUT 

YAZI VE 

HABERLE 

GüÇLENDiRt 

dUşUrUimeye, işçiter daha fazla 
çalıştınlmak için zorlanmaya 
devam ediliyorıar. Bir çok yerde 
yasal "engeller"e ra!;imen, işçi
lerin hafta sonundakl tatllleri 
kaldırılmakta. Işçi çalışma saat
teri mevcut yasalara göre dahi 
7,5-8 saat iken, 10 saat çalıştır
maktadırlar. Tüm bu çalışma 
saatleri toplamı da normal mesai 
süresi olarak hesaplanmaktadır. 

Bu gidlşe dur diyebilmek, gi
dişatı durdurarak yeni bir gidi
şata yolaçabilmek, halklarımıza 
kurtuluşu sa!;ilayabllmek ola
naksız de!;iildlr. Tüm anti-faşist, 
devrimci-demokratik, komünist 
güçler birleşir ve sa!:jlıklı bir mü
cadele ratasında yol alırlarsa, 
görevlerini savsaklamadan yeri
ne getlrirlerse bunu başarama
mamız için ortada hiç bir neden 
kalmaz. Objektif koşullar bu 
tUrden bir çalışmayı ilerietmeye 
yeni bazı olanaklar sa!;ilıyor. Gö
revlerlmlzi yerine getirdi!;ilmiz 
zaman zafer bizim, zafer emek
çilerin olacaktır! 
-Kahrolsun Faşizm ı 
-Yaşasın Işçilerin Birlik ve 
Dayanışması ! 

14.7.1985 
ZOZAN 

MiLiTANIN 

SÖZLÜGÜ 
Baştarafı s.7'de 

mizln ideolojik çalışmasının te
mel görevlerinden biri de hiç 
kuşkusuz, sosyalist yaşam tarzı
nı parti üyelerinin davranışında 
sa!;iıamlaştıracak, ulusal demok
ratik halk devrimi mikadelesin
de kişlli!;iln sosyal aktivitesını 
daha da arttıracak ve aktif ya
şam pozisyonunu biçimiendire
cek bir düzeyde parti Uye ve 
sempatizanlarının bilinç ve pra
tik düzeylerinin geUştirilmesidir. 

Komünistl başka hiçbirşey ak
tif yaşam pozisyonunun ulusal 
ve toplumsal görevlere karşı bi
li nçll tavır, söz ve Iş arasındaki 
birll!:ji n, davranışın her günkü 
normu olması kadar yükselte
mez. Komünist, bu davranış 

tarzıarına sahip olarak, görev ve 
ideallerine hizmet ettl!;ilnin mut
lulu!:junu duyar. ve başarıyı 
böyle elde edebilir. 

PARTI AKTIVI 

Parti aktivlstleri; parti MK, 
yardımcı organları kollektif ida· 
re yapısına seçilmiş, veya parti 
örgütlerinin sürekli isteklerini 
başka toplumsal ve politik ör
gütlerde kendi çalışmalarını ak
satmadan yerine getiren komıı
nlstlerdl r. 

Aktivistler; parti örgütlerinin 
en deneyimli ve insiyatif sahibi 
üyeleridir. Onlar parti yönetimi
nin dayana!:iı. onun boşalan yer
lerinin doldurulma kayna!;iı, pari 
ve di!:jer toplumsal-politik yıgın 
örgütlerı ve kuruluşlara kadro 
biçimlendiren nüvelerdir. • 

Çocutu 

Nunharca Katietti 
Baştarafı 5.5 'te 

Hasan, ''tamam getlrece!;ilm ·• 
diyor. 

Asker slnirlenmlş: "Acele de
dim ! Yoksa seni öldürli'Om" di
yor. 

Hasan hiç bir şeyin farkın
da olmadan gOIOmsemiş, şaka 
ediyor sanmış. 

OYsa asker şaka yapmıyordu. 
Elindeki G-3 otomatik silahın 
emniyetını indirdi, namıuyu 
Hasan•a yöneltti ve tetl!;ie bas
tı. Sıktı!;iı 7 kurşundan 4'ü Ha
san'a isabet etti ve mrıinacık vu
cut kanlar Içinde yere serildi. 

OLAYAYANLlŞLlK SOSO 
VERILMEK ISTENIYOR 

Faşist diktatörlü!:jün asker-polis 
yetkilileri olaya tanık olan şa
hısları korkutarak, tehdit altına 
alarak olayı örtbas etmek lsti· 
yorlar. Oysa gerçek herkesin 
bildi !;il gibi açıktır. 1 şlenen kor
kunç bir cinayettlr.Htç bir sah· 
tekar girişim bu gerçe!;il Silvan 
halkından gizleyemez. 
1 ştedikleri cinayet yetmiyor· 
muş gibi Hasan'ın cenaze töreni, 
polis ve jandarma birlikterinin 
kordunu altında geçti. Halka 
bu şekilde gözda!;iı verilmek 
istendi. Bu durum halkın.öfke
sinl, kinint daha da arttırdı.Acı
ya gömülen sadece Hasan'ın aile
si de!;~ ll, tom yöre halkı oldu. 
-Kahrolsun Faşist Ordu ı 

·-Hasan'ın katli unutulmaya
cak, hesabı er ya da geç sorula
caktır. • 
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Bulgarlstanlı Stefan Salakov'un gazetemlze ulaşan bir makalesini okuyucularımızıt sunuyoruz. 

Problemlerini Komşu/arına Nasıl« Armağan» Ediyorlar 1 
Bir ayı aşkın bir zamandır Is

tanbui'da Bulgar Başkonsotosıu
sıu Tilrk polisi tarafından kor
don altına alınmış bulunuyor. 
T!;klye topraklarından geçen 
Bulgar TIR kamyonları sı;Ocüle
rlne büyük cezalar kesiliyor ve 
pollsçe eziyetler edi!lyor.TOr· 
klye'de bazı çevreleri n Bulgari s
tan Halk Cumhurlyete•ne karşı 
yaratıp körOkledlklerl ısteriyi 

"Günaydın" gazetesi. "Bulgar a· 
vı" diye genelliyerak yansıtıyor. 

Bu yeni anti-Bulgar kampanya 
nasıl do!ldu, neleri hedefliyor ve 
arkasında kimler glzlenıyor? 

Bu soruyu yanıtlamak Için, 
önce birkaç yıl gerilere gidelim. 
Hatırlardadır, TOrk sa(lcı basını 

o zamanlar sözümona "Antonov 
Olayı"nın kalıptanmasında aktif 
bir rol aynadı. Starling ve Henze 
gibi dezenformaslyon kalemşor
larının Işin Içinde "Bulgar izi" 
diyerek ortaya bir cankurtaran 
simldl atmalarından sonra, Papa 
1 kinci Jean Pauı•e karşı suikast ı 
T!;k yurttaşı Mehmet All Ağca' 
nın yaptığı gerçeği Ankara'da 
çabucak unutuldu. Terörist! n ve 
suç ortaklarının TOrkiye polisi 
ve haberalma yüksek çevreleriy
le lllşkllerlnl gözlerden saklama 
çabasına dOşen nice Türk gazete
leri çalakalem Bulgar.lstan•a çul
lanmaya giriştiler ve Papa'Ya 
karşı sulkastın gerçek tertipçile
rı nı dezenformasyonun sis per
desi arkasında glzleme çabasına 
düştüler. 

Dünya kamuoyu böylece alda· 
tıldıOını, "Antonov Olayı"nın 

sosyalist topluluğa karşı s!;ege
ıen sahtecilik iftiralarının bir ye
nlsl olduOunu, zamanla, yavaş 

yavaş anladı. Bu arada, Bulgaris· 
tan, Yunanıstan'la birlikte, Bal· 
kanlarda nükleer silahsız bir böl· 
ge yaratılması hareketine ön
ayak oldu. Georgl Dlmitrov Ol· 
keslnln, çeşitli suçlamalar yö
nelttikleri Bulgaristan•ın, ger
çekte komşularıyla barış ve iş

birliği ısteSIInde Içtenilkil oldu
ğu apaçık görüiUyordu. Ama bu 
olgu, bu gerçek, dünya kamu
oyunun bilincinde, Bulgaristan• 
ın, birbirinden ağır, ama Yaşing
ton'un resmi politikasına tama
men uygun deylmlerle ''Caniler 
ve teröristler devleti" olarak, 
"kötülük Imparatorluğu •nun bir 
bölümü olarak kalmasınılstiyen
lerin .işlerine gelir miydi, buna 
katlanabilirler miydi? Bu du
rumda, son yıllarda boyuna Bul
garistan•a ateş açan Batı propa
gandası için yeni bir sınır, yeni 
bir atış deste!li bulunması gere
kiyordu. Bunun için de, başkası 
de!ill, herkesten önce, dezenfor
masyonun, haberalma servisler!· 
ne özgü gizli eylem olmaktan çı
karılarak develet ve hükümet or
ganlarının açık politikası haline 
getirilmesinde hizmetleri olan 
eski cl A yüksek subay ı Paul 
Henze öne atıldı. Ve daha, Bul
garlstan•a karşı iftira balonu şi
şirmek Için sık· sık TOrkiye'ye 
gitti !il ı 983 yılında, gOvendiSil 
Türk gazetecileri ne, dünyanın ar-

propaganda da öteden beri uz
manlaşan bu gazete, hemen 
"Bulgaristan'da Türk ahali üze
rinde terör" konulu dizi yazılar 
ve haberler yayımlamaya girlşti. 
Türkiye'de bazı çevrelerin Bul
garistan'ı hala kendi taşra yöre
lerinden biri saydıklarına değin· 
mek de burada kaçınılmaz olu
yor. öyle ki, yıkılan osmanlı 

1 mparatorıusıu•nun ardından ya
zıklanmaların son Yıllarda art
maya ve Ankara yetkili çevrele
rinin önemli bir bölümünü sar
maya başladığı görülüyor. Işte 

Amerikalılar vakitllce bu duru
mun kokusunu almışlar ve Bal· 
kanlar anlayış fikrini suya düş ür-. 
mek için bu durumu dürtükleyip 
sömürmeye glrişmişlerdir. 

Türkiye, bilindi!ii gibi, nükleer 
silahsız ·bölge fikrine yanaşmadr 
ve öteki Balkan ülkelerinden u
zak kaldı. Bu durumda, Ameri
kan çıkarlarına boyun e!lmeSini 
ve aynı zamanda Balkan halkla
rının barış ve iyikomşuluk arzu
larını baltalamasını haklı göste
recek yeni bir propaganda ham· 
lesi bulunmalrydı. Azınlık sorun
ları, Yaşington tarafından oldu· 
sıu gibi, Ankara'da bazı çevreler 
tarafından da, durumu kurtara
cak en elverişli sorunlar olarak 
değerlendirillyordu. Türklye,ö
teden beri, hemen hemen bütün 
Balkan ülkelerinde kendi azınlık 

tık sözümona "Bulgar Türkleri" grupları bulundu!lunu ileri sürü
nin durumuyla da ilgilenmesi za- yordu. Sözilmona ''Batı Trakya 
manın geldi!llnl söyledi • .au Sam Türkıerı•-•sorununun Yunanistan'a 
Amca sakallı Amerlkalı,kesenin karşı düşmanca propaganda için 
a!lzını bolcana açıyor ve "Tercü
man" <ıenilen yalan makinesinin 
pedalına nasil basılacasıını bill· 
yordu. ve Bulgarıstana karşı 

Türk gerici çevreleri tarafından 
nasıl açıktan açı!la kötüye kul· 
ıanıldı!iı biliniyordu. Ama bu 

Devamı s.lO'da 
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