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Eylül ayıi,ta birlikte si-
1,a_ıal alan lızı5tı. Eski si-
1,asal panilerin, özellikle
CHP'nin açılması1,Ia biı-
li}.ıe "mebus paz_ailan" ye-
niden kuruldu. parlamento
aritnıetiği hemen hemen
her gün değişfu oldu.

DYP-S}{P Hükümeti-
nin bir yıla kelmadan eko-
ntıniik, politik. topl umsal
;ı.lan]a-rcİa sıfın tükcrmcsİ,
paılamentodaki bu hızlı
trafikle çakıştı. 12 Ey_
lüJ'ün yıldönüınü1,le bir-
]ikte, bir takım baykuşlaı
darbe söl.tentiIerini pi5,a-
saya sürdüler. Gerekçe
rıajum: "Terönin önleıre-
i]]eyen ,vtikse lişi".

Terörden kasıt, Ttirki-
,ve Kürdisıanı'nda PKK
gerillaIarınca yürütülen
ıılusal diren§ Bunun ülke-
ıj,ı batisina uzailı-n ast.

O,t,sa şöü le bir diişüne-
Ijnr, darbe o]sa ve cunta
yöneıime gelse ne yapa-
cak? Zaten Türkiye Kıir-
disıan ı'ı ıda dz glaı, köyler,
rrlezra|irİ her gün bomba-
l:uıınıyor nru? Sınrr ötesi
harekat adı aitiııda pkk
kampIarının bulıınduğu
bölgeler havan ateşine ve
uçak bombardıınamrna

uğraııimıyor mu? Bllyllk
kent]erin orta .,*erinde tek
kuşunla infazlw vapılını-
yor mu? PKK'i,,a yardımcı
oldirklan gerekçesiyle her-
gün on};ırca insan işkence
tez-gahların dan geçiıilmi -
yor mu? Dahası ülkenin
sözünıona demçl.raıik ba-
tısııda güpegündüz öiüm
rnanga}iırinda "İısaı Hak-
ları Bakanı"nın g(izleri
öriünde gepegeüç insaı]ar
soIgusuz sualsiz infaz
edilnıiyor ııu? Darbeyle
işba.çına gelecek bir cunta
bunlardan başka bir sihirii
değneği ııi sahip?

Şu anda ülkede DYP-
Sl{P Hükümeti görün ı.irde
iküdırıJadır. Güntük gaze -
telerde açıkça ,vazıJdığı gi-
bi Demirel "fa}ıri başba-
kan"dır. Yürüıııeyi asıl
eliiıde ruıan }"1CK'dır. Ge-
ıei Kuıınay'dır. Öze} Harp
Dairesi'dir.

O halde bu üarbe sö1,-
Ienüleri ni.v-e?

Po]itik aıeıada, özel-
likl e parlaınentode aı-itnre-
tiğin şaşması, dahası fi-
nans oligarşisinin 12
N{art'tan bu yaııa düşünü
kurduğu bül,ük koalisi,o-
nun ıopal ka]ması bu sö1,-

lentileıin arkasındaki ger-

çek nedeni o]uşıuruyor.
Finans oligarşisinin

"has p;ıtisi" yeni kaşullar-
da bir tür]ü biçirnleneme-
di. DYP. AtiAP, Özal'ın
ve Aydı,n Menderes'in ba-
şını çektiği yeni oiuşum,
B.Dalan'ın DYP içinden
yükseien sesi, H.C.Gü-
zel'in caba]an, bütiin bun-
lar ijnans cliga,şisinin si-
yasai temsilcisinin heniiz
biçimieııememiş clınası-
nin ifade]eri. Al,nı şekjide
"ehii" sosyal demolraliar
da bir türlü istikrar bu]a-
lIııyor. İşte böylesi krışul-
larda oı-taya "milli muta-
bakat" söylenleri1,le içiçe
"Ğ?rbe geliyor" laflan atı-
lıyor.

Geıçek şu. Tiiıkiye ta-
rihinin ve diinl,a tırihiııin
hiç biı dönenıiııde sınıflar
mijcadeIesindeki i,ükseliş-
ten beğıınsız olarak, işçi
hareketi ve toplumsal mu-
halefetin 1,ükselişinden
bağınsız olarak bir dalbe-
nin olduğu görüImemiştir.
Bu sö1,lentiler, burjuvazi-
nin siyasal çözümsüzl ü§ü-
nü dile getirnıekten, aba
ajtındı+n sopa gösıermek-
ten öte aıIaın taşııııyor.
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Sendikal alaıda çalışa"ı tomü-
nisılerin ülkemiz scndikal yaş-
mında tjrıe çıkan yeni oluşıınlara
dikkat elmeleıi, bu oluşumlan
moıive eden düşün:,el zemini sı-
nıf ve kitle sendikacılığının geliş-
me doğrultusunu esas alank ırde-
leme]eri gerekiyor. Sendikal
alaıda}ii bu yeni oluşumlan ise.
ülkemizde son dönerrı yaşaıan
Kün u]usal uvaıış ve diıtniş;nırı
ve Alevi top]umunun uyzıışintn
temsilci}eri oluşluruyor.

Ezilen Kün ulusunun ve ezgi-
ye uğratıIarak bastırılan Alevi
meziıebinin mensıplan, sah sen-
dikal alanda değil, ıoplıııısal ya-

şamın büıününde ayn bir güç
odağı olarak örgiirleımeyi ve bir
baslı grubu yaraımayı hedefli-
yorlar. Sendikal alaı bu hedefın
doğal bir uzaıtısı olarak onaya
çıkıyor. Ve kiylesi çabalarrn
yanlış kmallarda ahtllCüği ıak-
dirde orra_va çıkanacağı zararlı
sonuçlann en kolay- be }irdiği ala-
nı oluştunıyor.

Liliıemizde gelişrı küı ulusal
dırenişinin seıdikal harekeıe yan-
sıması, işçilerin ulusal düzeyde
kjlijnmesini egs alaı dar milli-
,velçi bir penpel*if taşıvor. Kürt
ulusuna mensup işçilerin ayn
u]usal sendikalarrnr kunıa} annı,
ülkeniı balısında ise varo]aı sen-
dikal örgütler içerisiıde al,n, ulu-
sal bir akrm olarak varolunması
gertkiğ ini sğ\.rr:ıuvol. Bu 1.aLla-
şım, u}usal Cirenişe karşı sürdü-
rülen terör ve savaş hali po}itika-
lanna paralel olarali işverlerinde
geliştirilcn Kürı işçi a]mma. ön-
celik]e Kürl i şçileri iş_,-erlerinden
dışlama, Tüıt ve Küıı işilerin
arasını ulusal zemirüde açnıa Jıoli-
ıi}:a]arına karşı bir ıepkil,i de
içinde ıeş, yor. SendiLal hir.}.etin
uluı.al baslıı ve a1.,nmcılığa. ıop-
Iunısal dışl;ıma pclitika}arına ses-
siz kalmasının da bu gelişmede
olumsuz an]amda kaü;ısı bulunu-
yof.

Tehiikell Oluşumlar
Ancak han_ei zeminden yola çı-

karsa çıksın, hangi haklı nedene
dayarıına dal,ansın, işçi sınıfinın
ulusal zeminde bölme ve mücı-
deleyi sınıfsal zeminden ltaydır-
ma özelliği taşıyaıı bu tutum, 8e-
neide burjuvaziye karşı verilen
mücadelel,e, özeIde ise sınıf ve
kiı]e sendılacılığı mücadelesine
zarar veriyor.

Sendikasızlaştırmmın büıün
hızıyla sürdüğü ve sendikal hare-
keıin henüz sa\ırruıa durumunda
olduğu bu döııemde, işçi hareke-
tini bir de ulusal zeminde biil-
mek, doğrudan burjuı,aziniı sal-
dınsının başansına ımLan veri-
yor.

komiiıigler, sınıf ve }jtle sen-
dikacılığı ranlısı kadrolaı. önü-
müzdeki süreçte çok sık kaşıla-
şcağımz bu pruna karşı la bş-
ıan ilkeli le aularlr bir taıır a.lma-

hdirlar.
Kün kimliğinin kabulü. ulusal

baskı r,e aynmcı}ığa, Kürı u]usu
üzeıindeki d3şlet teIöriiıüe ka§ı
çı}oş, ıopl ıırnsal dı şlama ç,<ıliıika-
lanna. işyerlerinde geliştirilen
Küıı işi ıensikadanna Laışı dire-
niş bu tavnı ilk adımlanrı o}uş-

turuyor. Bu adımlan işçi}eriı bir-
liği ve kardeşliği, proleıarya en-
ıernasyonalizmi bi!incinin yay-
gınlaşıın}ııasıyla bütiinlemek ge-
rekiyor. lşi-=ndika harekeli içe_

risinde ulusal kim]ıLle de!iI. işi
kin-ıIiğiyle, sıl,asal }jnilikJe varo-
lunması gerelıiğini. bunun u}usal

kimliğin dışlanması anlanıına
getmediğinin an'latılması gereki-
yor. Önümüzdeki dönemin sendi-
kal ralepler prograııında kiylesi
bir ş,+rsçıeiıiften hareket eden ta-
leplcıe ycr vrrilmesi grrtkiyor.
Sendikal ör3üt yapı}annda, sen-
dika} demokrasiyi iş}eıerek ulusal
zenıinde oluşmuş olsa da b<iylesi
işçi gruplanria yer açmak. aynl-
ma yollanıı tıkarııa}ı ve tutumla-
nrın y:ırılışlığı kcxıusunda ilııaya
çalışıak grievi iine çıloyor.

Yine böylesi bir oluşumu, bu-
güıe dek |oplumsal baskı ve ez-
giye uğramış Alevi tçlumu oluş-
turuyor.

AIeı,i toplumu da inançlarına
açık kimlikleriyle sahip çıkarak,
inaııç özgürlüğü ıalebini yükselıi-
yor. Toplumsal yaşamın bütü-
nünde geniş kapsamlı bir propa-
ganda ve örgüllenme çahşmasrnı
sürrlürüyor. lşçi-sendika hareketi
içerisinde de işi sınıfırıı dinsel-
meztiepsel zenıİnde örgütleyerek
güç olinayı hedefleyen kimi sol

çevrelerce Aleıi topluluğunun bu

çabalan kı]lanı]mak isıeni.v-or.
Buıjuvazinin Alevi-Siinni çaıış-
masrnı körük]eme politikasının
ı<hlikeli ve acı sonuçlan 5eçmiş
mücade.le dönemimizden bilini -

yor. Bugijı heızerbir role işçi sı-
nrfi yaırlısı bir söylemle, sosya-
lizrni de bulaştırarak soüunmak,
bu çevreleri |aıihsel sonımluluk-
laruidaı Lı:rlarmıyor.

komünisıler, sıııf ve kitle sen-
dikacılığı yanlısr miliıanlar bu
teh}ikeli politikal,a kaşı uyaıık
olmalıdır.

sendikal hareket, ezilen ve
toplumsal dışlanmaya uğrayan
.Alevi ıopluluğuıun irı:rıç özgür,
lüğü isıeyen n1ücadelesini destek_
lemeli, Lncak işçilenn bıi1,lesi ze-
minlerde öıgüllenmesi yalJaşım-
laına Larşı çıkmalı ve böylesi
bö}ücü girişimleri eıiJsiz klmaya
yir,elme!idir.

Unutulrrıamalıdır ki, bu h,6lücü
ve teh}ikeli yaklaşın-ılan etkisiz
kılrnaıın yo!u, işçi sınıfinrn ırii,
din, dil, renk far}lr göz-eınıek-rizn,
siyasal düşünüş fark}ılıklarına
bakma}sız_ın sömürüye karşı sınıf
olarak örgUı]emeyi önüne görev
olan}i koyaı sınıf ve kitle sendi-
kacıIığı anlayışıdır,

komiinistler, sendikal alanda
böylesi bir sendikal anlayışın
yaygın}aşıınlmasl ve örgütlü hale
getiriImesi yolunda sava§ımın
içindedir.
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Koaiisyon Hükti ııteti'nin
"Demokratikieşme" Anlayışı

Son yıI}arda ıüm dünyada ve
ülLemizde. emperyalis odaklann
"Komünizın öldü, Yaşasın de-
mokrasi!" ç,ğırtkar,lrğ! vc refor-
mi znıin burjuva pıopagaıdasının
deği rır,eıine su taşıyaı'derııokra-
tik} eşme' sıiylemi, yığıııIaım şıoli -

tik bj lincini çarprtmada, bulanık-
laşıırmada eıkili oldu. Yüryılın
başında olduğu gibi bugiin de bu
biIinç çarpıtma özellikle siyasal
iLı idarlarla ilgiti teme! kavramlar
üzerinde yoğunlaşıyor. Bitimsel
ya}Jaşıından uzak, snıf özünden
Loiıa1l1r,,,u §a da snıf özü giz-
lenmiş) solı.ıt bir devler ve de-
molıasi anlayışı dayaılmala ça-
lı şı lıyor.

Ülhemiz-de de D}?§}IP Koa-
lisyon Hüktimeti Protololü'nde
yer alan'demcliıatii;Jeşme paketi'
ve yapıIaı vaadier neredeış bir
devrim sonrası heyeca:ıı yant-
mış. yığınlarda ıyimser teLJenti-
ler ve büyük tir umut havası
uyandırmışu. (l2 Eylül rejimi ve
onun şekilIendirdiği siya_ıal bas-
kıcı ve otoriter yapıda:ı bunal-
mış) "Ütkeınizin günümüz siya-
sal, sosyal ve ekonomik Loşulla-
nnı diklaie alan, sivi! ıoplumun
gel iş;nesini aııaçlayaı, L,aıılımcı
ve tam deı,nokraıİk bİı arıal,asaya
ihııyacı olduğu kesindır..." cum-
lesiıde ifadesini bulan 'demokıa-
tikleşme' söyleminin vığınlann
duygulıınnı sömüren aıtniyetli
demagoji ürünü değildivse aptal_

ca şarlalanlık olduğu Lısa sürede
on2ya çıL-tı.

Bır yandan özcllıl1e hükiime-
tin DYP kanadı yar5ı refoımu ör-
neğinde olduğu gibi k:ı,ırmaya,
yan çizrneye başladı. Öıe yandan

l2 Eylül rejiminin oluşıurduğu
yeni tekelci devleı yapılanması
olgusu apaçık görülür hale geldi,
HüLijmete karşın ve onun üstiin-
de }JGK'nın oıoriıesi ve eıIJnliği
görüldü. Yargııay'dan YÖK'e,
Mİ'T"ıen Genel Kurmay'a ve ti..im

buılarin üzerinde ve arasında
Cıınhurbaşkanı'na geniş bin nıa-
nevra alaııı sağlavan yapılanma-
da, Meclis'in ve hüki.imeıiı isıese
de kimi değişüIikleri yapaınava-
cağı orraya çıkrı. Öte yaodan
kürt ulusal bareketirıı ma]zeıııe
yapan devleı terörüniin Küfl uiu-
suıu topyekun hedef alııası ve
yoğunlaşması, ülkenin batısında
da yerinde infazlan getirer€.k,

\La ulu.Ian ezen uluslann öz-
gür olamalacağını" bir kez daha
gösterdi. Bugün apaçık bir çlişki
gündelik hayaırnızı şkil}endiri-
yor. Gözle gilriiJür ve elle ırrıulur
biı biçimde: Ge-rek iç ve dış den-
gelerin etkıleri, şer.kse işçisi,
Lö1,1üsüyle emekçi yığınlann,
ezilen kiiıt uIusunun mücadelesi-
nin zorlaınasıvla birçoL ıabu yı-
L-ıldı, kimi engeller aşıldı. Diin
_v..azıl am ayaı _vazl ı;,or, kon uşula-
mayan konuşu}uyor. Ne ki öıe

,vandan, l2 Eylül'ün kararılık
günIerinde dahi yapılamayaı bir
biçimdc insan haklan ihla!len va-

şaııyor. O zaman insaılar gece

1,anlan evleriıden alınıp işkeıce-
hanelerde sorgularıdı, şimdi ölüm
ınangalan gece-gündüz demeden
soka}: infazlan 3erç}Jeşririyor.

Kısacası, o çok imrenilen, be-
ves edi]en,'Baıı demokrasisi' de-
nilen hurjuı,a demoknsisüin ge-
rekleri ve koşu}lan bile biı türlü
ülkemizde hayaı olaııağı bulamı-

yor. Toplunısel uzlaşma geçek-
leşmi1,or. Peki neden? Bu çelişki-
nin alı;nda yaıın şrçek nedrr?

l]iiti.imeı ikıidıı mı olamıy-or?
Deı,leı içinde tıa$:a güçler hükü-
mete karşın kendi bildiklerini
okuma 6ücijıü Lendilerindc mi
bulatıil i 3,orlarl Yolsa Hi.iliimet
burjuva den-ıokıaıik kun:nılan
gerçe},ıe işletmdi mi istemiyor?
Demo!ç-rasi sö1,I:mi5,1e bizi mi
kaıdın1,or? Yc*_ıa bu h:rumların
ülkemi z,ie iş}eıimesinin olaıağı
y-ol( rıul Bu so:ular değişik bi-

çimlerde cevaplaırabilir. Ancak
lıu son:lann ceı,ap'Ian ya-*m sal-

dır. Poliıüa basiı ve kola1, değil-
dir. Ya burjuıa d<molnsisi, ya

işçi deıno*rasisi. çağırnızıı. beşka
seçeneği yrıktur- Tüdciye gibi sı-
nıf çeiişhilerinin bu denli yoğun,
birikimin bu denlr sınırlr olduğu
ülkelar baiiımındaı seçme şaıısı
daia da azdrr. Snıf eganenliği-
nin biçimi bu çedeıle daha şid-
detli oluyor. En azındaı Demirel
kumaz ve denelınıli bir p"cliıika-
cıdır. Halkrn ne be}ılediğini de,

neyin olaıa}Jı olduğunu da, ken-
di sınırla,ıını da iyi biliyor. 'Dev-
leıle büıünleşmiş ıeke}ci seıma-

},enin çüarlanıri l,e oıun 82 Ana-

1,asası iIe çizileı sıyasal rejimini
esas o!aız}: ve berşve kaşın ko-
rumak-. koa]isı cçı hijkün,ctinin
birincii i;nceliğidiı. Doğrulu bul-
mak. geıçeği bilmekeıı 3eçiyor.

Ült-er"ize aıca}: iirsüıIü yığın-
lann bilinçli dcsıeğİne sahıp işçi
sınıfrnm iinderliğinde gerçekleş-
tirileceL kökJü ıoplumsal deği-

şimItrle işçi sınıfı demotrasisi
gerçelc isıikan re özgürlüğü ge-

tirectLıir-
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Öte yan<lan TKP dünya
üzerinde rck başına bir ol-
du değit. Bu anlamda
TKP'ye saldırılaı yalıtık
olaralı TKP'yi hedef aldık-
ça haksızlıklarını büyüt-
nrekten başka bir sonuç
doğurmuyor. Çünkü TKP
Oktobr Devrimi'nin ve
Bolşvik Partisi'nin dolay-
sız etki ve katkılannln ürü-
nü olarak doğdu. IIL En-
ternas1,onaJ'in bir seksi 1,o-
nu, Korninforrn'un takipçi-
si ve uiuslaraıası komü-
nist-işçi hareketi ailesinin
bir ü,vesi olarak 1957 -
196ü-1969 ve diğer danış-
ma ıoplantılarında varol-
du. TKP'nin stratejik ye
talıik hattnı üzeıine bina
ettiği genel çeıçeve, bu
itişki}er içerisinde oluştu
ve biçimlendi. lJnutulma-
ııalıdıı ki, TKP'ye yapıla-
cak satdıııiarın bu saydığı-
mrz büıünselliğe de yönel-
mesi bir zorunlulukfur. Bu
nolıada da diktiat edilınesi
gereken bugün eı fazla
pıim y,,apan ve övgü alan
fıJtumun ge'lc nek_sel kom ü-
nisı haıekete sa]dın tutu-
mu o}duğudur. Eıı prim ve
övgününün ileriye açılan
ucuııun burjuvaziye kadar
ulaştığını ise belirtmeye
bile gerek yok.

Kaba "utkan gelenek",
"yaştyOr,savaşıyor"cu yali-
laşımların ise, günümüz
gerçekiiği içerisinde ayak-
lar:nın yere basmadığını
söylemek gerek. Onlara
sadece bakrnak]a yetinme-
melerini, baktık'lannı gör-

meı e çalışmalarıni söyle-
yebiıriz.

TKP tarihinden çıkartı-
lacaii büyük ders]er bulu-
nu\-cr. Teoıik-ideolojik
plaı,.ia bunla:rn değerlen-
dıri];ııesi, ortal,a çıkartıl-
ma-§ı geleki,vor. Ama bu-
gün komünistlere düşen,
önctlik]e lg]C'li yılların
kon_. iıist önıülerinin bir-
leşnıe-tekleşme ruhuna,
daı grupçuluğu yrkırıa ira-
de]trine sahip olınaları
olu1,or, Onl:urı ııücadele-
ci. aa}ı, adanm4 kişilikle-
rini örnek aiııralıırı gereki-

yor. Enternasyonalizmi elden
hiçbir koşutrda bırakmama
özelliil erinin öne çL,arılması
gerekiyor. h{arksizrn-Leni -
nizm'e ıılan bağlil:kJarını, iş-
çi sınıfına olan sadakatlarrnı,
yoldaştarına olan güverılerini
örnek almak gerekiyor. Ko-
münistler, bugün içinde bu-
lunduğurnuz oIumsuz koşul-
larda öncülerinin aEığı savaş
yolundan yiirüme kararlılık-
larını sürdürdükçe, komü-
nizm ideallerinin kızıl yrldızı
paıiamaya devam edecektir.
10 Eylül 1997'yi bu bilinçle
karşdayanlara ne m utlu !

TÜ
ST

AV
 

TÜ
RK

İY
E 

SO
SY

AL
 T

AR
İH

 A
RA
ŞT

IR
M

A 
VA

KF
I



16. Yıiında
nGM ülrenişi ve Profi§o Barikatı

Eylül ayı komünisı-işçi
harekelinin önemli günleme-
leriyle dolu. 1 Eylül, 10 Ey-
lüi, 12 Eylül bunun ilk akla
gelenleri, ancak hepsi değil.
Eylül ayı al,nı zanıanda 16
Ei,lül DGM Diıenişinin de,
30 Eylül Pıofilo Barıkaiının
da yıldönümünii kapsıyor.

16 yıl önce gerici-faşist
karması MC Hükümet.inin
DGM yasa ıasaıısmı yeniden
TBir{lr{'ye sevketmesine işçi
snıfimız Dİ SKin öncülüğün-
de karşı çLkıı. DGM Yasa Ta-
sarısı'na kaşı üç günlük Ge-
nel Yas ilan eden DİSK llye-
lerini serbest braktı- İşçi sını-
flınrz, başta s:ınal-i melkezleri
olmak üzere, 1urı çapııda ey-
lem ve diıeniş)erle DG}r{'nin
yırsalaşmasını ön]ernek üzere
baıekete geçerek taıihiniı en
görkemü, yığınsal politik di-
renişleriıden birini gerçekieş-
tiıdi.

Direnişİ gerekçe gösteren
MESS'in fabrikalaıdan öncü
§çileri tasfiye elme olErasyo-
nu başlatması üzerine, l8 iş-
çinin alrldığı Prcfilo Fabrika-
srnda T.Madcn-İş'e hığb işçi-
leı fabrikayı işgal ederek kaı-
şı koydulıır. Polisin fabrikaya
saldııısında T-N'{aden-lş mili-
tanı §çi Yakup Keser, 30 Ey-
lül günü polis kurşunlarıyla
şı,hit edildi. Onlarca işçi gti.
za] lrna a[ı naral, rutuklandı.

1l Ekim 19'76da ise, MC
Hükümeti, gerçekleştirilen di-
renişin yaratıığı kamuoyunun
da baskısıyIa tasaI!yı
TBMM'den geri çekti. DGM
Direnişi, ıopl umsal muhalefe-

tin ba§l.a işçi sinıfımız olmak
üzere tüm güçlerinin başarı
haıesine yazıldı.

DGM Direnişi ve Prıı{llo
Baribtı ü]kemizde gelişen sı-
nıl mücadelesi açısından bü-
yük önem ıaşlmaktadır. Bu
e1,1.,min ıışıdığı önem, işçi sı-
nıfının 1,ığınsal poliliI ınüca-
delesinde öıemli bir kilomet-
re i§rnı oluşturma_ıının yanı-
sıra, 1980 öııcesi ülkemizde
yaşel]an deşrimci kabarışın,
iç savaş sürecinin de illi ha-
beıcileri olmalanyla da bağlı-
dıı, Niıekim TKP, o dönem-
d.,, durumu doğru ıahül ermiş
ve Genel Sekıeteri İ.Bilen
yoldaşın ağzııdan : "Fabrika-
lar kalemiz olmalıdıı.", "İç
sava,ıa zorlu1.-or}aı", "Barikala

çrkacağz", "Proiilo bunun i_lk

örneğidir" diyen açıkJamala-
nyla, sii:ecin 5,önelimini ve
savaşlmln kaıakterini belirt-
mişlir. Ne vaı ki TKP önder-
liği bu doğru deııimci çizgi-
de duramamış, n-ıücadelenin
keskinJeşen karakteri-ni değer-
lendirmede sağcı bir yakJaşı-
ma yuıaılanarak TKPyi I2
Eylül kaıanlığına pusulasız
getiımiştir. İ.Bilen sonras1
Yağcı ve ekibi ise, üHdasyo-
nu geıçekleşlherek uğursuz
rni syrınlaıını tamamlamrşlar-
dır.

Yaşadığımız dönem biı
madalyonun iki yüzüne ben-
ziyoı. Madalyonun bir ytizü,
komünistlerin yaralanıı sar-
dığı, inkaı bulutunun süıdürü-
Ien ilkesel ve kararlı mücade-
leyle dağııılmaya başlaıdığı,
\çi sınıfıyla yeni yeni bağIa-

nn oluşturulması yoluna ko.
y:lunduğu bir süreci gösteri-
yor. Bu süreç al,nı zamanda
mücadele geleneklerirnizin de
yaşaıılıp yeni kuşaklaıa bir
deneyim hazinesi o]arak su-
nuiması göıevini omuzlarımı-
za 5,üklüyor. Madalyonun di-
ğeı yüzü ise, tensi-katlaıın ve
sendikasızlıştırmalıırın süre-
giniği, yeıinde infazların ya-

şndığı, Küt u|usu üzerine
kan ve ölümle saldırıJdığı, en
küçük biı il,iieşıirici önleme
bile, iş güvencesi yasa tasan-
srnoa 8orut6u_su glbı, aman-
sızca karşı çıkıldığı, üstelik
riim bunlarrn demokrasi şam-
piyonluğuna aday gösterİJen
DYP-SHP Hükümeti eliyle
gerçek'leşıirild iği hh dönemi
gd6leriyor.

Böylesi bir dönemde mü-
cadeleci send ikal geleıekleri-
miz içinde önemli bir kilo-
met e taşrnl oluşturan DGM
Diıenişi ve Profilo Barilatı-
d;üa da öz-el bir önem kazanı-
yoı. Çünkü briylesi eylemler
bugiin de §çi sınıfımıza zafe-
re giden yolun mücadeleden
geçliğini gösieriyor, sınıfın
savaşlm yolunu aydınlatıyor.
Komünistler, bu bilinç:le dav-
ranıyoı. Bu bilinçle mücade-
leci sendikal geleneklerin ya-

şatı]maıına özel bİr özen gös-
teriyor. GösıerecekJer.

16. yılında DGM Direnişi
ve Pıolllo Baıikaır'nın aydın-
Iü yolundan yürüyen komü-
nistler, bu mücaduı]ede şehil
verdik]eri Yakup Keser yol-
daşlannın anısı önünde say_
gıyla eğiliyorlar.
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BARış içiı,ı snvnş EMprnynıiznııt.KARşı sAvAşTın!
BARış içiÜ shvaş "vrı*i uüı*yn.DüzğNi"Nr xnnşı sAvAşTını

EAHış içiıı savaş xcrışüp*iznı içiru sAvAşTıfi!
1990'lı yıllarlıt birlikıe, l

Eylül Dün5.,a Barış Cünü,
dünya ölçeğinde ycp1.,eni ko-
şullarda kı.ıf ianıyoı. Sosl,aüst
ülkeler toplıl uğunun kendini
dağıtm a_sıyla birllkte diinyada
eır-ıpryalizrnin mullali ege-
meııliği yeniden l:uıuldu.
Başta ABD eınperyaiiz-mi ol-
ııak üzere etnp.r),3lizr.ıin
saldıtgan güçierinin bui-ı-uk-
çuiuğı:na da5,alı "Yeni Dünl,a
Düzeni", ezi]en ve sömürülen
ha]lJara, silı-h gücüne day,alı
biı banşı dıyaiı,ı,or. L]zın si!
ze ger+k 1,ok: İşte irak-

L)ahası sosyaiist ülkeler
toplıluğuı,ıun kendi kendini
dağılııasınıı ardından boy
atan miiliyeçilik, öz+llik]e
Yugoslavyada vaşanaılar, 1-
E}'liılü dar ı,nlımCz!" ,.-ni iı-
sanlıt için iıüyük l-.iı yıkım
olan Biıinci Dünya Savaşı
öncesinin Ipşulla:i anla.miııda
özel bir öns;ıle kutlamamrzı
gerekiiriyor. Nitekim dün
Av usi,arya- M acıııis ian r,,el iah-
tınin öldüıüldüğü Silaybos-
na'da, bugün başıa ABD ve
Alnıanya olınai- üzeıe, em-
pc11 aJi _.l d*r"lelIerin dcnelİ-
nıinde uğu_suz bir seıeııyo
sahneleni.vor. 1 9ti0'li 1,ıllarda
,veni-tulucu luğu n ernpeş,alist
meıkezleıde iktidaşa gelme-
si1,1e biriikte yeniden boy
aıan neo-faşist hareketIeı,
m,lliyetçilik daIgasınıı geniş
bol,uılar almasıyla birlikle,
bugün tünı dünyada somut bİı
tehdit duıumuna gelııiştiı.
Al manl'a da }ıaşanan " D az,lak-
iaı" olaı,ı ıekil bir ömek de-
ğüdil. ABD'de, İngiliere'de,

Fransa'da, İspanl,a'de henzeri
neo-|aşist harekeller geliş-
mekle, Fransa'da çaıpıcı bir
biçin,ıde gö;üirlüğü gibi, se-

çimlerde an]anılı ölçüIcrde oy
atabilmektedir. Dünya ölçe-
ğinde "Yeni Dünya Düzeni"
sö.r,lemi5,ie eınpcryali,,min
yaraftığı ,veıi savaş odaklaıı
gelip bur,'!aıa elılendiğinde,
günün-ıüzde lıaıış saıaşınrn
öı,ıemi çaçıcı bir biçimde or-
tal,a çılıyoı"

L'Il}ieı,ı izde, Türlıi.vc'de du-
rum riaha da vahim. Tü:,kiye
Küıdistarı'nCa, Şıın:ık'ıa o1-
duğu gilıi kimi zaman sı,)kı-
nm iehlikelerini de içinde ba-
nndıran bt iç savaş sürüyol.
Dem ol,ıa_ıi söyl eırıi eriyl e iktİ-
dara geien DYP-SI{P Hükü-
meti, Genel Kurnıay'ın ve
Ozel Harp Dairesi'nin Ciıek-
tiieri doğrulı.ısunda, bcyun-
]arına davuju Lrkmış, tokmağı
açık-giz_)i sen is]erin einrine
venniş, bu savaşrn sorunı]ulu-
ğıı_nu taşıyor. Başbakan, }r{il-
ü Saı,unııa Bakanı, "Sınıröte-
si operıısyor, var ııı?" soıusu-
na "Bİ!ı-ııİyorum" ),anıılru ve-
ıcbi}i1,or. Tü;,ki5,e K üıdista-
nı'nda yiirüıüIen adı Lonma-
m§ savaşa karşı sesiııi yük-
sellmek her bırrışseverin gii.
revi oln-ıalrdır. Kimse terö-
rizm sözleı-inin arkasına giz-
leneıek ioplu infazları, yer
yer soykırımları mazur gösie-
remez.

Komünistler, Kürt ulusu-
nun kendi yazgısını özgürce
tıelirlenıesiıi. bu dcğrultuda
yürütti_iğü savaşı destekliyor.
Koınünistleı, silahlı mü*ıdele

ile ıeıörizm arasındaki açık-
ıeçik sınrrlann bilincinde ola-
ıak, bugün Tuıkiye Kürdista_
nı'nda PKK geril'lalıııına ve
Küıt ıı]usuna karşı yürütüIcn
savarsa "Hayır" di,vc,r. Türk ve
Kürt u]usiarı aıas:inda 1,aratİ-
ıriak isienen düşmaniığı kay-
gıyla karşılıyor, üstesiıden
3elmek içiıı mücadele edi1.,or.

Söz 1,ok_, komünisı]er düı-
ya öiçüsiinde bu 1 Eylül'ü
geçııiş yıllaıdaki güçlü ko-
niım]ari nda kaışılarnıyoılar.
Ama konünisl onur ve so-
ıumlulukJarıyla" taı-ihin teker-
leğinin dön<iüğü yönün tilin-
cinde olaıak, ıehlike ve o!a-
naİlora işreı eı;nekıen de ge-
ri duı-nıul,crrlaı.

1 EYLUL 1992'de,
Dünl,ada b:ııış için savaş;
Her şevden önce empı:r5,a-

lizme, onun "Yeni Dünya Dü-
zeni"ne karşı saı,aşırr!

Boy atın nıilliyelçiiiğe ve
neo-faşizme kaışı saı,aşiır!

İnsarJığı barışın temel ilke
o1acağı komürıist lı-ıpluma
ulaşıırrnat için sar aşıu!

1 EYLUL 1992'de
Tüıkiye'de baırş için ıavaş;
Oncelik]e Tüıkiye Küıdis_

lanı'nda PKK geıillalaına ve
Küıt ulusuna karşı ;-ürütülen
savaşa §on *-eıilmesi için sa-
vaştır!

"Yeni Düni,a Düzeni" için-
de empı,r1 alizmin ülliemize
biçtiği uğuısuz ıole karşı sa-
l,aştır!

İşçi sınılımızı ye lüm çalı-
ş;ınlırı, gerçek harış, yani ko-
ınünizm davasııra kırzanmak
İçİn yürüıülen savaştır
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