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SÖMÜRGECI ZORBALAR KÖYLERI BOMBALlYOR VE CAS • • 

ÖRGÜTÜ KURMA VA HAZlRLANlYORLAR 
Eruh ve Şemdinli olaylarının ardın· 

dan sömürgeci faşist rejim bölgeye ge
niş askeri birlikler yığdı. Yöredeki tüm 
geçitleri, geliş-gidiş yollarını denetim 
altına almaya çalışıyor. Diğer yandan 
köylere yoğun bir baskı, arata-tarama 
uar. Yurtsever köylüler veya yurtsever 
kişilere yardımcı olduğundan kuşkula· 

nılanlar toplama kamplarına alınıyor, 

işkence görüyorlar. 
Uludere 'nin Seğrik Köyüne bir alay 

yerleştirilmiş ve burası toplama kampı 
haline getirilmiş. Beytüşşebap 'a bağlı 

Fasin, Pertauin ve Çeman köylerine bi· 
rer tabur asker yerleştirilmiş. Ayrıca 
Suuara Darahini ve Suuara Xelil denen 
geçitiere de bir tabur asker meuzilen· 
dirilmiş bulunuyor. 

Jirki aşiretinden Tahir Adıyaman 'a 
ve diğer birçok kişiye teslim olma çağ

rısı yapıldı. Bu aşiretin köylerine önce 
uçaklarla teslim olmaları için bildiriler 
atıldı, 2 · 3 gün sonra da on dolayında 
köy bombalandı. Bunlar arasında Zo· 
va, Pertaui ve Genzag uar. Köylerin er· 
kekleri baskı ve katliam endişesiyle 

daha önce köyleri terk etmişlerdi. 

Bombalama sonucu çoğu çocuk olmak 
üzere birçok insan öldü. 

Bu köylerin insanlarının son olaylar· 
la herhangi bir ilişkisi yok. Ama anlaşı
lan, sömürgeci rejim, fırsattan istifade 
köylüleri göçe zorluyor. Jirki aşireti· 
nin üzerine daha haşince gidilmesinin 
ise nedenleri uar. Bu aşiret 1975'te yi· 
ne böylesine hedef tahtası olmuştu . 

Bu aşiretin bir kabile reisi askerler ta· 
ra{ından öldürülmüş ve olayda 13 er de 
uurulmuştu. O zaman sömürgeciler bu 
yöreye asker sevk ettiler ama köylerini 
terk eden aşiret mensuplarıyla bir ça· 
tışmayı göze alamadılar. 

Çete Şefi Evren de, sözde "deule· 
tin gücü' nü göstermek amacıyla bölge· 
ye gitti. Evren bölgeyi "yıldınm hızıy· 
la" dolaştı ve yaptığı konuşmalarda 

halkımıza karşı kinini kustu. O olan-bi· 
te ni bir savaş olarak niteliyor. 

Evren bu gezisinde öteki bir kısım 
niyetlerini de açığa vurdu. "Köylere 
ilişkin planımız uar," dedi. "Bu kişileri 
idam etmeyip de besleyelim mi?" dedi. 
"Meclis de politik tutuklular için af çı

karamaz" dedi. Arkasından mecliste 
yeni idam kararları onaylandı ve dev· 
rimci llyas Has katledildi. Bunu başka· 
ları da izleyecektir. 

Çete şefi Evren 'in açığa uurdukla· 
nndan biri de bölgede "köylülere silah 

dağıtılması" idi. Yani Türk sömürgeci
leri de aynen Irak ve Iran gibi kendile· 
rine bağlı milis örgütleri, halkımızın 

deyişiyle "Caş "lar örgütlerneye başla· 

dılar. özal, "bunlara para da uerilebi· 
lir" deyip bu konudaki planı daha da 
açığa kavuşturdu. 

Burjuva gazeteleri halkımıza karşı 

kin ve nefret kusuyorlar. Halkımızın 
yurtsever güçlerini "eşkiya, soyguncu" 
olarak niteliyorlar. Güya bunlar halkın 
"canına, ırzına, malına " saldınyorlar· 

mış. . Komando ve jandarma olarak 

halkımızın üstüne sürülen "mehmet· 
çik" ise tabi kahramanlaştırılıyor: 

"Mehmetçiğin yumruğu tepelerinde!" 
deniyor. Onlar, aç ve işsiz olduğu za· 
man aldırmadıkları, gecekondusunu 
başına yıktıkları, sesini çıkarınca zin· 
danlarda çürüttükleri işçi ve köyiii ço· 
cuklarını, gençliği, Kürt halkının üze· 
rine ölüme ve öldürmeye gönderirken 
pohpohluyor, alkışlıyorlar. Ama bu 
oyun da çok sürmeye cek. Mehmetçiğin 
sürgit bu enayi rolünü oynamayacağını, 

Devamı Sayfa lS'te .. 

Yasasin fasizme karsi Kürt ve 
• • • 

Türk halklarinin birligi ve mücadelesi 

Kürdistan'a yönelik son sa/dm nedeniyle 

Partimizin Merkez Komitesinin Yaym/adt~t Bildiri 

Kürt ve Tıirk emekçileri! 
Tıim demokrat ve ilerici insanlar! 
Faşist Cunta, 15 Ağustos'da Enıh ve Şemdinli'de yeralan olayları ba

hane ederek ordusunu Kürt halkının üzerine sürdü. Evren-özal çetesi bunu, 

"terörisderi yakalamak" ve benzeri bir çığırtkanhkla maskelerneye çalışı

yor. Oysa Kürdistan halkımız bugün, faşist rejimin dört yddan beri estirdi

ği terörden çok daha kapsamlı bir saldırı ve terörle karşı karşıyadır. Ordu

nun üçte ikisi zaten Kürdistan 'da mevzilenmişti. Bu yetmedi, yeni koman

do birlikleri, polis ekipleri bölgeye sevkedildi. Askeri birlikler ve polis 

Kürdistan 'da bir uç tan bir uca, tüm köy ve kentleri görülmemiş bir baskı 

altına alddar. Evler basdıyor, herhangi bir olayla ilgisi olmıyan yığınla in

san göz altına alınıyor, işkence göriiyor. 

Sınır bölgesinde toplama kamplan kurulmuş. Uçaklar sınır köylerini 

bombalıyor. Öze~ çocuk, kadın ve yaşWardan pekçok ölen var. Bu ne

denle, daha şimdiden birçok köy halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı

lar. 
Cunta şefi Evren bunu bir savaş olarak nitelendiriyor. Gerçekten de 

sömürgeci faşistler halkımıza savaş ilan etmişlerdir. Onların emri altındaki 

burjuva gazeteleri halkımıza kin ve nefret yağdırıyor , emekçi Türk halkmm 

bu saldırıya destek vermesi için yalan söylüyor, şovenizlDİ kışkırtıyorlar. 

Faşist çetenin olayları büyüttüğü, onları bir bahane olarak kullandığı 

açıktır. O çoktan beri planladığı bir saldırıyı sahneye koymaktadır. 

Çevik Güçler'i Kürdistan'a yerleştirmek için ABD emperyalisderi ile 

onların uşağı Cunta çoktan beri anlaşmışlardır. Bunun için özellikle de 

Türkiye-Irak-İran sınırındaki stratejik üçgen seçildi. Cunta döneminde bu 

bölgeye hava alanları, saldırı üsleri inşa edildi. Şimdi bu üstere yeni ABD 

silahlarının ve Çevik Güçlerin taşınması için son hazırlıklar yapdıyor. 

Devamı Sayfa 13 'te .. 
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Rupel 2 Riya Azadi 

1 O. YILDA DAHA GÜCLÜ T K S P iciN ! . . TOPLUMUN DEVRiMCi 

DÖNÜŞÜMÜNÜN BiR ARACI OLARAK KÜL TÜR 
Kültür konusuna ilişkin olarak ülke

mizin yurtsever çevrelerinde iki yanlış 
egilim göze çarpıyor: Biri, devrimci 
mücadelede kültürün önemini küçümse
yen sol sekter görüştiir. Oysa kültür 
alanı gerici sınıflarla, emperyalistlerle 
mücadelede önemli bir alandır. özellik
le bagımlı ve sömürge bir ulusun dev
rimcileri kültürel çalışmaları ve onları 
kurtuluş mücadelesinde bir araç olarak 
kullanmayı ihmal edemezler. 

Sömürgeci burjuvazinin halkımızın 
tarihine, kültürüne ilişkin yalana ve saf
sataya dayalı geniş propagandası göz ö
nüne alındıgı zaman bu konudaki gö
revlerin önemi daha da anlaşılır. Düş
manın propagandasını çürütmek için 
halkımızın tarihi ve kültürel degerierini 
açıga çıkarmak, korumak, geliştirmek 
gerekir. 

İkinci yanlış egilim ise, ulusal kur
tuluş mücadelemizde sanatın ve kültü
rün önemini red etmiyor; ancak bu ça
lışmayı politik mücadeleden kopuk bi
çimde, kendi başına ele alıyor. Hatta 
kültürel çalışmanın rolünü abartıp poli
tik mücadeleyi küçümsiyenlere rastla
nıyor. Bu egilim giderek kültürel çalış
mayı devrimci mücadeleden koparma
ya, özünü boşaltmaya ve hatta "sanat 
için sanat" gibi sekter ve burjuva gö
rüşlere varıyor. 

Bu egilimlerin ikisine de karşıyız. 
Partimiz kültür ve sanatı halkımızın 
kurtuluş mücadelesinde önemli araçlar 
sayıyor; ama kültür ve sanat çalışmala
nnın devrimci mücadelenin amaçlarına 
tabi biçimde yürütülmesi gerektigini 
savunuyor. 

Halkımızın ulusal baskıdan kurtul
ması sosyalizme ulaşması için temel 
olan politik mücadeledir, örgütlü müca
deledir. Devrimci bir parti ve onun ön
cülügünde yıgınları kapsayan politik 
çalışma olmadan kurtuluşa vanlam az. 

Partimiz, kültür ve sanata ilişkin ça
lışmalanmızı, toplumun devrimci dö
nüşümünün araçları olarak görür ve bu 
anlayışla yürütür. 

Her devrim kendi sanatçılarını da 
yaratır. O, devrimin amaçlarını, halk 
yıgınlarının buna uygun düşen özlem
lerini, duygulannı, kavgalarını işleye
cektir. 

Devrimci sanatçı politik mücadele
nin, örgütün dışında olamaz. Bu, özel
likle de sosyalist dünya görüşü taşıyan 
sanatçılar bakımından böyledir. örgüt 

dışında da elbet yurtsever, demokrat 
sanatçılar olabilir ve bunlar yararlı 
ürünler de verebilirler. Ama biz dev
rimci sanatçıdan, sosyalist gerçekçi sa
natçıdan sözediyoruz. 

Kültür çalışmalarının tümüyle poli
tik amaçlar dışında veya politik örgüt
lerden kopuk olmasını savunanlar var. 
Böyleleri açık veya kapalı, "kültür ça
lışmasına politika karıştırmayın!" der
ler. Oysa kültür alanında ürün verecek 
olanlar, örgütlü çalışma içinde de bunu 
verebilirler ve bir devrimci asıl bu şekil
de kavganın ta içinde ürün verebilir. 

Biz kültür ve sanatı halkımızın Kur
tuluş mücadelesinin emrine koşarız. 
Her sanat aynı zamanda bir anlatım 
aracıdır. İçinde devrimci coşku olma
yanlar bu dili konuşamaz, devrimci sa
natçı olamazlar. 

Halkımızın tarihi ve kültürel deger
Ierini ortaya koymak, korumak ve ge
liştirmek bu mücadelenin bir parçası
dır. Bununla sömürgeci burjuvazinin, 
halkımızın bir tarihi ve kültürü olmadı
gına dair safsatalarını çürütürüz. 

Yüzyıllar boyu Kürt kültürünün olu
şumuna katkıda bulunmuş yazarlar, 
sanatçılar, düşün adamları bizim için 
degerlidir. Onların eserlerinin, yaşam
larının gün ışıgına çıkması için çaba 
gösteririz. 

Halkımızın yarattıgı zengin folklor, 
destanlar, masallar, fıkralar, türküler, 
ata sözleri, deyimler büyük önem taşı
yor. Bu ürünleri derlemeye, yayınlama
ya yönelik her çaba degerlidir. 

Halkımızın çagdaş sanatı, kültürü 
bu temel üstünde yükselecektir. 

Biz, halkımızın geçmiş kültüründe 
ilerici olan herşeye sahip çıkarız. 

Diger yandan, kültür alanında yeni 
söylenen ve yapılan herşeyi yurtsever, 
devrimci, sosyalist içerikli bir yorumla 
vermeliyiz. Bu çalışmalar asla politik 
amaçlanmızdan, devrimci kavgamızın 
bütününden kopuk olamaz. Bununla 
kitlelere devrimci, ilerici bir mesaj taşı
malı, onları etkilemeli, uyarmalı, müca
deleye çekmeliyiz. Biz, kültür diye kit
lelere içi boş ninniler sunamayız. 

Dil ve kültür alanındaki çalışmalar 
Partimizin on yıllık mücadelesinde de
gerli bir yer tutuyor. 

önce özgürlük Yolu 'nun 7. sayısın
da Kürtçe bir bölüm açıldı. Sonra, bur
juvazinin tüm baskı ve saidıniarı gögüs-

lenerek Türkçe-Kürtçe Roja Welat Ga
zetesi çıkarıldı. Kürt dili ve tarihi üzeri
ne Türkçe ve Kürtçe çeşitli kitaplar 
yayınlandı ve bu konular periyodik ya
yınlarımızda işlendi. Yurt içinde ve dı
şında Kürt dili, tarihi ve edebiyatı ile 
ilgili olarak Partimizin dogrudan ya da 
. dolaylı etkinliginde çıkarılan kitaplar, 
broşürler, gazete ve dergiler birhayli
dir. Bunun yanısıra çok sayıda kültür 
gecesi, kaset ve benzer çalışmalar ve 
araçlarla Kürt halk müziginden geniş 
ölçüde yararlandık. 

Nevroz geleneginin ülkemizde can
lanmasında ve Nevroz bayramının ulu
sal kurtuluş mücadelemizde etkin bir 
moral silah haline gelmesinde Partimi
zin önemli payı vardır. 

Sözkonusu kültür ürünlerinin kitle· 
lere sunulmasında kültür ve politik mü
cadele arasında başarılı bir bag kurul
du. Roja Welat, Riya Azadi ve diger 
yayınlanmız, kültürel etkinliklerimiz, 
kitlelerin uyanışı , mücadele saflarına 

kazanılması için kültür ürünleri ile dev
rimci ajitasyonu ustaca bagdaştırması
nı bildiler. 

Partimizin bu çalışmalannın, Türk 
burjuvazisinin Kürt diline ve tarihine 
ilişkin safsatalarının çürütülmesinde ö
nemli payı oldu. Binlerce kişi bu ya
yınlar yoluyla Kürtçeyi okumasını, 
yazmasını ögrendiler, Kürt edebiyatı
nın önde gelen temsilcilerini tanıdılar. 
Bu çalışmalar Türkiye Kürdistanı'nda 
ulusal ve devrimci coşkuyu yükseltti, 
etkilerini diger parçalarda da gösterdi. 

Bundan böyle bize düşen, Kültür 
alanındaki çalışmalan daha da örgütlü 
ve üst bir düzeye yükseltmektir. Yapıl
ması gerekenler yapılanlardan daha 
çoktur. Kültür ve sanat alanının her da
lında, edebiyatta, müzikte, resimde, ti
yatroda, sinemada vb. başarılı, usta sa
natçılar yetiştirmeliyiz. Bu alanda he
vesli ve yetenekli olanlara yardımcı ol
malıyız. Mücadelemizde nitelikli kültür 
ve sanat adamlarına gerek var. 

f<Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q>0>!<Q>~ 

§ Destanlan, üirküleri, masaDan, § 
§ atasözlerini, deyimleri derle; § 
§ halkunızın külüiriine katkıda § 
§ bulun! § 
§<Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q><Q>j 
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Riya Azadi Rfipel 3 

ERUH VE ŞEMDiNLi OLAYLARININ iKi YÖNÜ 

Eruh ve Şemdinli olayları üzerinde
ki perde giderek aralanıyor. Olayların 
bir yönü daha baştan açık ve netti. Fa
şist Türk rejimi ve arkasındaki emper
yalist güçler, Kürdistan'a ilişkin bir 
planı hayata geçirmek için uzun za
mandır hazırlık yapmakta idiler. Onla
nn amaçlan, geçen sayımızda çıkan 

''Sömürgeci Faşist Rejimin Kürt Halkı
na Yeni Bir Saldınsı'' başlıklı yazıda 
ve bu sayımızda yayınlanan Merkez 
Komitesi bildirisinde ortaya konmuş
tur. 

Olayların di~er yönü ise, gerek ülke
mizin şu dönemdeki durumu, gerekse 
onlan yarataniann amaçları bakımın
dan maceracı ve provakatif niteliğidir. 
İçinde Partimizin de yeraldı~ı ll örgüt 
olaylara ilişkin bilgi ve gelişmeleri de
ğerlendirdikten sonra şu sonuca vardı
lar: Sözkonusu olaylar ' sorumsuzca' 
yaratılmıştır ve "Kürt halkının haklı 
mücadelesine zarar vermekten başka 
birşeye hizmet etmiyor". Partimizin 
yanısıra sözkonusu bildiri
ye imza atan örgütler şunlardır: 

Irak Kürdistanı Demokratik Halk 
Partisi 

Irak Komünist Partisi 
Irak Kürdistanı Sosyalist Partisi 
Suriye Kürtleri Halkın Birliği Partisi 
Suriye Kürtleri ilerici Demokratik 

Partisi 
Suriye Kürtleri Sol Partisi 
Ala Rızgari 
T. ve KK Kurtuluş Hareketi 
Kürdistan öncü İşçi Partisi 
Türkiye Komünist Emek Partisi 

Bu örgütler Eruh ve Şemdinli olay
larının niteliğini do~ru biçimde sapta
dılar Olayları yaratanların sorumsuz 
ve maceracı karakterini ortaya koydu
lar. Di~er yandan, emperyalizmin ve 
gerici Türk rejiminin bu olaylan baha
ne ederek Kürt halkına karşı girişti~i 
saldınya işaret ettiler ve tüm ilerici, 
yurtsever güçleri bu saldınya karşı dur
maya çağırdılar. Bu, doğru bir tutum
dur. 

A~ustos ayında Eruh ve Şemdinli'
de girişilen eylemler neden sorumsuzca 
ve neden maceracı niteliktedir1 

Birkez, sözkonusu eylemler, Türki
ye'de ve Türkiye Kürdistanı'nda düş
man güçlerinin görece olarak iyi örgüt
lü, devrimci ve yurtsever güçlerin ise 
büyük ölçüde ezilmiş, yara almış ve 
dağınık olduğu bir zamanda yer al
maktadır. Faşizmin dört yıl boyunca 

estirdiği terör sonucu kitle mücadele
si büyük ölçüde bastınlmış, demokra
tik örgütler da~ıtılmış, devrimci sol 
örgütlerin yurt içindeki örgütsel a~la
n ya dağılmış, ya da çok zayıflamış 
ve eylem güçleri büyük ölçüde düş
müştür. Böyle bir aşamada tek ba
şına Cunta 'nın yıpranmış olması ve 
halkın ona karşı büyüyen hoşnutsuzlu
ğu yetmiyor. Kitleleri eyleme geçire
bilmek için yurt içinde devrimci örgüt
sel yapıyı onarmak , kitlelerle bağları 
canlandırmak ve uygun nesnel koşulla
n kollamak gerekiyor. Bugünkü koşul
larda girişilecek silahlı eylemlerin ki
min işine yarıyaca~ını, olayların nasıl 
gelişece~ini bilmek zor değildir. 

Eruh ve Şemdinli olaylannı Apocu
ların başlattığı belli olmuştur. Olayla
n do~ru değerlendirebilmek için bu 
örgütün niteliğini de göz önünde bu
lundurmak gerekir. 

Apocu hareketin geçmişi kirlidir. 
O, geçmişte, izlediği şaşkın politika 
nedeniyle düşmanın işine yarayan 
pekçok işler yaptı; pekçok yurtseverin 
kanına girdi, aşiret çatışmaianna yol
açtı ve hem kitlelerden tecrit oldu, 
hem de devrimci ve yurtsever hareke
tin kitlelerin gözünden düşmesine yol
açtı; düşmana bol propaganda malze
mesi sağladı. Kitlelerin böyle bir örgüt
ten kurtuluş beklemesi, ona güvenmesi 
ve ciddi destek vermesi mümkün mü
dür? 

Bunun içindir ki sömürgeci düşman, 
Apocuların şahsında saidıracak kolay 
bir hedef bulmuştur. O, "işte devrim
ciler, yurtseverler budur," diyor .. 

Apocu hareket, kısa süre önce, 12 
Eylül öncesi yöntemlerine tam bir dö
nüş yaptı. Kendisinden aynianlara kar
şı terör ve yoketme kampanyası baş
lattı. lsveç ve F.Almanya'da işlenen ci
nayetler ve öteki terör eylemleri, daha 
şimdiden, bir tüm olarak Kürdistan ve 
Türkiye demokrasi güçlerinin mücade
lesine zarar vermekte. Bu eylemler, 
uluslararası demokratik kamuoyunda, 
ülkemizin devrimci ve demokratik güç
lerinin prestijini sarstı, 
gerici çevrelerin yurt dışındaki ilerici 
muhalefete karşı tedbirler almasını 
kolaylaştırdı. 

Apocu hareket bu nedenle ülkemi
zin hemen tüm devrinici ve demokratik 
güçlerine ters düştü ve yanlışlarında ıs
rar etti~i için de tam bir tecrite uğradı. 
Böyle bir örgütün Kürdistan 'da koydu-

ğu eylemin devrimci ve demokratik 
güçler tarafından ciddiye alınması ve 
destek görmesi mümkün müdür ? 

Bu nedenledir ki Apocu bayların 

yaptıkları şey bir macera, bir sansas
yon eylemidir. Onlar böyle bir macera
ya, aynı zamanda içine düştükleri da
ğılma ve tecrit nedeniyle atıldılar. Iz
ledikleri yanlış politikadan geri döne
ceklerine, çıkar yol olarak sansasyonel 
olaylar yaratmayı, böylece tabanianna 
moral vermeyi denediler. Bu olayların 
hemen ardından Kürdistan 'lı yurtsever 
örgütlere ve en başta Partimize kara 
ç almaları, saldırgan ve düzeysiz bir dil 
kullanmalan da amaçlarını ortaya ko
yuyor. 

Kemal Burkay Yoldaş, PKK üzerine 
yazdığı, Mart 1983 'te basılan ' Dev
rimcilik mi Terörizm mi" adlı kitapta 
buna işaret etmişti: 

"PKK bireysel terör yoluyla dema
goji ve sansasyonla örgütlenmeye çalış
tı. Ayakta kalmak için de bu yolu se
çecektir ve çıkmazı buradadır. Şimdi 
bireysel terör Kürdistan' da işlemez ha
le geldi. Bu nedenle demagojik bir aji
tasyona hız verdiler. Ama bu da uzun 
süre taraftariara moral vermeye, da~l
mayı durdurmaya yetmeyecektir. Çı
kar yol olarak belki yeni maceralara 
girmeyi deneyeceklerdir. Terörizm san
sasyonsuz yaşıyamaz.Bu ise,kurdu~u 
baskı cenderesini daha uzun süre gev
şetmek istemeyen, halka karşı saldırı
larını derinleştirmek için fırsat kollı
yan Faşist Türk Cuntası'nın eline, içer
de ve dışarda yeni kozlar verecektir". 
(Age. s. 207) 

İşte bugün olan tamı tarnma budur. 
Cunta, iç ve dış kamuoyunu aldatmak 
için olaylan abartmakta, ordusunu,po
lisini Kürt halkının üzerine sürmektedir 

Diğer yandan sömürgeci faşist reji
min bu olayları bir bahane olarak kul
landığı ve Kürdistan'a ilişkin, çoktan
beri tasarladığı planı uygulamak için 
eyleme geçtiği açık. Bölgede toplama 
kamplan kuruldu, sınır köyleri bomba
tanıyor. Köylüler yer yer direnişle kar
şılık veriyor. Türkiye Irak ve İran Kür
distanı'na geniş bir saldın için hazırlık 
yapıyor ve son haberler Türk birlikleri
nin Irak sınınnı geçtiğini gösteriyor. 
Olayiann nereye varacağı bugünden 
kestirilemez. Sömürgeci faşist rejim ye
ni bir katliama girişebilir, sınır yöresi 
boşaltılabilir, halk sürgün edilebilir. 
Bunlar daha şimdiden açık açık dile 
getiriliyor. 

Bu durumda, ülkemizin devrimci ve 
yurtsever güçlerine düşen görev, baş
langıç olaylannın ve onları yaratanla
noniteliği ne olursa olsun, sömürgeci 
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Rôpel 4 

Evren-özal çetesi vatan 
kurtaran aslan pozlannda 
övünedursunlar, faşist reji
min topluma getirdi~i eko
nomik ve sosyal alanda tam 
bir çöküntüdür. Kokuşma 
ve çüriime toplum yaşamı
nın her alanında yüze vuru
yor ve en başta, boyalı bur
juva basınının sayfalanna 
yansıyor. 

Rüşvet Aldı Yüriidü 

Türkiye' de öteden beri 
toplum yaşamının bir parça
sı olan rüşvet son zamanlar
da daha bir boyutlandı. 

Kapıkule'de, çapı milyar
ları bulan büyük döviz ve al
tın kaçakçılı~ı ortaya de~il, 
ayyuka çıktı. Sayısı kırkı
eliiyi bulan gümriik görevlisi 
gözaltına alındı. Ipin ucu 
yüksek mevkide olanlara, ge
nel müdürlere, hatta bakan
lara kadar uzanıyor. Kapıku
le'nin, Yeşilköy'ün polis ör
gütü de bu işin içinde. 

Bir de şu haberlere bakın: 
"Y argıtayda riişvet! Bir 

tetkik hakimi ile 4. Hukuk 
Dairesi Yazı İşleri Müdürü ve 
yedi görevli, para karşılı~ın
da bazı davalann istenilen 
biçimde sonuçlandınlmasını 
sa~lamak iddiasıyla sorgula
nıyor." 

''Y argıtayda rüşvet ope
rasyonu süıüyor "! 

Başbakanlık özel Danış
manı Adnan Kahveci: 'Va
tandaş haklı oldu~u işlerde 
de riişvet veriyor" . 

"Çanakkale'de sekiz po
lis riişvet iddiasıyla açı~a a
lındı". 

Bunlar yalnızca birkaç 
gün gibi kısa bir süre içinde 
gazetelere yansıyan bazı riiş· 
vet haberleri. Bu bile, bu sö
müriicü ve zorba devletin ku
rumlannın, polisiyle, gümrii
~ü ile, Yargıtayı ile nasıl 
yozlaştı~ını, rüşvetin boyut
lannı göstermeye yetiyor. 
Ama gazetelere yansımayan 
haberler de var. Sıkıyönetim 
görevlilerinin, çavuşlardan 
generaliere kadar, tutuklama 
ve işkence tehdidi altında 
yoksul ve zavallı insanlan
mızdan yüklü fidyeler kopa
ran, kısa sürede yüklerini 
tutan bu soyguncu ve alçak 
takımının yaptıklan gazete
lerde yer alamaz. Büyük hol
dinglerden, işverenlerden, ya
bancı silah tüccarlanndan 
yüklü rüşvetler koparan bü
yük bürokratlann, general
lerin, bakaniann ve başba
kaniann yaptıklan da gaze
telere yansımıyor. Bunlar 

Riya Azadi 

.. -
KOKUSMA-cURUME 

ne Kıbns vatandır. Kürdistan 
ise Türk sömürgecilerinin de· 
~il, Kürt halkının vatanı. 
Ama bugün, emekçi Türk 
halkı da Kürt halkı da kendi 
vatanlannda vatansızlar du
rumuna düşürülmüştür. Aç, 
sefil ve zincire vurulmuş .. 

• • 
daha kitabına uygun şekilde 
yapılıyor. Memleketin idare
si büyük hırsıziann elinde ol
du~undan, ancak küçük hır
sızlar suçlanabilir .. 

Artan Fuhuş ve Sokaklara 
Bırakılan Çocuklar 

özal 'ın "ekonomik muci
zesi'' sayesinde yatınmlar 
artmadı, düştü, işçi ücretleri 
yan-yanya geriledi, halk ço
~unlu~u ekmek · so~ana 
muhtaçduruma geldi. Ama, 
işte bu yüzden, artan, yükse
len şeyler de oldu. 1981 yı
lında 32 bin olan resmi fahi
şe adedi 1984 yılında 17 
misli artarak 546 bine ulaş
tı. üstelik bunlar resmi ra-.
kamlar. Vann resmi olma
yanlan, "özel teşebbüsçüle
ri" siz düşünün .. 

lnsanlanmızı açlı~a iten 
faşist rejim yüzbinlerce yok
sul kadını çaresizlikle,fuhuş
la yüzyüze bıraktı. Para ba
balannın, vurguncu ve soy
guncu takınının bu işten ay
nca memnun olduklanna 
kuşku yoktur. Böylece on
lar emekçi halkın iffetini de 
pazara itmiş oluyorlar. Bol 
paralı haramzade takımının 
randevu evlerinin gözde müş
terileri oldu~unu söylemeye 
de gerek yok. 

Yoksulluk artık evlat sev
gisine bile üstün çıkıyor. Ço
cuklannı sokak ortasına bı
rakanlara ilişkin haberler 
ço~alıyor. İşte bazı gazete 
haberleri: 

"Ortadirek çocuklannı 
terk ediyor. Gittikçe a~ırla
şan geçim koşullan, evlilik 
dışı birleşmeleri -siz fuhuş 
anlayın- ve çocuk terklerini 
arttınyor. İstanbul'da 1981' 
de Darülacaze 'ye 38 çocuk 
getirilmişken, bu sayı 1982 
ve 1983 yıllannda 47, 1984~ 
ün ilk 8 ayında da 140'ı bul
du. İlgililer, özellikle çok 
çocuklu fakir ailelerin ço
cuklarının mesuliyetini üst
lenmedi~ini ve devlet kurum
lanna terk ettiklerini belirt
tiler." 

"ANNELERİ SOKAGA 
BlRAKTI. Hülya ile Enver 
soka~a terk edilenlerden yal
nızca ikisi ... " 

"3 ÇOCUGUNU TERK 
EDECEK. Kore'de savaşan 
Abdullah Subaşı ölünce, ka· 
nsı Şükriye üç çocu~unu 
geçindiremede~ini söylü
yor ... '' 

Göriilüyor ki Kore' de sa
vaşmış olmak da işe yaramı
yor. Kore'de savaşa gönderi
lirken "kahraman" olarak 
göklere çıkanlanlar, şimdi 
bir kenarda unutulmuş, açlı
~a terk edilmişlerdir. Bunu 
tüm öteki ''kahraman meh
metçikler", Kıbns'ta, Kür
distan'da ve başka yerlerde 
savaşa gönderilenler düşün
seler iyi ederler. "Vatanı 
kurtarmak" yetmiyor, va
tanda topra~a, işe ve insan
ca yaşayacak koşullara da 
sahip olmak gerekli. Ama 
toprak da, fabrikalar da, 
tüm iyi olanaklar da bir avuç 
toprak sahibinin, burjuva
nın, vurguncu ve soyguncu
nun elinde. üstelik ne Kore, 

Bunu de~iştirmenin bir 
yolu, yordamı yok mu? Bes
belli var. Silahımızı bizi top
raksız, işsiz, aç bırakanlara, 
bize zulmedenlere çevirmek. 
Onlann saltanatlanna son 
verebilirsek, emekçi halkın 
demokratik iktidannı kura
bilirsek herşey kökünden 
de~işecektir. O zaman kendi 
ülkemizde insanca yaşama 
koşullannı gerçekleştirebili
riz. Çocuklanmızı sokaklara 
bırakmaya gerek kalmıya
cak, fuhuş da öteki pislikler 
de son bulacaktır. 

"BÖYLE EGiTiM OLMAZ" ! 
Boyalı burjuva gazeteleri bile kocaman başlık atıyorlar: 

"Böyle E~itim Olmaz"! 
''Liselerde okutulacak kitaplarda, gerek yazarlarının dik

katsizlik ve bilgisizli~inden, gerekse dizgi hatalanndan kay
naklanan vahim yanlışlıklar var. 

"Ortaokul için Sosyal Bilgiler 3 adlı kitap TBMM'nin ya
nında bir de Cumhuriyet Senatosu'nun varlı~ından söz edi
yor. Oysa yeni Anayasa senatoyu kaldırmıştır. 

''Lise son sınıf kitaplarında bütün filozof ve sanatçı isim
leri yanlış.. Bazı filozoflar ise sanatçı olarak tanıtılıyor." 

' Felsefe kitaplarında temel felsefe akımlarından hiç ba
hisyok ... " 

Göriildü~ gibi boyalı basın, yeni ders kitaplanna veryan
sm ediyor. Ama nedenleri üzerinde durmuyor. Faşist reji
min ö~retmenlere, aydınlara nasıl kıydı~ından, bilgi düş
manlı~ından, meydanın nasıl niteliksiz ırkçı, gerici tayfasına 
bırakıldı~ndan söz etmiyor. Tabii ki sonuç böyle olacaktı. 
Tabii ki felsefe kitabında temel felsefe akımlarından öme
~in, materyalist felsefeden hiç söz edilmeyecek. Bay Rea
gan ın savaş felsefesi ve bay Evren'in herzeleri yetmiyor 
mu?. 

Di~er yandan . burjuva basını, şu veya bu filozofun, sa
natçının yaşı, do~um tarihi, adının yazılışı gibi şeylere çok 
önem veriyor ve bunun üstünde fırtına kopanyor da soru
nun özüne, e~itim sisteminin nasıl ırkçı, şoven bir propa
gandanın emrine daha da koşuldu~una hiç dokunmuyor. 
Oysa daha da önemlisi budur. 12 Eylül döneminde her türlü 
denetimden, baskıdan kurtulan ırkçılar, şovenler, şimdi ip
leri tümüyle kendi ellerine de geçirerek, Evren-özal çetesi
nin deste~inde e~itim alanında bildiklerini okuyorlar. Genç
li~i faşistleştirmek için hani harıl çalışıyorlar. Ders kitapla
n buna uygun düzenleniyor. 

öme~in ilk okullar için hazırlanan Türkçe kitabında ço
cuklara şöyle deniyor: "Türk do~an mutlu do~ar sözünü 
açıklayınız"! 

Bundan daha şoven, bundan daha ırkçı ve ça~dışı birşey 
olabilir mi? Neden Türk do~an mutlu do~yor muş? Peki 
Arap, İngiliz, Fransız, Nijeryalı, Kürt ve Ermeni do~anlar 
neyin nesi?. 

Ve gerçek böyle midir? Do~umunda ço~u kez bir ebe 
bulunmayan ve do~ar do~maz açlıkla, binbir dertle yüzyüze 
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Riya Azadi 

DOMUZLA KUYRUGU .. 

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun 24 Nisanı Er· 
meni soykırımı günü sayan bir karar alması Türk hükümetini, kukla parlamento· 
sunu, boyalı basınını, özetle ABD'nin bu has uşaklarını şaşkına çevirdi. Kimisi 
"Parlamento" denen kukla kuruluşun bir an önce toplanarak ABD kongresine 
"Haddini bildirmesini" istiyor. Kimisi, birden bire fark etmiş gibi, ABD emper
yalizminin başka ülkelere yatdırdıtı napalm bombalarından, zenciler üzerindeki 
baskılardan, Kızılderili soykırımından söz ediyor. Kimisi, "bu uluslararası teröre 
bir destektir" diyor. Başbakan özal da, bunu, seçimler öncesi ABD'deki Ermeni 
azıniılına verilmiş bir taviz, "çirkin bir siyaset oyunu" olarak niteliyor. 

ABD'nin Vietnam'a napalm ve zehir yatdırdıAını, Kızılderililerin nerdeyse 
kökünü kuruttutunu, zencilere ettiklerini kim bilmez ki. ABD bunları ve bunla· 
rın onlarca katını kendi ülkesinde ve başka ülkelerde yapmıştır. Bunun içindir ki 
ona "Dünya Jandarması" ve "Çirkin Amerikalı" adları takılmıştır. Daha kısa bir 
süre önce Grenada'yı işgali ve orada yaptıkları ortada. Reagan'ın insan haklarına 
ve başka halkiara karşı işlenen suçlara aldırmadıtı, ABD'deki Ermeni azıniılının 
desteAini almak için bu işe evet dedili de elbet bir gerçek. Bütün bunlar böyle 
de, bu, Türk ırkçı yönetiminin 1915'1erde milyonlarca Ermeni'yi kılıçtan geçir· 
dili veya yurtlarını terke zorladılı gerçelini deliştirir mi? Bugünkü faşist Türk 
rejimi, ABD'nin melanetlerini sayıp dökerek kendisini temize çıkarabilir mi? Ve 
Türk devleti daha on yıl önce işgal ettiliKuzey Kıbrıs'ta Rum halkını böyle bir 
kırımdan geçilmedi mi? Yine o, pekçok kez Kürt halkına karşı soykırım suçla· 
rını işlemedi mi? Demek ki bir 24 Nisan aslında az gelir! 

üstelik şu günlerde sömürgeci Faşist rejimin Kürdistan' da yaptıkları, halkımız 
üstünde estirdili zulüm ve terör neyin nesidir? 

Türk faşist ve sömürgecilerinin bu konuda ABD ile atız dalaşına girmeleri do· 
muzla kuyruAu arasındaki kavgaya benziyor .. 

Türk gericileri de asıl buna öfkeleniyorlar ya. Onlar, bu kadar sadakatle peşin· 
den gittikleri ABD yönetiminin nasıl olup da kendilerine bunu yaptıtına, kendi· 
lerini kaale almadıtma şaşıyorlar. 

Oysa buna şaşmak için bir neden yoktur. Evren-özal çetesi kendi uşak rolle· 
rini fazla abartıyorlar, efendilerinin kendilerini pek ciddiye alacatım sanıyorlar. 
Oysa uşaklar da efendiler içindir! ABD emperyalistleri kendi çıkarlarına bakar· 
lar. Efendi-uşak ilişkisinde bir eşitlik aramak çabası boşunadır. Yoksa bu baylar, 
ABD'nin Türkiye'yi Sovyetler'e ve diler Ortadolu ülkelerine karşı bir köprü ba· 
şı, bir saldırı üssü olarak kullanmak için "dostluk vs" üzerine çektikleri nutukla· 
rı, sırt sıvazlamaları ciddiye mi alıyorlar?. Ama ABD bunun da kirasını veriyor! 
ülkenin herşeyini bir avuç dolara satanların bu kadar yüksek perdeden atıp tut· 
maya hakları yoktur. 

Ama kuşku olmasın ki Evren-özal çetesi ve tüm uşaklar da bu yaygarayı, ger· 
çekte ABD emperyalistlerini, Kovboy Reagan'ı ürkütrnek için delil, Türkiye ka· 
muoyunu yatıştırmak için yapıyorlar. Bu sahte kabadayılık naraları birkaç gün 
sonra balon gibi sönecek ve unutulacaktır. Kuyruk domuzunardından uslu uslu 
gidecektir .. 

Osmanlılar yiizyıllar boyu fetih ve talana dayalı bir hüküm sürdüler. Ama yı· 
kımdan kurtulamadılar. Türk devleti bu geleneti sürdürdü. Ermeni kırımı, Kürt 
halkına karşı girişilen soykırımlar, Kıbrıs Rum halkına karşı işlenen cinayetler 
bu devletin tarihini süsleyen kara lekeler. Bütün bunlar karşılıksız kalabilir mi? 
Kalmadılı görülüyor. Ermeni sorunu, Türk ırkçı ve sömürgecilerinin ondan kur· 
tulduklarını sandıktan 60.70 yıl sonra da yakalarını bırakmıyor. En ummadıkla· 
rı zamanda ve en ummadıkları yerden şamar yiyiyorlar. 

Onlar, tarihten ders almış deliller. Bugün de yine, Kürt halkının üzerine bir 
külhanbeyi edasıyla yiirüyor, kan döküyor ve halkımızı yeni sürgünler ve kırım· 
tarla tehdit ediyorlar. 

Türk sömürgecileri Marks'ı elbet sevmezler. Ama onun bir sözünü unutmasa· 
lar iyi ederler: Başka bir ulusu ezen ulus özgiir olamaz. 

Nitekim Kürt halkının kurtuluş mücadelesinden ve bizzat Türkiye işçi sınıfı· 
nın mücadelesinden duydukları korku onları batılı emperyalist ülkelerin, en baş· 
ta da ABD'nin uşaklıAına itti. Halka zulmeden faşist rejim, ayakta kalabilmek 
için uşaklık ballarını daha da sıkılaştırdı. Faşist generaller Akdeniz ve Ege'de, 
Kürdistan'da ve genel olarak Ortadolu bölgesinde tehdide, zorbalıta, güç gös
terisine dayalı eşkıyaca bir tutum izliyorlar. Ne var ki bu onlara hayır getirme· 
yecek. Bir halk türküsünde şöyle deniyor: 

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz! 

Riipel 5 

HUMMANilE 

ŞENLiGiNE 

KATILDIK 

Her yıl 8·9 Eylül günlerinde kutlan· 
makta olan Hummanite Şenliği'ne bu 
yıl derneğimiz (Kürdistan Işçi Derne· 
ği) de katıldı. 

Fransız Komünist Partisi yayın or
ganı "L 'Hummanite" gazetesinin kuru
luş yıldönümü nedeniyle her yıl düzen
lenen bu şenlik, 30 yılı aşkın süreden 
beri Fransa'da geleneksel bir bayrama 
dönüşmüş ve tüm ilerici kamuoyuna 
mal olmuş. 

Paris'te geniş bir alanda düzenlenen 
şenliğe dünyanın hemen tüm komünist 
ve işçi sınıfı partileriyle ulusal kurtu
luş hareketleri katılıyorlar. Her örgüt, 
bu şenlik sırasında kendi ülkesini ve 
orada yürütülen mücadeleyi tanıtmak 
için büyük çaba gösteriyor. Şenliğe 

bu yıl Türkiye Kürdistanı adına der
neğimiz de katıldı. 

Dernek olarak ştand açtık; Kürtçe, 
Türkçe, Fransızca, Ingilizce ve Alman
ca yayınlarımızı sergiledik. Kürdistan' 
la ilgili bir enformasyon köşesi düzen
ledik. Bu köşede ülkemizin coğrafya
sını, tarihini, ekonomik ve sosyal duru-,. 
munu ve halkımızın mücadelesini dile 
getiren bilgi ve resimler panolar halin
de sunuldu. 

Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 'nda 
Faşist Cunta'nın uyguladığı baskı ve 
işkenceler resim, fotoğraf ve diğer bel
gelerle gösterildi. 

Kürdistan'da sosyal yaşamı canlan
dıran fotoğraflar ve Kürt el sanatları 
sergilendi. Aynı zamanda Kürdistan 
yemekleri tanıtılarak satışı yapıldı. 

T K S P Merkez Komitesi'nin 12 
Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle 
hazırladığı bildirinin Fransızcası 5000 
adet dağıtıldı. Derneğimizin de aynı 
konuya ilişkin hazırladığı bir bildiri 
de geniş sayıda dağıtıldı. 

Bu şenlik nedeniyle arkadaşlarımız 
kollektif çalışmanın güzel bir örneğini 
verdiler. 

Şenliğe 570 bini biletli olmak üze
re, 700.000'in üzerinde ziyaretçi katıl
dı. 
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Riipel 6 

Genel Sekreter Yoldaşımız Kemal BURKAY 22 Eylül'de Londra'da düzenle
nen "Türkiye Vzerine Işçi Hareketi Konferansı "na katılarak Kürdistan 'ın tarihi 
ve güncel durumuna ve faşist rejimin yürüttüğü baskı ve saldırı politikasına ilişkin 
bir konuşma yaptı. 

Konferans bir grup Işçi Partisi milletvekili ve sendikalar tarafından faşist dar
benin dördüncü yıldönümü nedeniyle düzenlenmişti, Amacı, Ingiliz işçi hareketi
nin çeşitli kesimlerini Türkiye 'deki askeri rejime karşı ortak bir tu tu mda birleş
tirmekti. 

Konferansta, Türkiye, NATO ve Ortadoğu; Türkiye Kürdistanı; Kadın hareke
ti; yerel yönetimler; DISK ve sendikal hareket; barış hareketi; sansür ve ifade öz
gürlüğüne baskı; Kıbrıs konularında olmak üzere toplam sekiz çalışma grubunda 
sorunlar tartışıldı, öneriler ve karar tasarıları oluşturuldu. 

Kemal BURKAY yoldaşımız Tiirkiye Kürdistanı'na ilişkin olan çalışma gru
bunun toplantısını yönetti. Konu tartışıldı, halkımızın haklı mücadelesiyle daya
nışma için somut öneriler oluşturularak konferansa sunuldu ve delegeler tarafın
dan benimsendi. 

Konferansta ayrıca, başta DISK olmak üzere Türkiye işçi hareketiyle, barış ve 
demokrasi güçleriyle dayanışma konusunda önemli kararlar alındı. 

Barış konusunda Türkiye Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem 'in oğlu 
Dr. M.A Dikerdem, DISK ve sendikal hareketle ilgili olarak Banksen Yürütme 
Kurulu Vyesi Cahit Baylav, Basın özgürlüğü ve sansür konusunda Dr. Enis User, 
kadın hareketi konusunda IKD Genel Sekreteri Zülal Kılıç, çalışma gruplarında 
konuşmacı olarak görev aldılar ve soruları yanıtladılar. 

Konferansta birer konuşma yapan Ingiliz Işçi Partisi'nden milletvekili Jeremy 
Corbyn ve Chris Smith, Türkiye 'de demokrasiye dönüş konusunda Cunta 'nın ve 
Taeher hükümetinin söylediklerinin gerçek olmadığını, sendikalar, sol politik ör
gütler, basın, barış güçleri ve politik tutuklular üzerinde ağır baskıların devam et
tiğini dile getirdiler. 

Kemal BURKA Y Yoldaş, ayrıca, Kürdistanlı öğrencilerin örgütü AKSA 'nın 
Londra şubesinin düzenlediği bir toplantıya katıldı, Türkiye Kürdistanı'ndaki 
güncel durum üzerine bilgi verdi ve çeşitli soruları yanıtladı. Uluslararası Af örgü
tü'nün genel merkezini ziyaret ederek ülkemizdeki politik tutukluların durumu 
hakkında bilgi verdi. 

Sekreter yoldaşımız, bir grup DISK'li sendikacı ile birlikte Ingiliz Işçi Sendi
kaları Konfederasyonu (TUC) genel merkezini ziyaret ederek örgütün genel sek
reteri N orman Willis 'le bir görüşme yaptılar, Türkiye ve Kürdistan 'daki durum ve 
sendikalara ilişkin olarak bilgi verdiler. 

Sekreter yoldaşım ız Londra 'da kaldığı bir haftalık süre içinde günlük The 
Times, Gardian ve Morning Star (Komünist Partisi'nin yayın organı) ve aylık The 
Middle East dergisiyle birer mülakat yaptı. 28 Eylül günü bir grup Türkiyeli sendi
kacı ve partimizin üye ve sempatizanlarıyla birlikte Marks'ın Highgate'teki meza
rını ziyaret etti, çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. 

Kemal Burkay Yoldaş 'ın Londra 'da Düzenlenen Konferansta 
Kürdistan Sorunu Vzerine Yaptığı Konuşma 

Delerli arkadaşlar, 
Genel olarak İngiliz demokrat ve 

barışseverlerinin Türkiye ve Kürdistan 
demokrasi güçlerine gösterdikleri daya
nışmayı öteden beri memnuniyetle iz. 
liyoruz. Bu dayanışma, özgürlük, de
mokrasi ve barış için mücadele eden 
halklarımız için son derece deterlidir. 
Aynı dolrultudaki bu toplantının da 
bizce büyük önemi vardır. 

Ben, Kürdistan' daki güncel duruma 
delinmeden önce, ülkemiz ve halkı
mızla ilgili bazı kısa bilgiler vermek is
tiyorum Gerek ülkemizi aralarmda 
paylaşmış olan devletler, gerekse çıkar· 
ları gereti onlara uluslararası düzeyde 
destek olan güçler, Kürdistan'a ilişkin 
olarak gerçek bilgilerin dünya kamu
oyuna ulaşmasını önlemek için ne la· 
zımsa yapıyorlar. 

Kürt Halkı Bir Azınlık Değil, 
Bir Ulustur 

özellikle, Kürdistan 'm en büyük par
çasını elinde tutan Türk devleti, Kürt 
halkının varlıtını bile tümden inkara 

kalkışıyor. Kürt halkının son yüz yıl 
içinde giriştili pek çok ayaklanmalara 
ve şu anda Kürdistan'ın iki parçasında, 
tran ve Irak'ta geniş boyutlu bir silahlı 
mücadelenin yer almasına karşılık, ne 
Birleşmiş Milletler örgütü, ne de diler 
uluslararası kuruluşlar Kürdistan soru
nunu tartışma gündemine almış delil· 
ler. Türk devletinin Kürt halkı üzerinde 
ıürdürdülü aralıksız haskılara ve son 
olarak faşist rejimin dört yıldan beri 
estirdili yolun teröre ratmen Avrupa 
Konseyi, açıkça adını da vermeden, 
ondan ancak bir azınlık sorunu olarak 
söz etti. 

Oysa Kürt halkı bir azınlık delil, 
kendi ülkesinde bir çolunluktur. Kür· 
distan yaklaşık 500.000 km2 dolayın
da bir alanı ve 20 milyonu aşkın nüfu
su kapsıyor. Bu ~şu anda varolan dev· 
letlerin üçte ikisenden fazlasının Kür
distan' dan daha küçük bir toprata ve 
nüfusa sahip oldutunu gösterir. 

Kürt halkının Arapça, Türkçe ve 
Farsça'dan tümüyle ayrı bir dili var. 
Halkımız bu dili günümüze kadar koru
muştur ve onu kullanmaktadır. Kürtçe 
bin yılı aşkın ıüreden beri yazılı bir 

Riya Azadi 

HALKlMlZ HER 
edebiyata sahiptir. Kürt tarihi binlerce 
yıl öncesine uzanıyor. 

Kürdistan Dolu ve Batı arasındaki 
önemli göç yollarından biri üzerinde 
yer alıyor Bu nedenle tarihte sık sık is
tilalara utradı. Molollar, Büyük İsken
der, Romalılar, Araplar, Türkler ve 
başkaları Kürdistan' dan geçtiler veya 
orayı istila ettiler. Ancak Kürt halkı bu 
istilalara karşı inatla direndi, onları sa
vuşturdu ve varlıtını korudu 

15. yüzyıldan itibaren Kürdistan iki 
büyük imparatorluk, Osmanlı devleti 
ve İran Şahlılı arasındaki tampon böl· 
gede yer aldı ve her iki devlet de Kür
distan üzerinde egemenlik sallamak 
için büyük çabalar gösterdiler. Bu ne
denle Kürdistan ıürekli savaş alanı ol· 
du. 1639 yılmda her iki devlet anlaşa
rak Kürdistan'ı kendi aralarmda ikiye 
böldüler. 

Kürt halkı 19. yüzyılın başından 
itibaren özgürlük için birçok kez ayak· 
landı; ancak bu ayaklanmalar her iki 
devletin ve onları himaye eden Batılı 
sömürgeci devletlerin ortak çabasıyla 
her keresinde bastırıldı. 

Osmanlı lmparatorlulu çöktükten 
sonra, 2. Dünya Savaşını izleyen dö· 
nemde, 1923'te yapılan Lozan andlaş· 
masıyla Kürdistan, Türkiye, Iran ve 
bölgede ortaya çıkan Irak ve Suriye 
arasmda birkez daha bölüşüldü. 

Bu dönemde Kürt halkı özgürlük ve 
balımsızlık için Türkiye'de Irak'ta ve 
Iran'da bir dizi ayaklanmaya girişti ve 
örnelin 1946 yılında Mahabad'da bir 
Kürdistan Cumhuriyeti kuruldu. An· 
cak bu ayaklanmalar, düşman güçleri
nin alır basması ve sözkonusu devlet· 
lerin ortak çabaları sonucu her keresin
de kanlı şekilde bastırıldılar. 

Ancak halkımızın özgürlük mücade· 
lesi sönmedi, tersine zamanla daha da 
yılınsal ve örgütlü hale geldi ve bugün 
Kürdistan'ın tüm parçalarmda etkin bi· 
çimde devam ediyor. 

Bugün de Kürdistan'ın herbir parça
sında Kürtçe konuşan nüfus toplam 
nüfusun % 80 veya 90 'm dan fazlasını 
oluşturuyor. Ayrıca Türk, Arap veya 
Fars halkının yaşadılı bölgelerde, bü· 
yük kentlerde önemli bir Kürt azmiılı 
var. örnelin İstanbul'da bir milyonun 
üstünde Kürt yaşıyor. 

Demek ki Kürt halkı Türkiye, Irak 
ve İran 'da bir azınlık değil, kendi ülke
sinde bir çolunluk, bir ulustur. Kürt 
sorununu bir azınlık sorunu gibi gör· 
mek, gerçekiere gözleri kapamak olur. 

Kürdistan 'ın Her Parçası Bir 
Sömürge Durumuna Getirildi 

Bir başka gerçek daha var: Kürdis-
tan 'ı aralarmda bölüşmüş olan devlet-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Riya Azadi Riipel 7 

TÜRLÜ ZORBALI6A KARŞI Yi6iTÇE DiRENiYOR 

ler, onun her parçasını bir sömürge ha· 
line getirmişlerdir. 

Türkiye, Irak ve İran, Batılı ülkeler· 
le kıyaslandıkları zaman elbet geri kal· 
mış ülkelerdir. Ama son 40-50 yıl için· 
de önemli bir gelişmeyi de başarmış· 
lardır. Oysa bu devletlerde Kürdistan'la 
ülkenin geriye kalan bölümü arasında 
önemli bir gelişme farkı, adeta bir uçu· 
rum vardır. Kürdistan, bu devletlerin 
her birinde ekonomik, sosyal ve kültü· 
rel bakımdan en geri kalmış "bölge"dir. 

Halkımızın içinde bulundu~ kötü 
koşullar, yoksulluk, e~itim düzeyinin 
düşüklü~ü, ülkenin sanayileşmemesi 
vb. ülkemizin do~al zenginlikleriyle 
tam bir çelişki oluşturuyor. Çünkü 
Kürdistan, pek az ülkede rastlanan do· 
~al kaynaklara, gelişme olanaklarına 
sahiptir ve bu anlamda zengin bir ülke· 
dir. 

Petrol ihraç eden ülkelerin önde ge
lenlerinden olan Irak'ın petrol kaynak· 
larının büyük bölümü Kürdistan' da, 
Musul, Kerkük ve Hanikin 'dedir. Yine 
petrolcü ülkeler arasında önde gelenler
den biri olan İran 'm önemli petrol ya
taklarmın bir bölümü Kürdistan'dadır. 
Türkiye'nin ise petrol üretiminin tümü 
Kürdistan'dan sa~lanmaktadır. Tek ba
şına bu bile, ülkemizin gelişmesine, sa
nayileşmesine el verir. 

Ancak petrolün ötesinde de ülkemiz 
madenler, akarsular, tarım arazisi ve 
hayvancılık olanakları bakımından son 
derece zengindir. 

örne~in Türkiye'nin dünya ölçüsün
de önemli bir ihraç ürünü olan krom 
Kürdistan'dan çıkarılmaktadır. Yine 
Türkiye'nin başlıca bakır yatakları 
Kürdistan'da Maden'de demir Divri~i'· 
dedir. ülkenin en büyük termik santra
n Elbistan'daki kömür yataklarma da
yalı olarak kuruldu. 

ünlü Dicle ve Fırat ırmakları ükle
mizde do~yor ve Arap çölüne ulaşın· 
caya kadar ülkemizden geçiyor. Onla· 
rm dışmda başka önemli akarsular var. 

Gerek Türkiye, gerek Irak ve Iran 
Kürdistanları iklim koşulları ve toprak 
bakımından tarıma son derece elverişli· 
dir. Kürdistan, eskiden beri bilinen ün
lü bir hayvancılık ülkesidir. Otlak bakı· 
mmdan elverişli Kürdistan dal ve yay· 
lalarmda beslenen milyonlarca baş 
hayvan Türkiye, Irak ve İran'ın ve di· 
~er Ortado~ ülkelerinin et ve süt ihti
yacını karşılar. 

ülkemizin bu derece zengin olması, 
aynı zamanda, onun parçalanmasının 
ve halkımızın yoksul kalmasının da 
önemli bir nedenidir. Kürdistan'ı arala· 
rında bölüşmüş olan devletler ve onla· 
rm emperyalist efendileri, ülkemizin 
yeraltı ve yerlistü üriinlerini acımasızca 
ya~ma vetalan ettiler, ülkemizi bir SÖ· 
mürge haline getirdiler. 

örne~in Türk devleti, ülkemizin kal· 
kmmasına yönelik bir polika yüriitme· 
di, ülkemizde sanayinin ve tarımın ge
lişmesi için çaba göstermedi; tersine, 
ülkemizin servetlerini, tarım üriinlerini, 
madenlerini, ormanlarını ya~a etti, 
söküp götürdü ve bugün de bu işe de
vam ediyor. O, ülkemizi bir açık pazar 
yaptı, el sanatlarını bile yıkıntıya u~
rattı. ülkemizde oluşan zenginlik ser· 
mayeye dönüşemeden ülkenin geliş· 
miş olan Batı bölgesine aktı. Kürt hal
kının insan gücü Türk kapitalizmi için 
ucuz işgücüne dönüştü. 

İşte bu nedenledir ki Kürt halkı tam 
bir yoksullu~un, sefaletin içine itildi. 

Türkiye Kürdistanı Türkiye'nin top
lam yüzölçümünün üçte birini kapsıyor 
ve toplam nüfusunun dörtte birini (12 
milyon) barındırıyor. Buna karşılık, 
Türkiye'nin resmi rakamlarına göre 
Kürdistan halkının ulusal gelirden aldı· 
~ı pay ancak% 9,9'dur. Bu pay yıldan 
yıla artma de~il, azalma gösteriyor. 

Sanayileşme alanmda da aradaki 
fark azalmıyor, tersine yıldan yıla bü· 
yüyor. öme~in Kürdistan'ın kapsadı~ı 
18 ilin imalat sanayii katma de~erinde
ki payı 1963 yılında % 7,8 iken, bu ra
kam 197 4 yılında yarı yarıya azalarak 
% 4'e düştü. 

Dil ve Kültür üzerindeki 
Baskılar 

ülkemizi aralarmda bölüşmüş olan 
devletler, sosyal ve kültürel yaşama iliş· 
kin olarak da, pek az sömürge ülkede 
rastlanacak bir baskı ve yıkım politika· 
sı izlediler. 

öme~in Türkiye ve İran Kürdista
nı'nda Kürt halkının kendi anadilinde 
e~itim ve ö~nime izin verilmemiştir. 
Yani ne Türkiye'de ne de İran'da Kürt 
diliyle e~itim yapan bir tek okul yok
tur. Irak'ta ise çok sınırlı bölgelerde ve 
sınırlı sayıda okula izin verilmiştir. 
Ama bunlar da Ba~dat hükümetinin 
durumuna göre, zaman zaman yasakla· 
nıyorlar. 

Türkiye ve İran Kürdistanlarında 
Kürt diliyle herhangi bir gazete ve der
ginin basılmasma, kitap yayınlanması
na izin verilmiyor. Kürt dili gerek res
mi ilişkilerde, gerek basın-yayın alanın
da yasaklanmıştır. Irak'ta ise Kürtçe 
basın-yayma, Ba~dat hükümetinin de
netiminde ve çok sınırlı olarak izin ve
rilmekte ve bu da zaman zaman yasak
lanmaktadır. 

Türkiye'de Kürt diliyle herhangi bir 
kitap çıkarmak veya gazete basmak, 
bunu yapanı alır cezalarla karşı karşı
ya getirir, hatta yaşamını tehlikeye so
kar. örne~in biz, 1975 yılındaki sınırlı 
demokratik ortamdan yararlanarak 

Roja Welat adında bir Türkçe-Kürtçe 
gazete çıkarmak istedik. Ancak bunun 
için arkadaşlarımız polise başvurdu· 
~nda, polis onlara "Kürtçe gazete Çı· 
karamazsınız, sizin kafanızı keseriz," 
dedi. ''İngilizce, Fransızca, hatta ister· 
seniz Bengal veya Vietnam dilinde çı· 
karın; ama Kürtçe asla! .. " Buna ra~
men, gazetenin ilk sayısını hazırladık 
ve basmak üzere anlaştı~ımız, İngiliz· 
ce çıkan Daily News gazetesinin mat
baasına götürdük. Matbaacı, polisle ko
nuşmuş olacak ki son anda vazgeçti. 
Biz başka bir matbaada ve gizlice has
tık. Ama bu kez de gazetenin sahibi 
ve sorumlu müdürii tutuklandı ve 1,5 
yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Anka· 
ra Valili~i, Kürtçe gazete çıkaramazsı· 
nız diye bize resmi yazı yazdı. Roja 
Welat Gazetesinin sahibi Mustafa Ay
dm 12 Eylül sonrasında bir daha tutuk· 
landı, 12 yıl a~ır hapis cezasına çarp· 
tırıldı ve bugün de içerdedir. 

Türk sömürgecileri, halkımızın dire· 
nişlerini bastırmak için geçmişte yüz· 
binlercesini soy kırımına u~attılar ve 
yüzbinlercesini ülkenin batısına sürdü
ler. Bunun yanısıra Kürt halkına dilini 
unutturmak, benli~ini yoketmek için 
her türlü baskı ve hile aracına başvuru
yorlar. 

Başka ülkelerde yayın yapan Kürtçe 
radyoları dinlemek yasaktır. özel ya
şamda, düğün ve bayramlarda Kürtçe 
türküler söylemek yasaktır. Sokakta 
pazarda Kürtçe konuşmak bile zaman 
zaman yasaklanıyor, konuşanlardan 
para cezası alınıyor veya türlü baskılar 
yapılıyor. Bunlar Avrupa'da yaşıyan 
insanlara pek garip ve belki inanılmaz 
gibi gelir; ama bizim ülkemizde bir ger
çektir. 

Türk hükümetleri, halkımızın tarihi· 
nin, kültürünün ortadan silinmesi için 
akılalmaz şeyler yapıyorlar. öme~in 3-
5 asır önce yazılmış bir Kürtçe klasi~i, 
el yazmasını bulundurmak bile tehlike
li bir şeydir. Halkımızın birçok tarihi 
anıtları ya bilinçli olarak yıkıntıya terk 
edildi ya da do~dan yok edildi. Polis 
müdürleri tarihi yazıtları kazıdılar veya 
parçatadılar. 

Ne var ki bütün bunlar ne bize dili· 
mizi unutturdu, ne ulusal kültürümüzü 
yok etti; ama ona ciddi zararlar verdi, 
gelişimini engelledi. Tüm bu soykırım· 
lar, baskılar halkımızı ortadan kaldıra· 
madı. Ve bugün, halkımız, düne göre 
daha yı~ınsal, daha örgütlü ve daha bi· 
linçli olarak sömüriiye ve zulme karşı 
özgürlüğü için savaşıyor. Sömürgeci, 
ırkçı Türk yönetiminin buna karşı yap· 
tı~ı ise sömürii ve terörii kat kat arttır
mak oluyor. 

Devamı Sayfa 14'te .. 
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Rupel 8 Riya Azadi 

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASi SORUNU VE 

Paris Komünü'nü izleyen uzunca bir 
dönemde kapitalizm sınıf kavgasının 
fazla sert olmadı~, görece barışçı ko
şullar içinde gelişti. Kapitalizmin söz
cüleri buna bakarak marksistlerin iddia 
etti~i toplumsal devrimiere yer olmadı
~mı, kapitalizmin normal evrimi içinde 
toplumsal sorunlara çözüm getirece~i
ni, sosyal adaleti sa~lıyaca~ını ileri 
sürdüler ve marksizmin iflas etti~ini 
yaydılar. Bu dönemin birkısım işçi sı
nıfı partileri de tümüyle barışçı müca
dele yoluna angaje oldu, burjuva pro
pagandasının etkisinde kaldı, yozlaştı 
ve marksizmin bazı temel ilkelerini 
-devrim ve proletarya diktatörlü~- bir 
yana bıraktı. 2. Enternasyonal devrim
ci marksizm yolundan uzaklaştı. Bu 
partiler marksizmin devrimci içeri~ini 
boşalttılar. 

Marksizmin devrimci özüne sadık 
kalanlar 2. Enternasyonal oportünizmi-

. ne karşı etkin bir mücadele yürüttüler 
ve bu hareketin başını Lenin çekti. 
Onun önderlik etti~i Büyük Ekim Dev
rimi burjuvazinin tatlı hayallerini tuzla 
buz etti ve revizyonist tezleri de çö
kertti. O günden bu yana dünyamızı sa
ran sosyalist devrimler ve ulusal kurtu
luş savaşlan dalgası, herşeyi kökten 
de~iştirdi, sömürgecilik sistemi çöktü, 
sosyalist sistem do~du ve emperyalizm 
dünya egemenli~ini yitirdi. Şimdi sos
yalizm bir dizi ülkede bir gerçekli~e 
dönüşmüştür ve sosyalist toplumun in
şası -kimi zaman, karşılaşılması do~al 
olan güçlüklere ra~men- başarıyla de
vam ediyor. Böylece tarih kapitalistleri 
ve revizyonistleri yalanladı. Onlar geri
lediler. Ama kavgayı elden bırakmadı
lar. Bugün de onlar ekonomik ve poli
tik alanda sosyalizme karşı bir varlık
yokluk kavgasını sürdürürken, hatta 
askeri üstünlük sa~layıp bir dünya sava
şında üstün gelme hayalleri kurarken, 
di~er yandan ideolojik alanda mark
sizm-leninizmle dişe diş bir kavgayı da 
sürdürüyorlar. 

20. yüzyılın ikinci yarısında günde
me giren bilimsel-teknolojik devrim, 
emperyalistlere de soluk alma fırsatı 
sa~ladı. Bilimsel teknolojik devrim, 
sosyalist ülkelerden çok önce sanayi
leşmiş olan emperyalist ülkelere yeni 
bir atılım yapma, üretim güçlerini ge
liştirme olana~ı verdi. Şimdi emperya
list ülkeler son 30-40 yılda sa~ladıklan 
gelişmeye, sa~ladıklan üretim artışma 
ve kısmi refaha bakarak yeniden sesle
rini yükselttiler, demagojiye, sosyaliz
mi karalamaya hız verdiler. Emperya
list propaganda iki noktada yo~unlaşı
yor: Birincisi kendi rejimlerinin çok 
yapılı, demokratik ve özgür oldu~u, 
ikincisi de, bu rejimin kitlelerce be
nimsendi~i ve gelişmeye daha elverişli 
oldu~udur. Ne var ki emperyalistlerin 

yo~un bir propaganda ve beyin yıkama 
çabasıyla yaymaya çalıştıklan bu gö
rüşlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. 

Bilimsel teknolojik devrimin emper
yalist ülkelerde de üretim güçlerinin ge
lişmesine yol açması, bu sistemi akla
maya ve kurtarmaya yetmez. Bir kere, 
üretim güçlerindeki bu gelişme siste
min iç çelişkilerini ortadan kaldırmış 
de~il, tersine derinleş tirmiş tir. Y aratı
lan toplumsal zenginlikten toplum üye
leri adil biçimde payını alamıyor. Bü
yük toplumsal servetler bir avuç kapi
talistin, daha çok da tekelcinin elinde 
birikirken geniş halk yı~ınlan, emekçi
ler ancak yaşamlarını sürdürmeye ve 
kapitalistler için çalışmaya yeten bir 
gelir düzeyine, ücrete mahküm edilmiş
lerdir. Bunun içindir ki en gelişmiş ka
pitalist ülkelerde bile, işsizlik, açlık, 
konut sorunu çözülemiyor. 

Di~er yandan, üretim güçlerindeki 
nisbi gelişmeye r~men, kapitalist sis
temin, bu güçlerin çok yönlü, tam bir 
gelişimi karşısında bir engel haline gel
me, bu güçleri heder etme özelli~i de
~işmemiştir. En gelişmiş kapitalist ül
kelerdeki 40 milyon dolayında işsiz 
bunun açık kanıtıdır. Fabrikalar, işyer
leri ço~u kez düşük kapasite ile çalışır 
veya kapanırken milyonlarca işgücünün 
boşta kalması neyi gösterir? 

Emperyalist ülkelerde üretimin mer
kezi bir planlamadan yoksun oluşu, yı
kıcı rekabet, üretim anarşisi ise devam 
ediyor. Bu ülkelerde üretim her zaman 
insanların yararına, onların ihtiyaçları
nı karşılamak için yapılmıyor. Bugün 
emperyalist ülkeler klasik ve nükleer si
lahların yapıroma dev fonlar yatınyor
lar, insanlı~a felaket ve yıkım getirebi
lecek araçlar yapıyorlar ve böylece, zo
runlu olarak, sosyalist ülkeleri de sa
vunma amacıyla silahlanmaya itiyorlar. 
Emperyalistler savaş sanayiine, tekelle
rin kar hırsı ve kendi çelişkilerini ha
fifletmek için yöneliyorlar. Böylece, 
toplumsal gelişmenin bir ayak ba~ına 
dönüşen kapitalizmin, üretim güçlerini 
insanlı~a tümüyle zararlı bir yola, yı
kım ve felaket getirebilecek bir yola 
yöneltti~i açık de~il midir? O, insanlı
~a mutluluk getirmek şurda kalsın, 
tam bir insanlık düşmanına dönüşmüş
tür. 

Diğer yandan, salt üretim ve teknik 
düzeyi de~il, yeni araçların, yeni yön
temlerin topluma ne getirdikleri, top
lumun yaşam ve kültür düzeyi üzerinde 
ne etkiler yaptıklan son derece önemli
dir. Kapitalistlerin amacı hiç de insan
Iann çok yönlü gelişimi de~ildir. Onlar 
ileri, s~lıklı bir toplum yaratmak için 
çaba göstermiyorlar. Kapitalizm geliş
tikçe emekçi halk yı~ınlannı, bir avuç 
para babası için üretim yapan bir maki-

na koluna, bir vidaya çeviriyor. İnsan
Iann bilinçlerini karartıyor, onları ya
Ian-yanlış düşüncelerle şartlandınyor, 
toplumu yozlaştınyor. Bunun içindir 
ki kapitalist ülkelerde toplum ve kültür 
yaşammda derin bir bunalım yaşanı
yor. Uyuşturucu madde kullanımı, şid
det olayları, fuhuş türlü sapıklık akım
lan bu ülkelerde genel bir görünümdür. 

Açıktır ki, kapitalizm toplumsal ge
lişmenin ideal sistemi de~il, tersine bu 
gelişmenin önünde ciddi bir engeldir. 
üretim güçlerinin çok yönlü gelişimi, 
dünyamızın ve ça~daş gelişmenin sun
du~u olanaklann insanlık yaranna en 
iyi biçimde kullanılması, insanlı~m sa
vaş tehlikesinden kurtulması ve tüm 
toplumların barış ve hızlı gelişme yo
luna girmeleri için kapitalizm ortadan 
kaldmiması gereken, çürümüş ve yoz 
bir düzendir. 

Kapitalizmin ortadan kalkması, bu
gün dünyamızda varolan savaş tehlike
sinin son bulması, silahiara harcanan 
dev fonların insanlı~m yaranna olan 
üretim dalianna yönelmesi, işsizli~in 
son bulması, tüm dünyada planlı geliş
me, insanın yaşam ve kültür düzeyini 
yükseltmenin bir amaç haline gelmesi 
demektir. Kapitalizm yıkıldı~ı ve sos
yalizme geçildi~i zaman bugünkü geliş
miş kapitalist ülkeler çok daha hızlı bir 
gelişme içine girecekler ve geri kalmış 
ülkelere, sanayileşmeleri, aradaki farkı 
hızla kapatmalan için geniş yardımlar
da bulunabilecekler. Dünyamızda yeni 
alaniann tarıma açılması, çöllerin ısla
hı açlık, geri kalmışlık gibi sorunlan 
tümüyle ortadan kaldıracaktır. Barışçı 
amaçlarla uzay çalışmalan gelişecek, 
yeni bir dünya doğacaktır. 

Demokrasi-Özgürlük Sorunlan 
ve Anti-Sovyetik Akımlar 

Emperyalistler, ekonomik gelişme 
üzerine oldu~u gibi, özgürlük ve de
mokrasi sorunlan üzerine de, ellerinde
ki güçlü propaganda araçlarıyla durup 
dinlenmeksizin demagoji yapıyor, ya
lan üretiyor ve kitleleri şartlandırmaya 
çalışıyorlar. 

Onlar, kendi ülkelerindeki çok par
tili yaşamı demokrasinin bir göstergesi 
sayarken Sovyetler Birli~i'ndeki tek 
parti önderli~ini demokratik olmama
nın kanıtı sayıyorlar. Her iki sistemin 
farklarını kavramıyan ve burjuva pro
pagandasının etkisinde kalan kimi sol 
çevreler ve örgütler de ''özgür, demok
rat" ve "ba~ımsız" görünme adına bu 
görüşleri paylaşıyorlar. 

Ne var ki demokrasiyi böylesine, 
tek veya çok partililik gibi biçimsel öl
çülerle açıklamaya kalkmak ondan bir
şey anlamamak demektir. Emperyalist-
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ler bu tür görüşler ileri sürerken sınıf ve 
parti kavramlannın içeri~ini, işlevini 
tümüyle gözardı ediyorlar. 

Besbelli kapitalist toplum sınıflı bir 
toplumdur ve bu sınıflar arasında uz
laşmaz çelişkiler vardır. Bu toplumda 
partiler sınıfsal çıkarlan dile getiren ve 
bu amaçla iktidarda olan veya iktidar 
için mücadele eden örgütlerdir. Sınıf 
karşıtlıklanndan do~an çok sayıda 
parti bu toplumun yapısına uygundur 
ve birbirine düşman olan ayn ayn sı
nıflan bir tek partinin temsil etmesi 
düşünülemez. Ne var ki sosyalist top
lum sömürücü sınıflarm varlı~ına son 
verir, işçi sınıfı öncülü~nde yeni, sınıf
sız bir toplum yaratır. Sovyetler Birli
~i'nde sömürücü sınıflar çoktan tarihe 
kanştılar. Bu ülkede şimdi ne kapita
listler, ne büyük toprak sahipleri, hatta 
ne de küçük burjuvalar var. Bu tür sı
nıflar, partileriyle birlikte müzelere 
kaldınldılar. İşçi sınıfından ayn olarak 
bugün bala varolan köylülük ve enteli
jensiyanın ise durumu kapitalist top
lumlardan bambaşkadır. Köylülük, kol
lektif üretim ilişkileri içinde çıkarlan 
ve amacı sosyalizmle bütünleşen bir 
toplum kesimi haline gelmiştir. Enteli
jensiya da öyle. SBKP, işçi sınıfıyla 
birlikte bu kesimlerin de çıkarlarını 
temsil ediyor, onların da partisi haline 
gelmiştir ve tümüne yeni toplumun in
şasında öncülük ediyor. Sovyetler Birli
~i'nde kendisine ayn bir parti kurmayı 
isteyebilecek hiçbir sınıf veya katman 
kalmamıştır. Bunun nesnel koşullan 
yoktur. 

Sovyetler Birli~i 'ndeki demokrasi, 
başından beri işçi sınıfına ve di~er e
mekçi halk yı~ınlanna, yani toplumun 
ezici ço~unlu~na dayanan, giderek 
-sömürücü sınıfiann tümden yok edil
mesiyle- tüm halkın çıkarlannı dile ge
tiren ve bu nedenle de -komünist top
lumun kuruluş süreci ile birlikte- sön
me yolunda olan bir demokrasidir. 
Çünkü komünizmde artık devlete, par
tiye gerek kalmaz, sınıf kalıntılan tüm
den ortadan silinir, yöneten-yönetilen 
ayiıını tümden son bulur ve ileri bir ör
gütlenme düzeyine varan halk tüm top
lumsal görevleri bizzat yürütür. 

Emperyalistler besbelli bunu anlamı
yorlar ve aynca anlamak işlerine de 
gelmiyor. Ne var ki bunu anlamayan 
yalnızca onlar de~il, sosyalizm adına, 
işçi sınıfı adına ortaya çıkıp da bunu 
anlamıyan ve emperyalistlere adeta 
hak veren başkalan da var .. Bunlardan 
kimisi, hatta kapitalist ülkelerdeki "ço
~ulcu demokrasi ''ye hayranlıklarını 
gizlemiyorlar. 

Lenin, her türlü demokrasinin bir 
diktatörlük olduğunu belirtmişti. Evet, 
burjuva demokrasisi de, işçi sınıfı de
mokrasisi de birer diktatörlüktür. Ama 

burjuva demokrasisi azınlı~ın ço~un
luk (kapitalistlerin ve büyük toprak sa
pihlerinin işçi ve köylüler, emekçi halk 
ço~nlu~u) üzerindeki diktatörlü~ 
iken, işçi sınıfı demokrasisi, yani sos
yalist demokrasi ço~unlu~n (işçile
rin, köylülerin ve di~er tüm emekçile
rin) azınlık (burjuvazi ve büyük toprak 
sahipleri) üzerindeki diktatörlü~dür. 
Ve bu ço~unluk haklı bir ço~nluk
tur, işçi sınıfı sömürüyü ortadan kaldır
maya yönelir. Sömürücü sınıflar orta
dan kalktıkça da demokrasi giderek 
tüm halka mal olur, söner, ortadan kal
kar. Oysa burjuva demokrasisi bir azın
lı~ın diktatörlü~dür ve onu sürekli kıl
maya çalışır. İşte iki demokrasi arasın
daki esas fark .. 

Kimileri, kapitalist ülkelerde iktida
n elde tutan burjuvazinin işçi sınıfına, 
küçük burjuvalara da örgütlenme hakkı 
"tanıyarak" demokratik davrandı~ını 
düşünebilir .. Ve zaten burjuvazi bunu 
propaganda ediyor da. Ne var ki, bur
juvazi bunu isteyerek, gönlünden kop
tu~u, "demokrasiye aşık" oldu~u için 
yapmıyor. İşçi sınıfı ve di~er emekçi 
halk kesimleri sendikal ve di~er de
mokratik haklar gibi, politik örgütler 
kurabilme hakkını da burjuvaziyle bo
ğaz bo~aza yürüttükleri çetin bir mü
cadeleyle, bileklerinin hakkıyla edin
mişlerdir. Nitekim burjuvazi fırsat bul
du~, dara düştüğü her durumda bu 
demokratik haklara saldınyor, sendika
lan, siyasi partileri kapatıyor, insanlan 
düşüncelerinden dolayı zindanlara atı
yor, kitaplar yakıyor ve oluk gibi kan 
akıtıyor. 

Kapitalist toplumun sosyalist top
lumdan bir farkı da şu ki, işçi sınıfı sö
mürücü sınıflan, yani kendi düşmanla
rını yok edebilir, yok etmek zorunda
dır. Sömürüsüz ve baskısız toplumu, 
sosyalizmi gerçekleştirmek için başka 
yol yoktur. Oysa kapitalistler işçi sım
fını sömüıürler, baskı altında tutarlar, 
sırasında onunla kanlı savaşlar yürütür
ler, ama yok edemezler. Çünkü işçi sı
nıfı olmadan kapitalizm de olmaz. 

Kapitalist Ülkelerde 
Emekçiler Özgür mü? 

Faşizmle, gerici askeri diktatörlük
lerle yönetilen bir dizi kapitalist ülkeyi 
bir yana bırakalım; ama burjuva de
mokrasisinin geçerli olduğu kapitalist 
ülkelerde bile emekçiler gerçekten öz
gür müdür? Ka~ıt üzerinde yazılı hak
lara bakarsanız evet. Herkes diledi~i 
partiye üye olabilir ve oy verebilir. Her
kes düşüncelerini özgürce söyleyebilir. 
Herkes diledi~i ülkeye seyahat edebi
lir, diledi~ini alabilir, satabilir .. 
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Ne var ki bu haklar sadece kağıt ü
zerinde böyledir, gerçek hayatta de~il. 

Diledi~i yere seyahat edebilmek 
için, diledi~ini alıp satahilrnek için in
sanın parası olmalıdır. Bu nedenle de 
bu özgürlükleri kapitalistler kullanabi
liyorlar. İşçiler ise ancak kendilerinin 
ve ailelerinin ayakta kalmasına, işgücü
nü korumasına yetecek bir ücret alıyor
lar. Onlar ne seyahat, ne 'mülk edinme 
özgürlüğü"nü gere~i ve yeteri kadar 
kullanamazlar. 

Düşünme ve politik davranış özgür
lü~ne gelince, bunun için herşeyden 
önce kişi çıkarlannın bilincinde olma
lıdır. Kendi sınıf çıkarianna karşı şart
landınlmış, kafası yalan yanlış ve an
cak patronun işine yarayacak bilgilerle 
doldurulmuş bir emekçinin özgür ol
du~ndan söz edilemez. 

Elindeki inciyi bir kurnaz tüccann 
verdi~i boncuklarla de~iştiren, inciyi 
ve boncu~ ayıramıyan birini düşünün; 
bunun bu işi özgürce yaptı~ından söz 
edilebilir mi? Besbelli ki, ortada özgür 
bir eylem de~il, bir aldanma, oyuna ge
tirilme sözkonusudur. 

Kendi sınıf çıkarianna ay kın biçim
de şartlandınlmış, sömürü düzeninin 
do~al oldu~na, de~işmezli~ine inan
dınlmış, patronun koydu~ politik 
do~rultuda yürüyen, bu nedenle de 
kendi sınıf partisine de~il, burjuva po
litik örgütlerine oy veren bir işçi de, 
hiç kuşkusuz, özgür de~ildir. Çünkü 
burjuvazi onu binbir yöntemle, güçlü 
propaganda çarkıyla yanıltmış, kimi 
zaman da açık tehditle, rüşvetle sınıf 
mücadelesinden uzaklaştırmıştır. Bur
juvazi kapitalist ülkelerde bu işi en yo
ğun biçimde yapıyor. Çünkü kapita
listler üretim araçları gibi, güçlü propa
ganda araçlannı, basını, radyo ve tele
vizyonu ellerinde tutuyorlar. Kilise ve 
e~itim sistemi bir tüm olarak onlann 
hizmetinde. 

Bay Reagan, sık sık televizyona çı
kıp, becerikli aktör pozlanyla ABD'n
de ve di~er batı ülkelerindeki özgürlük
ten, demokrasiden söz ediyor; övünü
yor. Ama o televizyonda bir de ABD 
işçi sınıfının gerçek temsilcilerini -gan
gester ve san sendikacilan de~il- e~er 
dinleyebilseydik, acaba onlar ne derler
di?. Ve e~er -her şey bir yana ABD iş
çi sınıfı, di~er emekçi halk kesimleri, 
emekçilerin ezici ço~nlu~- gerçek
ten özgür olsalardı, özgürce düşünebU
selerdi bay Reagan gibi savaş canavar
lan bu ülkede cumhurbaşkanı olabilir 
miydi? Ve bay Reagan dua etsin ki, 
e~er ülkesinin emekçileri kendisini 
Mussolini benzeri sokaklarda paralama
yıp cumhurbaşkanlı~ı tahtına oturtu
yorlarsa, bu, kapitalizm çarkının dişli
leri arasında aptallaştınldıklan, alda
tıldıklan, özgür olmadıklan icindir. 

Savaş Sonrası Dönem ve 
Eurokomünizm 

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllar-
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da, bir dizi yeni sosyalist ülkenin do~
du~u ve ulusal kurtuluş hareketlerinin 
peşpeşe zafere ulaştı~ı koşullarda işçi 
hareketi içinde revizyonizmin canlan
ması ve Eurokomünizm denen akımın 
ortaya çıkması nasıl oldu? Kanımızca 
bunun nedenlerini en başta, savaş son
rası dönemde Batılı kapitalist ülkelerde 
ortaya çıkan durumla açıklamak gere
kir. 

Günümüze kadar devam eden bu dö
nem, bazı yönleriyle Paris Komünü'?
den Birinci Dünya Savaşına kadar sıi
ren dönemi andınyor. 

Savaş sonrasında ABD öne çıkarken, 
Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri de, ge
lişkin sanayi ülkeleri olmanın ve deney 
birikiminin verdi~i güçle, bilimsel tek
nolojik devrimin de katkısıyla bellerini 
çabuk do~rulttular ve küçümsenmiye-
cek bir gelişme sa~ladılar. Faşizmin 
yenilgisi bu ülkelerde burjuva demok
rasisinin -uzun süre faşist rejim altın
da kalmaya devam eden İspanya ve 
Portekiz dışında- geçerli olmasını sa~
ladı. Kümünist partileri birçok ülkede 
parlamentoda gruplar oluşturdular. 
Parlamenter ve barışçıl mücadele bi
çimleri önem kazandı. Di~er yandan 
burjuvazi, özellikle sosyalist sistem 
karşısında işçileri etkiliyebilmek, güç 
durumda kalmamak için ücret sistemin
de belli dengeler oluşturdu, işçilerin 
yaşam düzeylerinde eskiye oranla bir
hayli düzelme görüldü. Birçok ülkede 
tekelci sermaye partileri, kapitalist dü
zenin gönüllü savunucuları haline dö
nüşmüş "sosyal demokrat" ve "sosya
list" adını taşıyan partilerle münavebe 
ile ülkeyi idare etmekteler .. İşçi hare
keti kimi ülkelerde geriledi ve bu ülke
lerin güçlü devrimlerle sarsılması, alt
üst olması için şu anda uygun koşullar 
yok. Her ne kadar ulusal kurtuluş sa
vaşları bu dönemde emperyalistleri bir 
dizi sömürgeden kovdu ise de, onlar, 
yeni sömürgecilik yoluyla birçok geri 
kalmış ülkeyi kendilerine ba~lı tutmak
ta ve sömürmekte devam ediyor. 

İşte sözkonusu durum, burjuvazinin 
kendine bir güven kazanmasına, yitirdi
~i konumları tekrar elde etmek için bir 
yandan askeri üstünlük sa~lama çabası
na yönelirken, di~ er yandan da ideolo
jik saldınya geçmesine yol açıyor. Em
peryalizm mızra~ın sivri ucunu sosya
list sistemin kalesine, Sovyetler Birli~i~ 
ne yöneltiyor. Her araçtan yararlana
rak sosyalizm hakkında korku yayıyor, 
emekçi kitlelerin bilinçlerini karartı
yor. 

Batılı kapitalist ülkelerin ''refah top
lumu" olduklarına, "özgürlü~e", 'de
mokrasi"ye ve sosyalist ülkelerdeki du
ruma ilişkin olarak koparılan bu gürül
tü, ardı-arkası kesilmeyen demagoji, bi
linç düzeyi düşük emekçi kesimlerin 
yanısıra aydınları ve bizzat komünist 
ve işçi partilerinin saflarını da etkili
yor. 

Kimi partiler, ba~ımsız bir politika 
izleme, kendi ülkelerinin koşullarına 

uygun bir mücadele yürütme adına 
marksist-leninist teorinin bazı temel il
kelerine sırt çeviriyor, hatta burjuvazi
nin sosyalist sisteme, Sovyetler Birli~i~ 
ne yöneltti~i eleştirilere hak vermeye 
kadar varıyorlar. 

İspanyol ve İtalyan Komünist parti
leri liderlerinin içine düştükleri durum 
ve bir bütün olarak "Eurokomünizm" 
denen hareketin niteli~i bizce budur. 

Karillo ve Berlinguer, demokrasiden 
yana olma adına işçi sınıfı diktatörlü
~nü red ederken bu kavramı çarpıtı
yor ve burjuva demokrasisinin de bir 
diktatörlük -hem de azınlı~ın ço~un
luk sömürenterin sömürülenler üzerin
deki diktatörlü~ü- oldu~u gerçe~ini 
red ediyorlar. Onlar Sovyetler Birli~i 'n
deki gelişmiş sosyalizme ve tüm sosya
list ülkelerde inşa edilmekte olan sos
yalizme karşı burjuva bakış açısıyla 
eleştiriler yöneltiyorlar. Bunun en baş
ta burjuvaziyi sevindirece~i ve onların 
alkışlannı toplıyaca~ı açıktır. 

Elbet, her ülkenin devrimcileri gibi 
İspanyol ve İtalyan komünistleri de ken
di ülkelerinin koşullarına uygun düşen 
bir politikayı ba~ımsız olarak yürütme 
hakkına sahiptirler. Ne var ki yapılan 
bu de~il, emperyalizmin ideolojik sai
dıniarı ve kitlelerdeki bilinç düşüklü~ 
karşısında bir gerileme, dize gelme söz
konusudur. 

İspanyol ve İtalyan emekçileri de, 
Batılı ülkelerin birço~nda görüldü~ü 
gibi demokrasiye ve sosyalizme ilişkin 
olarak birçok yanlış önyargı taşıyabi
lirler. Çünkü kapitalistler onlara, günde 
beş vakit namaz kıldınr gibi, burjuva 
demokrasisinin faziletlerini ve "sosya
list diktatörlüklerin" kötülüklerini an
latıp durmaktadır. Ama bununla başa 
çıkmanın, kitleleri yanımıza çekmenin 
yolu, bu yanlış önyargılar karşısında 
ürküp geri çekilmek de~il, do~ruları 
onlara anlatmaktır. Onlara burjuva de
mokrasisinin ve işçi sınıfı demokrasisi
nin gerçekte ne oldu~nu anlatalım. 
Bu görevi iyi yaptı~ımız zaman işçileri 
kazanaca~ımıza kuşku yoktu~. İş~il~r 
bunu anladıkları zaman bur]uvazının 
tüm çı~ırtkanlı~ı beş para etmiyecek
tir. 

Burjuva sözcüleri Karillo ve Berlin
guer'e sempatilerini gizlemiyorlar. Bur
juva basını, radyo ve televizyonu onla
ra küçümsenmiyecek bir yer ayınyor. 
Berlinguer'in öldü~ü şu günlerde de bu 
çevreler ona övgüler diziyorlar. Türki
ye'deki azılı anti-komünistler, faşist 
Cunta'ya alkış tutan sahte solcular bi
le Berlinguer'i örnek, akıllı bir solcu 
ol~ak gösteriyorlar. Sosyalizme, işçi 
sınıfının kavgasına kara çalmak için en 
küçük fırsatı kaçırmayan, bu u~urda 
olayları, gerçekleri çarpıtan burjuvalar, 
acaba Berlinguer kendi ülkesini sosya
lizme götürecek do~ru yolları bulan 
"akıllı", "becerikli" bir komünist ol
du~u için mi ona bu kadar alkış çalı
yorlar?. Yoksa burjuvalar bu kadar ap· 
tal mıdırlar? 

Kimileri de İtalyan Komünist Parti-

Riya Azadi 

si 'nin artan oylarına işaret ediyor ve 
bunu onun Sovyetler'e karşı mesafeli, 
kimi durumda da anti-Sovyet politika
sına ba~lıyorlar .. Burjuvazi işçi sınıfı
nın partilerine yol gösteriyor: "Ne ka
dar anti-Sovyet olursanız o kadar çok 
oy alırsınız!" diyor. Elbet koşulları 
varsa parlamenter mücadele biçimleri 
ve kitlelerin oy deste~i de önemlidir; 
ama bu herşey demek de~il. Hele bu 
oylar işçi sınıfının denenmiş yolun
dan, bilimsel sosyalizmin ilkelerinden 
sapma pahasına alınıyorsa beş para et
mez. Unutmayalım ki bu yola giren 2. 
Enternasyonal partileri, yıllar sonra ik
tidara geldiler ama, çoktan işçi sınıfı 
partileri olmaktan çıkmışlardı. 

GüNEY'iN ARDlNDAN .. 
Baştarafı Sayfa 16 'da .. 

kın özlemlerini, başkaldınsını dile ge
tirdi~i için. Bu öfkesi vkat ka~ arttı.; Yıl
maz Güney Kürt oldugunu soyledı~ı ve 
Kürt ulusu üzerindeki zulme açıkça 
karşı çıktı~ı için. Tüm bu ne~~nle~le 
faşist rejim onu tekrar ele geçınp zın
dana koymak için çırpındı; bunu ba
şaramayınca da yurttaşlıktan çıkarttı. 

Bugün faşist rejim Güney öldü~ 
için elbet büyük sevinç duymaktadır. 
O bir beladan kurtuldu~u kanısında
dı~ Ne var ki Yılmaz Güney halklan
mızın gönlünde yaşamaya devam ede
cek. Bir yazan, sanatçıyı, bir kavga 
adamını öldürmek olanaksızdır. Gü
ney, filmleriyle beyaz per~ede canlan
dırdı~ı kahramanlarla ve hızzat onurlu 
ve yi~it yaşam öyküsüyle halkın için
de yaşamaya ve onun mücadelesini et
kilemeye devam edecek. 

Faşist sömürgeci rejim şimdi Gü
ney'in adını mümkün oldu~unca unut
turmak için çaba harcıyor. Onun eser
leri ülkede yasaklanmıştır. Ama faşist 
rejimin tümü gibi bunu da kıraca~ımız 
günler gelecek. Ve ülkemiz gerçek öz
gürlü~e kavuştu~u zaman, halkımız 
sürgünde ölen bu de~erli eviadını gere
~i gibi de~erlendirecek. 

Güney'le onur duyuyoruz, onu u
nutmuyaca~ız. 

KITLELERE ULAŞMANIN .. 
Baştarafı Sayfa ll 'de .. 
Köylü kooperatifleri üretim ve da~ı

tıma ilişkin olarak köylülerin birçok 
önemli sorununa çözüm getirebilir. 
Ama birçok yerde bala bu deney yok
tur. O halde öncelikle köylülere koo
peratif örgütlenmesinin yarar~ını, 
biçimini anlatmalı, onları .. b~_na .. ıkna 
etmeli. Bu işi ancak bu tür orgutle~
mede bilgili, deneyli kişiler başll!ab!
lir. Kırsal kesimde çalışacak devrımcı
lerin bu tür işleri de ö~enmeleri gere
kir. 

Yine her köyün doktor, yol, okul, 
elektrik vb. birçok sorunları vardır. 
Köylüleri bu istemiere yönelik olarak 
örgütlernek ve eyleme geçirmek neden 
mümkün olmasın? 
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Riya Azadi Rôpel ll 

KiTLELERE ULAŞMANIN YOLLARI (1) 
Devrimcilik Yan Bir Uğraş Değil, 

Bir Yaşam Tarzıdır 

Biz halkımızın ulusal kurtuluşu ve sosyalizm için savaşı
yoruz. Savaş çok yönlüdür. O yalnız tüfeklerle verilmez. 
Kitlelere bilinç taşımak, onları örgütlernek ve eyleme yö
neltmek bu kavganın can alıcı yönleridir. 

Devrimci bir örgüt kitleler içinde çalışmasını ne denli iyi 
başarıyorsa o denli usta demektir. İyi bir parti militanına 
inanç ve coşku gerekli. O, bilgiyle donanmalı. Ama aynı za
manda kitle içinde çalışmasını da becerebilmeli, bu işte us
talaşmalıdır. Devrimci bir örgüt, görüşlerini yaygın biçimde 
kitlelere taşımadan onları örgütliyemez; onlar içinde dal-bu
dak salamaz. 

Biz devrimi tek başımıza de~il, yı~ınlarla yapaca~ız. Gö
revimiz onları eyleme geçirmek, kavgalarına yol göstermek
tir. öncülük görevimizi böyle başarabiliriz. 

Kitle ile ba~ kurma, kitle içinde çalışma ustalı~ı do~uş
tan gelme bir yetenek, ya da bir karakter özelli~i de~il. O 
kazanılabilir. Bunun için de gerekli olan istek ve çabadır. 
Devrimci sorumluluk duyan her kişi bunu başarabilir. 

Düşman, kitlelere ulaşmak, onları yanıltmak, peşinden 
sürüklemek için az çaba harcamıyor. Sömürenler, kendi dü
zenlerini sürdürmek için sistemli ve hırslı bir çalışma yürütü
yorlar. Biz neden sömürüden kurtulmak, özgürlü~e, barışa, 
sosyalizme, özetle, yaşanası bir hayata ulaşmak için hırsla 
çalışmıyalım? 

Devrimci kavga, ona dört elle sarılmayı gerektirir. Dev
rimcilik, boş zamanlarda yapılan ikinci-üçüncü dereceden 
bir u~raş veya hobi de~il, bir yaşam tarzıdır. Devrimci biri 
için mutluluk bu kavganın ta kendisidir. 

Burjuva Politikacısından Daha Becerikli Olmak 

Bir devrimci, kitlelerle ba~ kurmada bir burjuva politika
cısından daha beceriksiz olmamalı. Ama burjuva politikacısı 
deyip de geçmeyelim. Bizim onlardan alaca~ımız birhayli 
dersler var. Böylelerini her birimiz tanırız. Onlar, kitlelerle 
ba~ kurmakta şaşırtıcı bir çaba gösterirler. İnsanlara karşı 
güleryüzlüdürler. Onların kişisel sorunlarını çözmek için 
koştururlar. Ziyaret ederler, mektup yazarlar. İlişki kur
makta usta ve yaratıcıdırlar. Ve onlar bunu, daha çok da 
kendi kişisel çıkarları için, öme~in burjuva partilerinde iyi 
bir yer kapmak, milletvekili, belediye başkanı olmak için 
yaparlar. Biz neden halkın çıkarları, devrim davasının zaferi 
için böylesine gönüllü, yaratıcı bir çalışma yapmıyalım? Ve 
bunu yapmadıkça, örgütlü, sistemli çalışan düşmana karşı 
sayaşı nasıl kazanaca~ız? 

Kitleye ulaşınada akrabalık, komşuluk, arkadaşlık ilişki
lerini iyi de~erlendirebiliriz. Telefon etme, mektup ve kart 
yollama, dü~ün. nişan ve benzeri e~lence günlerinde, acılı 
günlerde biraraya gelme ve dayanışma önemlidir. İnsanlara 
gösterilen sıcak bir ilgi, dostluk, dayanışma ço~u kez uzun 
nutuklardan daha etkilidir. 

İlişkileri sürekli ve verimli kılmaya çalışmalı. Yayın ver
meli, düzenlenen eylemlere, dışa açık toplantı ve seminerle
re onları ça~ırmalı. 

Kitleler her yerde vardır. Yeter ki biz devrimci coşku, is
tek ve yaratıcılıkla çalışmasını bilelim. 

Ortak Sorunlardan Yola Çıkmak 

Çalıştı~ımız işyerinde, okulda, oturdu~umuz semtte, git
ti~imiz kahvede çevremiz insanlarla sarılıdır. Besbelli bu in-

ıanlar düşünce, inanç, politik tutum bakımından türdeş Qe
gildir. Ama herbirine yaklaşınanın yolu yordamı var. Bunla
rın ço~ ile ortak sorunlarımız var. 

öme~in bir fabrikada çalışan işçiler arasında sosyalizme 
karşı şartlanmış olanlar, dindar işçiler bulunabilir; hatta 
bunlar ço~nlukta da olabilir. Buna bakıp kendimizi onlar
dan ayınrsak, araya duvarlar koyarsak bu çok yanlış olur. 
Onlarla üzerinde şimdiden anlaşabileceğimiz birhayli ortak 
çıkarlar var. öme~in ücretierin artması, çalışma koşulları
nın düzeltilmesi, işyerinde iyi yemek çıkması vb. konularda 
neden onlarla ortak çalışma yürütmeyelim? Onlarla bir sen
dikada birlikte çalışabiliriz, ortak eylemler örgütliyebiliriz. 
Bu ilişkilerden yararlanarak onlarda sınıf bilincini geliştire
bilir ve giderek politik görüşlerinin düzelmasine yardımcı 
olabiliriz. 

Bir de barış sorununu düşünelim. Besbelli biz bir ulusal 
kurtuluş mücadelesi içindeyiz. Zulüm ve sömürü çarkını 
parçalamak için, silahlı savaş da dahil, her araç bizim için 
geçerlidir. Bizim savaşımız haklı bir savaştır. Kimse bu araç
lara başvurdu~uz zaman ve başvurdu~muz için bizi 
suçlayamaz. Ama dünya barışı bizi ilgilendirmez mi? Em
peryalistlerin dünyaya dayattıkları nükleer savaş tehlikesi
nin dışmda mıyız? Emperyalistler ve Türk gerici rejimi nük
leer silahlan Türkiye'ye ve en başta da Kürdistan'a yerleş
tirmeye çalışıyorlar. ülkemizde ABD'nin, NATO'nun bir
çok saldın ve casusluk üssü, hava alanı var. İki sistem arasm
da ciddi bir çatışmada ülkemiz bir kül yı~mı haline gelebilir. 
O halde bu sorun ülkemizdeki her insanı hem de çok yakm
dan ilgilendiriyor. O ister zengin, ister yoksul olsun, ister 
işçi-köylü, ister geniş toprak sahibi, tüccar ve din adamı ol
sun. Tüm insanlarımıza bu tehlikeyi anlatabilir, onları buna 
karşı çıkmaya ça~ırabiliriz. Bunu iyi yapabilirsek, geniş 
halk yı~ınlarını emperyalizme ve gerici Türk rejimine karşı 
barış davasına kazanabiliriz. 

Kitlelere Yönelik Örgütsel Ağ 

Parti üyesi kendini dar yoldaş ve sempatizan çevre ile sı
nırlamamalı, dışa açılmalı. E~er zamanımızı hep kendi ara
mızda sohbet ve tartışma ile geçirirsak kendimizi kitleler
den soyutlarız, yeni insanlar kazanamayız. 

Oysa devrimci bir parti, a~acın toprakta kök salması gibi 
kitlelere. ~?n~lik ~ir ~~tsel a~ oluşturmalı. Bunun için tek 
tek partı orgutlen, mılitanlar fırsatları, zamanı iyi de~erlen
dirmeli. 
.. ~i~ partili kadın, ar~ı zamanda kadın örgütünde, barış 
orgutünde vb. çalışabılır. Bir partili genç aynı zamanda 
gençli~in kitle örgütünde, spor ve folklora yönelik örgütler
de çalışabilir, çalışmalıdır. Partililer, koşulları varsa bu tür 
örgütlerin kurulmasına bizzat önayak olmalıdırlar. 

İnsanları örgütleme işinde tutulacak ilk halkayı iyi seç
meli. Bu, onların ortak sorunları, ortak çıkarlarıdır. Onları 
ortak sorunların çözümüne yönelik olarak örgütliyebiliriz. 

Kafası devrimci düşüncelerle dolu, coşkulu pekçok genç 
veya aydın köylülükle yüzyüze gelince şaşınr. Ço~u kez 
emperyalizmin, kapitalizmin, sömürgecili~in kötülüklerini 
bol bol anlatır, ama onları örgütlerneye gelince ne yapaca
~ını bilemez. 

Oysa köylülerin ço~u için toprak sorunu vardır. Kırsal 
kesimde iyi bir çalışmayla toprak reformu istemi çerçeve
~nde köylü dernekleri, komiteler oluşturmak mümkiindür 
Bu örgütler sırasında toprak işgallerine girişebilir. · 

Devamı Sayfa lO'da .. 
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Rôpel 12 RiyaAzadi 

Partizan Grubu Kime Hizmet Ediyor? 

YURTSEVER BIR KÖY MUHT ARI KATLEDiLDi 
12 Aıtustos 1984 günü Tunceli'nin 

Mazgirt İlçesi, Mohundu Buca~ı, Ma
nekirek köyü muhtan Ahmet Korkmaz, 
Partizan grubuna mensup oldukları an
laşılan silahlı kişilerce katiedildL 68 
yaşındaki Ahmet, çevrede yurtsever, 
ilerici bir kişi olmakla tanınıyordu. 
Manekirek köyü, çevredeki birçok köy 
gibi sol ve yurtsever göıiişlerin, daha 
1965 lerden beri a~ır bastı~ı köyler
dendir ve bu nedenle de sömürgeci güç
lerin derin öfkesini çekmektedir. 12 
Eylül sonrasında da faşist rejim bu 
köylere yönelik yo~un bir terör estirdi. 

12 A~ustos gecesi Ahmet, harman 
yerinde çalışırken yanına yaklaşan as
ker giyimli biri, jandarma komutanı 
Yüzbaşı'nın okulda oldu~nu ve ken
disini ç~ırdı~ını söyledi. Ahmet okula 
geldi~inde ise orada silahlı kişilerin 
saldırısına u~rayarak vuruldu. Silah 
sesleri üzerine okula koşan yakınlan, 
saldırganların kaçtı~ını gördüler. 

Partizan grubu daha sonra olayı üst
lendi ve Ahmet Kormaz 'ı ajan oldu~u 
için öldürdü~nü iddia etti. Oysa bu 
gerçek dışı bir iddiadır. Onun öldüıii
lüşünün nedenleri tümüyle başkadır. 

Partizan grubu, 12 Eylül öncesinde 
Manekirek köyünde kendisine taban 
bulmaya çalışmış ve bu arada Ahmet 
Korkmaz'ı da yanına almak istemişti. 
Maocu göıiişlerin yanlışlı~ını bilen Ah
met onlara destek olmayı red etmişti. 
Bunun üzerine, onu karşısına alan Par
tizancılar, köyde Ahmet Korkmaz'la 
di~er bir aile arasmdaki kan davasını 
da kullanarak onu tehdit etmiş ve türlü 
yollardan baskı yapmaya çalışmışlardı. 
Ancak baskı, tehdit, kız kaçırma gibi 
devrimcili~e yakışmayan eylemleri yü
zünden Manekirek'te ve çevre köylerde 
kitlelerden tümüyle tecrit olmuşlardı. 

Partizancılann Ahmet Korkmaz'a 
yönelik cinayetlerinin nedeni budur. 
Onlar, 12 Eylül sonrasının koşulların
dan da yararlanarak, göıiişlerini pay
laşmayan ve önlerinde engel olarak 
gördükleri kişileri ortadan kaldırmaya 
çalışıyorlar. Nitekim Ahmet Korkmaz~ 
ın ölümünün ardından çevre köylerdeki 
başka yurtsever kişilere ve köy muh
tarlarına yönelik tehditler yapmışlar
dır. 

Demek ki Partizan grubu da 12 Ey
lül öncesinde işlenen onca hatadan, 

Uluslararası Dayanışmanın Başarısı 

DiSK YÖNETiCILERi SERBEST BIRAKlLDl 
Faşist Cunta, uluslararası demokrasi 

güçlerinin baskısı karşısında, tutuklu 
bulunan ve idamla yargılanmakta olan 
7 DİSK yöneticisini tahliye ettirmek 
zorunda kaldı. Böylece Avrupa Konse
yi'nin Eylül toplantısı öncesinde, Tür
kiye'de olup-biten barbarlık karşısında 
güç durumda kalan Avrupalı dostları
na, sahte demokrasi şampiyonianna da 
bir jest yaptı. Yine uluslararası barış ve 
demokrasi güçlerinin dayanışması so
nucu Banş Deme~i davası Askeri Yar
gıtay'da bozuldu. Faşist rejim Barış 
Deme~i yöneticilerini serbest bırakma
dı ama, böylece Avrupa Konseyi'ndeki 
baskıları hafifletmeye çalıştı. 

DİSK davasındaki tahliyeler de Ba
nş Deme~i davasındaki bozma da, hiç 
kuşkusuz, hem ülkemizdeki barış ve 
demokrasi güçlerinin, hem de onlara 
önemli destek veren, Cunta 'yı teşhir 
edip köşeye sıkıştıran uluslararası ba
nş ve demokrasi güçlerinin bir başarısı
dır. 

Ne var ki mücadele bitmedi. DİSK 
yöneticileri idamla yargılanmaya de
vam ediyor. A~ır cezalara çarptınlan 
Barış Deme~i yöneticileri bala tutuk
lu. Cezaevlerinde onbinlerce ilerici, 
yurtsever insan var. Bunlar en barbarca 
bir baskı ve işkence altındalar. Bunla
nn içinde yüzlerce uyanık, mücadeleci 
işçi ve sendikacı var. 

Daha da önemlisi işçi sınıfının tüm 

işe yarar sendikalannın kapatılmış ol
ması, işçilerin grev ve toplusözleşme 
silahının ve öteki sendikal haklannın 
pratikte ellerinden alınmış olması. Po
litik ve sendikal mücadele haklarından 
yoksun işçi sınıfı zincire vurulmuş, aç
lı~a, sefalete itilmiştir. Ve durum böy
leyken, faşist rejimin kukla basını yedi 
DISK yöneticisinin tahliye edilmesini 
"mutlu son!" diye reklam ediyor .. 

Tam da aynı günlerde sömürgeci fa
şist rejim Kürt halkına karşı yeni bir 
terör ve saldın dalgası başlattı. 

Faşist rejimin, uluslararası barış ve 
demokrasi güçlerinin ve en başta da 
halklanmızın mücadelesi karşısında ba
zı geri adımlar atsa bile, bunun göz bo
yama tüıiinden oldu~u, onun kitlelere 
demokratik hak ve özgürlükler tanıma
ya asla niyetli olmadı~ı ve bu rejim ge
çerli oldu~u sürece ne işçi sınıfının ne 
de genel olarak halk kitlelerinin açlık
tan ve acıdan kurtulamıyacakları açık
tır. 

Her bakımdan bir "mutlu son" ol
masa bile, halklarımız bakımından 
mutlu bir gün, ancak bu faşist rejimin 
yıkıldı~ı, sorumlularından hesap sorul
dultu gün olacaktır. İşçi sınıfı zincirle
rini parçalamadan, emperyalistleri ve 
onların uşaklarını ülkeden kovmadan 
politik ve sendikal haklarına tam ola
rak kavuşmadan işçiler ve onlann ger
çek liderleri mutlu olamaz. 

bunca deneye ra~men ders almamıştır. 
Partizan ... bir yandan Apocu 'ların İsveç 
ve Almanya da yer alan bu türden sal
dırılarını devrimcilik adına eleştirirken, 
di~er yandan, yurt içinde, hem de kit
leler üzerinde faşist devlet teröıiinün 
sürdü~ bir ortamda benzer veya çok 
daha tehlikeli nitelikte eylemiere gir
mekten çekinmiyor. 

Partizan'ın bu türden eylemlerinin 
en başta sömürgeci faşist güçlere yara
dı~ı ortada. Nitekim Ahmet Korkmaz'
ın ölümünden sonra, bu olayı bahane 
eden jandarma birlikleri Manekirek ve 
çevre köylere yeni baskınlar düzenle
diler. Yollar tutuldu ve birçok insan 
gözaltına alındı, işkence ve baskı gör
dü. 

Sömürgeci güçlerin bu tür eylemleri 
kendi ajanları vasıtasıyla kışkırtacakla
n da açık birşeydir. Böylece düşman 
bir taşla iki kuş vurmaktadır. Bir yan
dan sömürgeci rejimin kara listeye aldı
~ı ilerici, yurtsever insanlar, kendileri
ne "devrimci" diyen başkalarınca or
tadan kaldırılmakta, di~er yandan da 
sömürgeciler kitlelere dönüp: "İşte gö
ıiiyorsunuz, devrimciler böyledir'' di
yerek, bu tür sakat eylemleri tüm dev
rimci harekete mal etmek olana~ını ele 
geçiriyorlar. Yine bu olayları fırsat bi
lerek halk üzerinde baskı ve terörü 
a~ırlaştınyorlar. 

Partizan grubunun son eylemleri ne
deniyle Manekirek ve çevre köyler hal
kı iki ateş arasında kalmıştır. Köylüler, 
kimin jandarma, kimin Partizancı bir 
saldırgan oldu~unu nasıl anlıyacaklar? 
Çünkü Partizancılar jandarma kılı~ın
da yurtsever insanlara saldınyor. 

Di~er yandan, jandarmanın kendisi 
ve ajanları da bunun tam tersi bir tak
ti~i benimsemişlerdir. Onlar da dev
rimci kılı~ında köylere gidiyor, gece 
yanları evlerin kapısını çalıyor, barın
ma iste~inde bulunuyor, yiyecek isti
yor ve bildiri da~ıtıyorlar. Ertesi gün 
de jandarma birlikleri, buna izin veren 
köylülerin evine, "teröristlere yardım 
ediyorsunuz!" diye baskın yapıyor, 
onları işkenceye yatınyor. 

Bizim birçok temel konuda Parti
zan örgütüyle göıiişlerimiz farklıdır. 
Biz bu örgütün ideolojik-politik hattını 
yanlış buluyoruz. Ama biz onu düş
mandan saymıyoruz. Biz, taşıdıkları 
tüm yanlış ve zaaflara ra~men bu tür
den örgütlerle faşizme ve ulusal baskı
ya karşı birlikte mücadele edebilece~i
miz, etmemiz gerekti~i kanısındayız. 
Ancak bunun için bu tür örgütlerin de, 
yalnızca düşmanın işine yarıyan ve iş
birli~inin önüne engel olarak çıkan 
sekter tutumlarını; di~er ilerici, yurtse
ver örgüt ve insanlara karşı saldırgan 
tavırlarını terk etmeleri gerekir. Sol ve 
yurtsever saflarda sorunları şiddetle 
çözmeye kalkışmak son derece yanlış 
birşeydir. 
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Riya Azadi 

YAŞASlN KORT VE TORK .. 
Baştarafı Sayfa 1 'de .. 

Yine Cunta, ABD'den aldığı askeri 
yardım ve dolar karşilığı ve yeni silalı 
üretim projelerini gerçekleştirmek için 
Kürdistan'ın yeraltı ve yerlistü kaynak
larmı emperyalisdere peşkeş çekmeye 
hazırlanıyor. Buna Dişkin proje bir süre 

önce özal tarafından açıklandı. özal, 
kendine özgü salıtekarlıkla, buna "Do
ğu 'yu kalkındırma planı' ' adını veri
yor. Oysa sözkonusu olan ülkemizin 
emperyalisderin ve onlarm yerli işbir
likçilerinin talanına daha çok açdınası
dır. Sömürgeeller bu yoldan Kürt hal
kını daha kolay eritebilecekleri, ulusal 
mücadeleyi engelliyebilecekleri kanı

sındadırlar. 
Oysa bölge şu anda kendileri için 

pek güvenlikli değil. Sınırın öbür ya
kasında, Irak ve Iran kesiminde Kürt 
halkı özgürlük için partizan savaşı yü

rütüyor. Türkiye Kürdistanı'nda ise 
Cunta ancak süngü gücüyle kitleleri diz· 
ginliyor . Ama halkımız sömürgeci ve 
faşist rejimden nefret ediyor ve bunu 
çeşidi biçimlerde açığa vuruyor. 

Bu nedenle emperyalisder ve onla
rın uşağı Cunta tedirgindir. Faşist 

rejim, Kürt halkmı gereği gibi dize 
getiremediği kanısındadır. işte onun 
saldırı ile amaçladıklarmdan biri budur: 
yurtsever hareketi tümüyle sindirebil
mek, "kökünü kazımak" .. O, böylesi
n~ boş, beyhude, asla ulaşamıyacağı 
bır hayal uğruna zulmünü arttırıyor, 

kan döküyor. 
Diğer yandan, Kürt halkının diğer 

parçalarda yürütülen mücadeleden 
etkilenmesini, yurtsever güçler arasm
daki dayanışmayı engellemek için sı
nır yöresini tümden boşaltıp bir "gü
venlik kemeri" oluşturmaya hazırlanı
yor. Irak bunu daha önce yaptı; Iran 
şu dönemde yapmaya çalışıyor ve Fa
şist Cunta da bunu amaçlamıştır. Irak 
ve İran 'm ikisi de, kendi aralarmda kı
yasıya bir savaşı sürdürmelerine rağ
men bu konuda Türk sömürgecilerine 
tam bir destek veriyorlar. Her üç geri

ci ve zorba devletin Kürt halkının 

mücadelesini ezme, halkımızı yok etıne 
konusundaki politikaları birdir. 

işte faşist Cunta bu amaçla halkı
mıza saldırıya geçti. Ne var ki bu sal
cbnnm zulüm ve sömürüden bıkmış kit
leler arasmda tepkilerle karşılanması 

kaçmılmazdı. Yurdarmı terk etınek is
temiyen, canlarmı, namuslarmı koru
makla yüzyüze kalan köylüler yer yer 

direniyorlar. Bazı yerlerde köylüler 
dağlara çekildi. Bu, askeri birliklerin 
daha şimdiden küçümsenmiyecek ka· 
yıplar vermesine yolaçtı. 

Bu kadarını beklemeyen sömürgeci 
faşistler ateş püskürüyorlar. Vatan, 
millet nutuklarıyla kitleleri coşturma
ya, halkımıza karşı düşmanlığı körük
lerneye çabalıyorlar. Ama açık bir 
korku ve panik içindeler. Evren, Özal, 
Genel Kurmay Başkanı, siyasi parti li
derleri dahil, biri gidip biri geliyor; güç 
ve gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. 

Diğer yandan faşist rejim bu olay

~. kullanarak içerde pahaldıktan, iş
sizlikten, zulümden bıkmış; iş, ekmek 
ve özgürlük isteyen kitleleri yatıştır
mak istiyor. Dikkaderi başka yana çe
~or. içte ve dışta demokrasi güçleri
om yürüttüğü mücadeleyi engellemek 
istiyor. Bu olayları gerekçe göstererek 
sıkıyönetimin kalkmıyacağmı, politik 
tutuklular için af çıkarılmıyacağmı 
söylüyor ve kitle halinde idamlara ha· 
zırlanıyor. Yeni idamlar başladı bile. 

Kürt ve Türk emekçileri! 
Tüm yurtsever ve demokrat insanlar! 
Dört yıldır halkmuza kan kusturan 

b~ bir lokına ekmeğe muhtaç eden: 
bır avuç tekelci ve toprak ağasının çı
karı için ülkeyi ABD emperyalizminin 
saldırı rampası haline getiren bu uşak 
rejimin Kürt halkına karşı giriştiği 

saldırıyı açığa çıkaralım, püskürtelim. 
Faşist rejimin bu yeni terörüne, ci· 

nayederine karşı duralım. 

Kürt köylerinin bombalanmasma, 
boşaltılmasına, ülkemizin ABD Çevik 
Güçleri ve saldın silahları için üs olarak 
kullanılmasına karşı çıkalım. 

Kürt köylülerinin ve yurtseverleri• 
nin haklı, zorunlu direnişinin yanmda 
ver alalım. 

Bu aynı zamanda emekçi Türk hal
kına, ülkenin tüm demokrasi güçlerine 
bir saldırıdır. 

Kardeşler! 

Düşmanımız birdir. Düşman, ülkede 
tüm demokratik hak ve özgürlükleri 
yok eden, siyasi partileri ve sendikalan 
kapatan, yüzbinlerce emekçi, yurtse
ver, demokrat insanımızı işkence çark
Iarına ve zindanlara dolduran, içerde 
çürüten, idam cezaları biçen Faşist 

~~dır· Onun arkasındaki emperya
list guçler ve yerli para babalarıdır. 

Düşman bizi işsiz bırakan, ekmeğe 
muhtaç eden, alınterimizin ve acımızm 
üstünde kendilerine krallara özgü salta
nat kuran bu alçaklardır. Yuınruğumu
zu ve silahlarımızm namlusunu onlara 
çevirelim. 

Rupeı t3 

Onlar Kürt ve Türk emekçilerini 
asker ve polis olarak yine halklarımızm 
üzerine sürüyor. Halkın kurtuluş mü
cadelesini boğmaya çalışıyorlar. Açlık, 
işsizlik ve zulüm karşısında eli-kolu 
bağlı kılınaya çalışıyorlar. 

Siz, asker ve polis ünüforması için
deki halk çocukları! Düşmanınız yok
sul ve zulüm altındaki Kürt halkı de
ğildir. Düşmanmız sizi bu haksız sava· 
şa sürenlerdir. Onların keyfi ve çıkarı 
için kendi kardeşlerinizi öldürmeyin ve 
onların kurşunlarına hedef olmayın. 
Namlularmızı faşist rejime sizi ölmeye 
ve öldürmeye gönderen bu alçaklara 
çevirin. 

Kardeşler! 

Biz Kürt ve Türk emekçileri demok
ratik bir düzende, eşit koşullarda ve 
eşit haklarla yanyana, kardeşçe yaşı
yabDiriz. Yeter ki bu sömürü ve zorba
lık düzenini yıkalım, faşist çeteyi ve 
onun emperyalist efendilerini kovahm. 

Zengin ve güzel ülkemizde, Türkiye'
de ve Kürdistan 'da açlıktan, işsizlikten 
kurtulmak buna bağlıdır. 

Zulümden kurtulmak buna bağlıdır. 
Yabancıya el açmaktan, gurbet el

lerden kurtulmak buna bağlıdır. 
Özetle, özgürce ve insanca yaşamak 

buna bağlıdır. 
Bu haklı dava ve gelecek için bir

likte savaşalım. 
Kahrolsun Faşist Cunta! 
Kahrolsun sömürgecilik ve emperya

lizm! 
Y aşasm halkımızm özgürlük müca

delesi! 
Yaşasın Kürt ve Türk halklarmm 

faşizme karşı birliği ve mücadelesi! 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 
Merkez Komitesi 

*** 
• 
IŞ, TOPRAK, 

ÖZGÜRLÜK İCİN • 

FASİST CETEYE • • 

KARSI • 

BİRLES! • 
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Rupel 14 

H~L.KIMIZ HER JO RLO ZORBALIGA KARSI 
YIGITÇE DIRENIYOR.. . 
Baştarafı Sayfa 7'de .. 

12 Eylül1980'den Buyana 

12 Eylül 1980 darbesinden bu yana 
Türkiye işçi sınıfı, ülkenin tüm demok· 
ratik güçleri gibi, halkımız üzerindeki 
baskı ve zulüm de kat kat arttı. Faşist 
rejim halkımıza karşı ilan edilmemiş 
bir savaş yürütüyor. Ordunun üçte ikisi 
Kürdistan'da mevzilendirilmiştir. Ama 
bu yetmiyor; şu veya bu olay bahane 
edilerek Batı'daki komando ve paraşüt 
birlikleri de ikide bir Kürdistan'a indi· 
riliyor. Jandarma ve komando birlikle
ri, silah ve suçlu arama bahanesiyle 
Kürdistan köy ve kentlerini sık sık tarı· 
yor, halka toplu işkence yapıyor, kan 
döküyor, evleri, tarım alanlarını tahrip 
ediyor, yiyecekleri, kimi zaman hay· 
vanları yaAmalıyorlar. Yoksul insanlar 
işkenceden kurtulmak için çoAu za· 
man bizzat polis ve jandarmadan, veya 
onların adamlarından silah satın alıp 
yine onlara "teslim" ediyorlar. Kimi· 
zaman ancak büyük miktarda riişvet 
vererek kurtuluyorlar. Ordu ve polis, 
halkımıza acımasız bir işgal ordusu gi· 
bi davranıyor ve öyledir. 

Ama bugünkü faşist rejim bununla 
da kalmıyor, Kürdistan'ın öteki parca· 
larına da saldırıyor. BilindiAi gibi Türk 
birlikleri 1983 ilkbaharmda sınırı geçip 
Irak Kürdistanı halkımıza da saldırdı· 
lar. Yine, daha kısa süre önce, Türk or· 
dusu yeniden Irak ve İran sınırlarını 
aşarak öteki parçalarda mücadele eden 
yurtsever güçlere saldırdı. Bu iş için 
Türkiye, Irak ve İran devletlerinin, ara· 
larındaki kimi çelişkilere; hatta tran· 
Irak savaşına raAmen, işbirliAi ettikleri 
aç ık birşey. 

Irak hükümeti 1975 yılından sonra 
kendi sınırındaki 20 km. eninde bir 
kuşaAı Kürt halkından boşalltı ve bu· 
rada bitki örtüsünü, yaşam koşullarını 
yok etmeye çalıştı. Şimdi İran da Kür· 
distan'da benzeri bir sürgün eylemine 
başlamıştır. Türkiye ise uzun zaman· 
dan beri bu iş için hazırlıklar yapıyor. 
Hemen tüm sınır kuşaAında köylüler 
üzerinde aAır jandarma, polis baskısı 
vardır. Ticaret büyük ölçüde sınırlan· 
mıştır. Geceleri ışık yakmak, bir yer
den diAer yere gitmek yasaktır. Türk 
hükümeti uzun süredir halkı göçe zor· 
luyor. İran sınırında birkısım köyler 
boşaltıldı ve daha geniş bir boşaltma 
ve sürgün için ise planlar yapılmıştır. 

Türkiye'nin AAustos ayında Kürdis
tan'a yönelik olarak başlattıAı saldırı 
bu planın bir parçasıdır. 

Kürdistan 'a Yönelik 
Son Saldırı 

Değerli arkadaşlar, 
Türkiye'deki faşist rejim, bir ayı aş· 

km süredir Kürdistan'da giriştiği ope
rasyonu dünya kamuoyundan gizlemi· 
yor. Sözde iki karakala yapılan saldırı· 

yı bahane ederek Türkiye Kürdistanı 'n· 
da ordusunu ve polisini eyleme geçirdi. 
Batı'dan da bölgeye birçok komando 
ve paraşüt birlikleri sevk edildi. 5-6 ili 
kapsayan geniş bir alana giriş çıkışlar 
yasaklandı. Sayıları binleri bulan insan 
gözaltına alındı veya tutuklandı. Köy
ler, kasabalar ev ev aranıyor ve halka 
çok kötü davranılıyor. Faşist rejimden 
izinli Türk gazeteleri ve radyo-televiz· 
yon insanlarımızı eşkıya diye niteliyor, 
kin ve nefret kusuyorlar. 

Halkunıza böyle davranılması için 
ortada ne sebep var? Gerçek şu ki Türk 
devletinin sözcüleri halka ve dış kamu· 
oyuna yalan söylüyorlar. ülkeyi büyük 
bir saldırı, parçalanma tehlikesiyle yüz. 
yüzeymiş ve "kahraman" ordu bunu 
önlemekteymiş gibi gösteriyorlar. Ge· 
çen yıl ilkbaharda Türk ordusu Irak 
Kürdistanı'na saldırdıAında orada Er· 
meni örgütü ASALA'nın askeri üslerin· 
den söz edildi. Oysa bölgede bir tek 
Ermeni militanı bile yoktu. Şimdi de 
faşist rejim peşpeşe yalan üretmekte. 
İlginç olan şu ki, büyük bir şaşkınlık 
içinde, kendi yalanlarını hergün kendi· 
si tekzip etmekte. önce 600 kadar bir 
militan grubun saldırdıAı iddia edildi, 
sonra bu 60'a indirildi. Daha sonra, İ· 
ran ordusunun saldırısından korunmak 
isteyen bir grup İran Kürdistanı gerilla· 
sının Türk sınırlarını geçtiAi söylendi. 
önce ordunun bölgede geniş bir ope
rasyona geçtiAi ve Genel Kurmay Baş· 
kanı'nın bizzat hareketi yönettiği res· 
men açıklanırken, sonra bu inkar edil· 
di ve sıkıyönetim komutanlıAının asa· 
yişi saAlamaya yönelik normal bir ey
lemi olduAu iddia edildi. Bunun yanısı
ra bir dizi peri masalları üretildi. 

Gerçek olan bir şey varsa, o da fa· 
şist rejimin Kürdistan'a yönelik olarak 
ciddi tertipler peşinde olduAu ve bunu 
hayata geçirmek için kamuoyunu al· 
dattıAı, şovenizmi kışkırttıAıdır. 

Diğer yandan, faşist rejim dev gibi 
büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı ve 
kitlelerin yükselen şikayetleri karşısın· 
da bunalmıştır. O bu tür tertiplerle kit
lelerin dikkatini başka tarafa çekmek 
istiyor. Bir yandan da, "ciddi tehlike· 
lerle '' yüzyüze imiş gibi göstererek, Ba· 
tı'da, insan hakları ve demokrasi konu
sunda kendisine yöneltilen eleştirileri, 
demokratik kamuoyunun baskılarını 
hafifletmeye çalışıyor. 

Terörün Arkasında 
Emperyalizm ve Militarizm Var 

DeAerli arkadaşlar, 
Türkiye'deki faşist rejim ve bazıla· 

rın deyişiyle "askeri diktatörlük", 12 
Eylül öncesi ülkede varolan terörü, ken· 
di varlıAı için haklı bir gerekçe saydı 
ve bu konuda bolca demagoji yaptı, 

bugün de yapıyor. Oysa onun Kürt hal· 
kma yaptıkları gibi, genel olarak Türki· 

Riya Azadi 

ye işçi ve emekçilerine, demokratik 
güçlere yaptıkları da ortadadır. Tüm 
demokratik örgütler, sol siyasi partiler 
ve gerçek sınıf sendikaları kapatıldı. 
Basın susturuldu. Içerde salt görüşle
rinden dolayı tutuklanmış onbinlerce 
insan var ve bunlar eşi görülmemiş bir 
baskı altında, kötü cezaevi koşulların· 
da tutuluyor. Bütün bunları yapanlarm 
terörden söz etmeye ne hakları var? 

Ve sözde terör bahanesiyle Türk 
Cuntasmı destekleyen çevrelerin de 
çok iyi bildiAi, ama söylemek isteme
dikleri bir gerçek daha var ki, o da, 12 
Eylül öncesinde de terörü bizzat devlet 
içinde ve CIA 'ye kadar uzanan karan· 
lık mihraklarm kışkırttığıdır. özal'ın 
Freedman'cı açlık politikasını halka 
dayatmak için, ABD'ye baAunlılık po· 
litikasmı kolayca yaşama geçirmek i· 
çin, varolan sınırlı demokrasiyi de or· 
tadan kaldırmak, işçi sınıfının, emekçi 
yığınların ve Kürt halkının tüm demok· 
ratik örgütlerini, güçlerini ezmek gere· 
kiyordu; İşte bunun için terör adun 
adım kışkırtıldı . yükseltildi ve Cunta 
bu terör kaldırunına basa basa iktidara 
geldi. 

12 Eylül öncesi terörün başlıca SO· 
rumlusu faşist MHP'ye baAlı saAcı te
rör örgütlerine CIA kaynaklarınca silah 
saAlandıAı gerçeAini bugün sansür altın· 
daki Türk burjuva gazeteleri bile artık 
gizliyemiyorlar. 

Silahlar Halkianınıza Çevrildi 

Değerli arkadaşlar, 
Türkiye'de demokrasiye geçiş iddia· 

larının doAru olmadıAı, Cunta'nm böy· 
le bir niyeti olmadıAı ve faşist rejimi 
kalıcı kılmak için günden güne yeni 
tedbirler aldığı açığa çıkmıştır. O hal· 
de, buna aldırmaksızın Cunta 'ya des
tek vermeye devam eden, onu aklama· 
ya çalışan Batı'daki çevreler, Reagan 
yönetimi ve onun Batı Avrupa'daki 
dostları halklarunızm çektikleri acıla· 
rm, ülkemizde demokrasinin katledili· 
şinin sorumluluAunu taşıyorlar. Bu 
çevrelerin özgürlük ve demokrasi üstü
ne çektikleri nutuklar inandırıcı değil· 
dir. 

ülkemizde dört milyon işsiz varken, 
halklarunız açlık çekerken faşist rejim 
ülkenin kaynaklarını silaha yatırıyor. 
Reagan yönetimi ve onun Batı Avru· 
pa'daki destekçileri Türkiye'yi yeni sa· 
vaş uçakları, tanklar, savaş gemileri, 
helikopterler ve fıizelerle donatma ya
rışı içindeler. Bu silahlar en başta öz
gürlük ve demokrasi için mücadele 
eden halklarımıza karşı kullanılıyor. 
Bu silahlar 197 4 yılmda Kıbns Rum 
halkına karşı kullanıldı. Cunta, NATO'· 
dan aldığı helikopterlerle, tanktarla 
Kürdistan'da operasyon yürütüyor. 

Barış Ortak Sorunumuzdur 

ABD'nin askeri yardunlarma karşı· 
lık Kürdistan'da "Çevik Güçler" için 
hava alanları yapılıyor ve yeni üsler ve-
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riliyor. Atom başlıklı fıizelerin Kürdis
tan'a yerleştirilmesi için çabalar yo

~nlaştı. 
Bir süre önce Rollandalı NATO ge

nerali Freitag şöyle demişti: ''Do~ A· 
nadolu (Kürdistan) toprakları üzerinde 
geniş ve boş arazi mevcut. Bu füzeleri 
oraya yerleştirirsek, Sovyet karşı saldı· 
rısmda fazla kayıp verilmez" .. 

Bu sayın general, nasıl oluyor da 10 
milyonu aşkın insanın yaşadı~ı bir böl· 
geyi boş sayıyor? Yoksa onun atom si· 
lahlarının etki alanından haberi yok 
mu? Ama öyle anlaşılıyor ki, o, Kürt 
halkını insandan saymıyor ve Türk hü· 
kümetinin de halkımızı kolayca, güle
oynaya feda edebilece~ini düşünüyor .. 

Biz, atom silahlarının ülkemize yer· 
leştirilmesine karşıyız. Halkımız kur· 
hanlık koyun de~ildir. Ama biz, yeni 
ABD fıizelerinin Batı Avrupa'ya yerleş· 
tirilmesine de karşıyız. Inanıyoruz ki 

barış sorunu tüm insanlı~m hayati SO· 

runu dur. Savaşla oynayan geı;ıeraller ve 
politikacılar yanlış hesap yapıyorlar. 

Dünyamızın şu veya bu yöresinde pat· 
layacak bir atom bombası bir anda tüm 
dünyayı ateşe verebilir. Dünyayı, insan· 
lı~ı ve tüm yaşamı korumak, ister ln
giltere'de, ister Kürdistan'da, Ister 

ABD'de yaşayalım, hepimizin sorunu
dur. 

Uluslararası Barış ve 

Demokrasi Güçleri Bize 

Etkin Destek Vermeli 

Halkımız Kürdistan'ın her parçasm· 
da üstündeki a~ır sömürüye, ulusal zul· 
me karşı özgürlük, eşit haklar için mü· 
cadele ediyor. Kürdistan'daki yurtsever 
güçler Irak ve Iran parçalarında otono· 
mi ve tüm ülkede demokrasi için sava· 
şıyorlar. Partimiz Türkiye Kürdistanı'n· 
da halkımızın üzerindeki ulusal baskı· 
nın son bulması ve onun kendi kaderi· 
ni tayin hakkı için savaşıyor. Biz bu 
mücadeleyi, ülkede gerçek bir özgürlük 
ve demokrasi ortamının yaratılması 

için Türk halkıyla, onun demokrat ve 
ilerici güçleriyle elele yürütüyoruz. 

De~erli arkadaşlar, 

Her türlü zorbalı~a karşılık halkımız 
bugün yi~itçe direniyor. Bu mücadele 
ergeç zafere ulaşacaktır. Ancak bizim 
uluslararası barış ve demokrasi güçleri· 
nin daha etkin deste~ine ihtiyacımız 
var. Bugün varlı~ını korumak ve özgür 
olmak için mücadele eden halkımıza 
karşı üç devletin yürüttü~ü acımasızca 
savaşa, teröre karşı, uluslararası barış 
ve demokrasi güçleri seslerini yükselt· 
meli. Bu güçler, Kürt sorunu üzerinde· 
ki sessizli~in kırılması, halkımızın haklı 
istemlerinin uluslararası platformlara, 
Birleşmiş Milletler örgütü'nün ve di~er 
uluslararası kuruluşlarm gündemine ge
tirilmesi için etkin bir rol oynayabilir· 
ler. 

Bugün Türkiye ve Kürdistan halkını 
acımasızca ezen, insan haklarını ayak· 
lar altına alan faşist rejim, bölge barışı 
için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. 

Bu rejim en geniş deste~i ABD yöneti· 

minden ve bazı Batı Avrupa hükümet· 
lerinden alıyor. 

Batı Avrupa ülkelerindeki demokra· 
tik kamuoyu ve kurumlar, faşist rejime 
yapılan yardımları ve sa~lanan politik 
deste~i önlemek için kendi ülkelerinin 
hükümetleri üzerinde daha etkin bir 
baskı kurmalıdırlar. 

Biz inanıyoruz ki, ülkelerimiz yakın 
ya da uzak da ofsa, sorunlarımız birbi· 
rine sıkıca ba~lıdır. Barış, insan bakla· 
rı, özgürlük ve demokrasi için dünya 
ölçüsünde güçletimizi birleştirmek zo
rundayız. Dünyamız ve tüm insanlar 
için daha iyi bir gelecek kurmak buna 
ba~lıdır. 

Bana, bu toplantıya katılma ve ülke
min sorunlarını dile getirme olana~ı 

verdi~i için düzenleyici korniteye ve 
Sayın Jeremy Corbyn'e ve konuşmamı 
izleyen delege ve konuklara içten te
şekkürlerimi iletirim. 

Saygılarımla. 

"BöYLE EGiTiM OLMAZ" 
Baştarafı Sayfa 4 'te .. 

gelen, bir gecekondu odasını bir dizi 

kardeşiyle, anası ve babasıyla paylaş
mak zorunda olan, belki de do~umun
dan bir kaç saat sonra kunda~ıyla so
ka~a bırakılan bir Türk çok mu mutlu
dur? Ya işsiz dolaşan milyonlarca Türk? 
Bunlar da mı Türk do~duklan için çok 
mutludurlar? Ya bir iş peşinde el kapı
lanna düşen, Almanya'da çöpçülük ya
pan, horlanan, itilip kakılan, evi yakı
lan ve eşini, 7 çocu~unu bu yangında 
yitiren Türk? O da çok mutlu olsa ge
rek! Açlık ve işsizli~in fuhuşa itti~i 

yüzbinlerce kadından her biri de her
halde Türk do~duklan için şükretmek
tedirler! 

Hayır bayım, hayır! Halka alçakça 
yalan söylüyor ve gencecik beyinleri 
yıkamaya çalışıyorsunuz. Bunu da 
Türk halkının iyili~i için de~il, onlar 
üzerinde zulüm ve sömürü düzeninizi 
sürdürmek için yapıyorsunuz. Halkı bu 
tür herzelerle aldatmaya, peşinizden 

sürüklemeye çalışıyorsunuz .. 
Türkiye'de kendilerini çok mutlu 

sayanlar da elbet vardır. öme~in koca 
göbekli özal bunlardan biri olsa gerek. 
Çünkü sofrasında kuş sütü eksik de~il. 
Bay Evren de öyle. Kendisini süngü gü
cüyle cumhurbaşkanı yaptı; ne konut, 
ne iş, ne de pahalılık diye bir sorunu 
var! Koçlar, Sabancılar, Enkacılar ve 
benzeri haramzade takımı da çok mut
lu olsa gerek! Halkın sırtından, kanın
dan ili~inden milyarlan biriktirip kral
lara özgü bir yaşam sürüyorlar! 

Ama bu baylar Türk do~duklan 

için de~il, Türkiye gibi bir ülkede sö
mürü rejiminin iplerini ellerinde tut
tuklan için mutlular .. Onların mutlulu
~u milyonlarca emekçinin mutsuzlu~u 
üzerine inşa edilmiştir. 

Burjuva gazetesi do~ru söylüyor, 
gerçekten de "böyle e~itim olmaz!" 

Bu, halk düşmanı, ırkçı, şoven bir e~i-

Rupeı ıs 

tim sistemidir. Bu öyle bir e~itim sis
temidir ki milyonlarca Kürt çocu~ 
kendi anadilinde e~itim görme hakkına 
bile sahip de~il. Milyonlarca emekçi 
çocu~u defter-kalem parası bile bula
mıyor. özellikle üniversitede okumak 
zenginlerin harcı oldu. Ama onu dü
zeltmek de bu düzenin tümünü ortadan 
kaldırmaya ba~lı. Halk bunu başardı~ı 
gün, ça~ımıza, insana yaraşır bir e~i
tim sistemini de gerçekleştirecektir . . 

ERUH VE ŞEMDiNLi 
OLAYLARININ iKI YöNü .. 
Baştarafı Sayfa 3'te .. 

faşist rejime karşı etkin biçimde karşı 
koymaktır.Halkımızın üstüne ordu ve 
polisini sürmekle, sınırlan birkez daha 
aşmakla, Cunta ateşle oynuyor. Bu 
baskı ve saldın ortamında hangi türden 
olursa olsun halkımızın direnişine sa

hip çıkmalıyız. 
Yurt içinde ve dışında Cunta'nın 

yürüttü~ü yalana dayalı propaganda
yı, Cunta'nın saldın ve cinayetlerini 
teşhir etmeli, oyunlarını boşa çıkar

malıyız. 
Cunta, içerde hoşnutsuz kitlelerin 

dikkatini başka yana çekmek, şove
nizınİ kabartmak, kitle deste~i sa~la
mak için macera yoluna atılıyor. ül
kemizin devrimci ve demokratik güç
leri, gerçekleri cesaretle kitlelere an~
tıp Cunta'nın saldınsına karşı çıkabı

lirlerse, bu macera Cunta'nın yıkımını 

daha da çııbuklaştırabilir. 

SöMüRGECiZORBALAR 
KöYLERi BOMBAllYOR .. 
Baştarafı Sayfa 1 'de .. 

süngüsünü birgün onlara (bu alçak zor· 
balara, gerçek düşmana) çeuireceğini 

kendileri de görecekler. 
Ne uar ki, Kürdistan 'a yönelik plan· 

ları hayata geçirmek için koparılan bu 

denli gürültü ue şamata, Euren ue şüre· 
kasının, Nazlı hanımların gezileri, kara· 

kol önünde çektirilen resimler, aynı za· 
manda kendilerinin korkusunu, paniRi· 
ni açığa uuruyor.sSömürgeciler ue fa· 
şistler halkımızdan korkuyorlar ue 
korkmakta da haklıdırlar. Korktukları 

başlarına gelecektir. 
Onlar, baskıya, zulme deuam ettik

çe daha da batacaklardır. Bu sorunun 
bir tek çözüm yolu uar: Kürt halkının 

üzerindeki zulme son uermek, onun 
kendi kaderini tayin hakkına razı ol
mak. Yani halkımız sömürülmeden ue 
özgürce yaşamak istiyor. Eşkıya olan

lar, soyguncu olanlar halkımızın yurt· 
seuer güçleri değil, sömürgeci zorbalar, 

Euren ue şürekasıdır. Ve halkımız bir· 
gün bu gerçek eşkıyalardan kurtula· 
cak tır. 
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Riipel 16 Riya Azadi 

•• • 
GUNEY'IN ARDlNDAN 

Ydmaz Güney daha pekçok üıiin ve
rebileceği bir yaşta, yakalandığı kanser 
hastalığından kurtulamıyarak aramız. 
dan ayrddı. Böylece yalnızca halkımız 
değil, sinema dünyası değerli bir sanat· 
çıyı yitirdi. 

Güney'in başansı onun emekçi in
sanlanmızla haşir neşir olmasında, 
onun özlemlerini, kavgasını, başkaldın· 
sını yansıtmasında yatıyor. Ülkemizde 
yığınlar Güney'in oyunculuğunda, 
onun filmlerinde kendi yaşaınlannı 
buldular. Güney onlar için bir kahra· 
mandı. Onun resimleri insanlarımızın 
evlerini, dolmuşlarını süsler oldu. Yı
ğınlar onu gönüllerine bastılar. 

Diğer yandan Güney'in yaşarnı sa
natına uygundu. O, Kürdistan'dan Çu
kurova ya göç etmiş yoksul, emekçi 
bir ailenin çocuğuydu. Yoksulluğu, 
emekçi insamn çilesini çocukluğu ve 
gençliği döneminde yaşadı. Bunu öy
külere yansıttı. Gençliğinde önce ede
biyatı yöneldi sonra sinema dünyasına 
geçti. Sinema ona, daha geniş yığınlara 
ulaşma olanağını verdi. Çok geçmede 
kitleler onu sinema dünyasının sevimli 
çirkin kralı yaptılar. 

Güney 1960 ydmda yazdığı bir öy
kü yüzünden yargılandı ve komünizm 
propagandası yaptığı iddiasıyla 2 yd 
hapis cezasına çarptırddı; 1 ,S yd hapis
te yattı. 12 Mart döneminde devrimci 
örgüdere yardımcı olmakla suçlandı ve 
10 yd hapis cezasına çarptırıldı. 1974 
affıyla hapisten çıktı; ama bir kez dü
zenin sahipleri onu kara listeye almış· 
lardı. Özgürce çalışmasına uzun süre 
olanak vermediler. Yumurtalık'ta En
dişe adlı fdınini çevirdiği dönemde, bir 
tokantada çıkan olayda ilçenin faşist 
hakimi öldürüldÜ ve cinayet Güney'e 
yüklendi. 18 yd ağır hapis cezasına 

çarptınldı ve cezaevinden kaçıp yurt 
dışına geçtiği 1981 ydma kadar içerde 
tutuldu. Böylece yaşarnının toplam 12 
ydı zindanda geçti. Zindan, bir yandan 
onun bozuk düzene olan hıncını biledi, 
pekiştirdi; ama diğer yandan sağlığı
m bozdu ve onun aramızdan erken ay
rdınasına yol açtı. 

Şöhret ve para, birçoktarım yaptığı 
gibi Güney'i de yozlaştırabilirdi. Ama 
bu olmadı. Güney giderek olgunlaşan, 
halkla kaynaşan bir sanatçı oldu. O, 
sanatını halkm devrimci kavgası ile bii-

tünleştirdi. Toplumsal yaşama, sımf 
kavgasına ilişkin olarak edindiği bilinç 
ve onda varolan, yiğitlik, gözüpeklik 
gibi değerler onu korudu, yaşamma 
yön verdi. 

Sanat yaşamının yamsıra , devrimci 
politik mücadeleye daha aktif biçimde 
katılan Güney, bu arada yanlışlar da 
yaptı elbet. Maocu göriişlerin etkisinde 
kalarak savunduğu "iki süper devlet" 
ve Sovyetler Birliği'ni suçlamaya yö
nelik öteki göriişler gibi. Bunların yan
lış olduğunu bilmeli, ama Güney'i salt 
bu göriişlerle ölçüp değerlendirmemeli. 
O bir politik önder değildi; halkm da
vasına kendini adayan bir sanatçıydı, 
düzene başkaldıran bir yiğitti. Onu kit· 
Jelerin gönlünde yer eden bu yönüyle 
görmeli ve sahip çıkmalıyız. 

Kuşkusuz Güney Kürt ve Türk halk
larmm bir ortak değeridir. Güney'in ki· 
şiliğindeki bir başka olumlu, üstün yan 

da onun arasından çıktığı Kürt halkı
nın üstündeki ağır ulusal zulme, baskı
ya karşı sessiz kalmamasıdır. Türkiye'· 
de Kürt asıllı başka birçok sanatçı ve 
yazar bu yürekli ve onurlu tavrı göste
remediler. Onlar, şoven çevrelerin tep
kilerinden, baskıdan, tecrit olmaktan 
korktular. Kimi zaman da halkımızm 
üstündeki zulme karşı tümüyle kaygısız 
oldular. Ancak Yılmaz Güney bu yolu 
izlemedi. O, gelecek ve nitekim gelen 
tepkileri göze alarak Kürt halkının bir 
eviadı olduğunu açık açık söyledi, 
pekçok filminde halkımızın yaşamını 
dile getirdi. Yol filminde Kürdistan 'ı 
tamttı. Eğer kansere yenik düşmesey
di, kendisi için elverişli yeni koşullar
da halkımızın kavgasım dile getiren da
ha pekçok üriinler vereceği kuşkusuz
du. 

Burjuvazi ona karşı öfkeliydi, hal-

Devamı Sayfa lO'da .. 

. .. . . . 
MIRZE VOLDASI YiliRDIK . 

22 Eylül de halkımızın ulusal kurtuluş ve sosyalizm kavgasının inançlı, 
çalışkan bir neferini yitirdik. Mirze Yoldaş, yakalandığı kanser hastalığın· 
dan kurtulamıyarak daha 22 yaşında aramızdan ayrıldı. 

Mirze Yoldaş Nusaybin'li yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. Bu sı
nır yöresinin çetin koşulları içinde büyüdü. Daha küçük yaşta halkımıza 
yapılan baskının, zulmün türlüsüne tanık oldu, yurtsever hareketten etki
lendi. 

Lisede okuduğu yıllarda Özgürlük Yolu dergisini izledi ve sosyalist gö
rüşleri benimsedi, hareketimizin yanında yer aldı. 1978'de liseyi bitirdiği 
yıl, halka zulmeden bir jandarma subayına karşı direndi. Bu nedenle tutuk
landı, ağır işkence gördü ve altı ay içerde kaldı. Hapisten çıkınca, sıkıyöne
tim ve daha sonra faşist rejim koşullarında mücadeleyi sürdürdü. 1981 yı
lında hakkında yeniden tutuklama kararı çıkınca yurt dışına geçti. 

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan kanser hastalığı, ömrünün baharın
daki bu yoldaşımız için de, tüm yoldaşlarımız için de acı bir süpriz oldu. 
Buna karşılık Mirze hastalık karşısında yıkılmadı. Günden güne yaklaşan 
ölüme aldırmadan, iki yıl boyunca devrimci çalışmanın içinde yer aldı, 
inanç ve fedekctrlıkla görev üstlendi ve onları yerine getirmek için üstün 
bir çaba gösterdi. Onun örgüte olan inancı, ba~lılığı, görev duygusu ve 
ölüm karşısındaki direnci tüm yoldaşlar arasında derin bir saygı uyandırdı. 

22 Eylül de Stockholm'de hayata gözlerini yumdu. 2 Ekim'de yoldaş· 
larımızın ve yurtsever bir kitlenin katıldığı törenle Kürdistan'a yolcu 
edildi. 

Mirze Yoldaş genç yaşında aramızdan ayrıldı. Acımız büyüktür. Ama 
bize, bu kısa yaşam süresince de olumlu, saygı duyulacak bir mücadele 
örneği bıraktı . Onu unutmayacağız. 
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