
lrak kürdistanın'da katiiama §şn!
T.C. Silahlı Kuvveileıi,

Kuzey lıak'ı-ali PKK kımp'Ia-
rrnı temizlr,me hahanesivle,
sıniıötesİ bİr savaş başiattı.
Televizyonlarda heı gece
"h{ ehmeıçik-"in kazand ığ,ı za-
fı:rler sergi'!eniyor. Once
u.tıak]ar, ardııdan helikopter-
]erle bombai;rnıp laıanan lra!
Kürdislanı tc,praklaıı, uzun
tıiı topçu aıeşınden sonra
"Mehmetçik" ıaıafından'fet-
hedili1,or". PKK kamplarına
'Tüık Ml,ıağı çekiliyoı"- Gü-
nel.den Talabani ve Barı:-
ni'ye bağlı peşnıergelerce,
kuzeyıien ise T_C. Silahlı
Kuı,ı elleıi'nce k_ı s}ıca alınan
PKK geılllalan, kolay yutu-
iur lokma olmadıklarını g5s-
ıerdikleıi güçIü diıenişle or-
ul,a kı.l,dulaı. Tüm sör]ern-
lere karşın, TC Silahlı Kuv-
veıleri'nİn en ateşli kalcınşörı-
leri bile önümüzdeki günler-
cie bıölgeniı yeniden PKK ge-
ıillatrannın denetimine girme-
1,eceğine güvence vererniyoı-
t;ır. ]-C Silaiılı Kuı,reıleri'nin
hölgede ne kadaı süıevie ve
nasıl kaln,ıası gerekıiğine iliş-
ki n seiıaryol;ır üreti5,oılar.

Telev izyonlarda milyon-
larca, hatta dünya ölçeğinde
ıııilyarlarca insanın göz.!eri
önünde TC Silııhlı Kuvvetle-
ri'nin yürütıüğü bıı kaıliama
kaışı dtığru dtirüsl bir tepki

yok. Ne insan hakları ı,e de-
mokrasi savunucu (i} Ba-
tı'dan, ne Talabani-Berzani
1,önetimindeki lrak Kiiıl Fe-
dere Devleıi'nden, ne de Tür-
kiye kcırnünisl ve işi hareke-
tinden. ı(oııııjııi-sı ğjrlıi, ön-
ceki s.ıyılarırıda yıuaıılmak
istenen Türk-KUrl d üşmanlı-
ğının te}ıli-kelerİne işaıet et-
miş. huıun iüm topluIrı ke-
simlerinĞ oldı.ığu gibi §çi sı-
nıfı içindeki ıehlikeli yansı-
rnalanndan da söz eımişıi.
Bu5ün lrak Küıdisıaıı'nda
TC SilahIı Kuı,vet]eri'nin
gerçekieşıiıdiği katliam, ken-
di ağızlaıından ifade ettıkleri
gibi 1arın TürLil,e KürJista-
n;'nda ve hatla ğrıesı pün
Türkiye'nin Batı tij]_seleinde
ya-<a},ari liütiere kaışı da uy-
gulamaya konabilir. Bu reel
biı ıehlikedir. Ve bugün lıak
Kürdisunı'ndaki Kilrt katl,ia-
mıııa gösterilecek güçlü tepki
dışında bu teh}ikeyi önlenıe-
nin o!;inak]arı da son derece
sınıılıdıı. T'C Silahlı Kuı,vet-
]eri'nin lıak Kürdistanı'nd:ıki
Kürt kaıliamını resmi-özel te-
levizyonlarla birlikte günde-
lik basında da geniş ölçiide
alkışlaıla göklere çıkaıdı.
Günlük Ozgür Gündem gaze-
tesi ve birkaç dergi dışında
şovenizmin bu kabarışına
kzıışı biı ses 1,ülise'Inıedi.

TC ıarihi şunu göslerivor,
Tüıkiye'de egemen sıııfiaı
anti-koınünizm ile antı-kürt
pclitikayı eşzamanlı o}arak
yürülüı"ler. Cuııhuril,etiı ila-
nından beri ülkemiz bajtrmın-
dan adera ıoplumsa} bir yasa
düzel,ine gelmiş bu eerçek-
iik, ilk örneğini TUYAP Ki-
ıap Fuarı'na polis basi_ınıyla
ilk örneğini şerdi. Iralı Küı-
disıanı'nda TC Sila},lı Kuv-
vel]eı-İnİn Kitl katliamna ses

çüaırnal,an_ haıta uıangaç bi,
biçimde destek veıen sözde
demokıatlar (!) TU)'AP Ki-
ıap Fuarı'na polis taskınııa
kaışı avaz avaz bağıııııaya
kalkıılar. Nefes]eıini b,cşa tü-
ketiyoılar. Sınıf mücadelesi
heı zaman olduğu gibi b
ugün de kendi yasaiaıı u5,a-

ınca akr1,oı. Iıak Kürdista-
nı,nda katl,ianıa son şerdir-
rnek içiı n-ıücadele etrneyen,
kürtleiin en lemel haklarını
sav..lt,ıinaJvan, 1,arın kendi
hiık laırnı da sav u ııarnaz-.

Tüh komünisı]ğf, sosya-
listleı, insanlık hak ve onuru-
na sahip çıkanlar TC Silııhlı
Kuvvet]eri'ııin PKK gerillala-
rına k:ışı gerek Irak Kürdis-
lanı'nda, gerekse Türkiye
Kijrdi,\tanl'nda yırülı üğü kat-
lİanıa karşı ııkıif bir ıutl]m al-
malıdırlar. Y:ınn çok geç ola-
caktır!
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Oktobr Devrimi
75 Yaşında Bir Delikanlı
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. Günümüz Dünyasında

l|erleme Güçleri ve Gericilik
__ oünumüı LıpiuJumi bilçol bıLmds
10. }t4,ıID \Iıuıdılı, h.ıu ğqlüğıdıb
LıpiulimdcJ fş\lıdu. Tckrllcr i< dcr lcıo
füonü bıicşluo dfrıcl k\.]ci İırnulmi
olu§mus, &r, borudıd: buriilın trıııioluşmuş, &İ. bo}udüd: buli]lıİ trcııci
Eüç}o t]c uPiulıst ürfıh ü§lrd l ıfueda-
\l taü§m. oııĞilbrü tılçu& \cslrn}cşn§.
ıu, İiapıtalııı tlımmiın ı( istt§s;rııt
! tar§m. oııĞilblü tılçu& \cslrn}cşn§.
ıu, iiepıtalııı tlımmiın ıf istt§s;rtİı
ğEıı].k. tü d:rum clunoil bürimt buı_

tmlı dcmoknıil bıuğDr ldddlğu ol-}ılcı& dc\,!cı rkclr ı kıpiulmi, bu hıİlıılı§, §ırt| t. çoğ0 lEz !ruc. Dskl(m4
s.ldırr]il diircrılry,ğ Kcııdsi ıçin rNüc]İ
ul,dığ dmnJıü pdıılı şırujİ. hı.Lıluı,
ktİ. ba§rtru\ğ. Caludıma\ın ş\u.mıyo .ÇalşııJıa L:ışı ulgutuan t.lcrİ9 Da\, ğılEıJdDh nrni]cn nucu vcı_
bciiğ] düfrmled:. fuP.D.aJüh, iğlcm
tlijcml doind{..sıd*] ltc da].rıt
@bünc\ $m ıoöı rcJğnkR bqı.rımılıı
\i u)8ulmıIğdd Enp*lalin,-çıJşıııJı_
m .Mmr),ğul lğ dıyaıqmını-ÖoJ<ocİ
4D.ulusi bcı-ıllığl, şorumL üIçJlğı,
uJoslm l{lruıcl wüsFl mruru İışı şı.ğıJını;..ı LoruUcmcir v< kş\:mıt odı,hDümüı d!İ!,üıDd. l3Pıd@iD birc}-cirNn\,( cmİ öpuu ı&olojsı, md;.ıİı
!,o] o!,ı3_Mam ffi i diinl,aru gi&cie bü}iil at]ıı ı,mc*rdrı. B<ıcilli
Aı+ abalı6u. bofw@işiĞin öadn]sc_
§ı,_ı28E ıDli_İ@ünih ı! Li, r.o}aı
}ii] türl d.ğğlrrn, $Düdlsği_ ıO| @BDffil _w aNi a' yoıJşıum 1olİçoul-bdn 

_ 
Kapıu]Bı semde dtldcnı 5fışmc_sin&li şısizJ* gidğ.r s,}ğ, tç-m cm.

Frrra§ü r*E EElei oIı§fu. ABD, Bah
Armpa w Jıpoo,z Burİı ja.ııd-a ıuta
Po2.dD. ffiıı}i yıtEn ı]anls. ba))lffd& lıaynaldşı (m biireI kkruk iJğl@.
nm bclırlclı<i alıınıımd: üğEIJüL.ld. a-mt ılin ıcbbcı \ışrı:Jtuöı. Cşıılı boi_gckıdr. örlJüc Psıfü oŞzniri btıig€.sud., LıılD Afiğül'da. aiğı- s-.ŞaCwüıriytlm'n& şe .l-ap 1'İrud:sin&
}@ cı.ononü ı,< p.!llü rcL:bcı ılanJu
oiulma\bdj, ABD kl,cl;friru öola cac.mdi& Polt(ılalsl boı]ı n Lendj c-ılı q
o}rrlcn olauu oFki dc\J.dğn hJ; bağ_l§üfu ç]ln ı! 8!a!D]ilJcri!i fcd5 d-my_hu druJm donşada §,doek ruw oL( rf gü\ eBiJü ü},UdmA]Q&. Bü
guroq_d]D)İ@ı r@_bİ paylaşm *vışı.M Ğıgr doğu sü.'IJft L!dİ-

Emperüalıs üIt kr ıt baifisü]ığs i._mş delcıJcım (oğuDloiu gaiındald
ct6omü tcl§tr dtrı,ı ıi sndı saolt
E E;dc,el ru mğJcdcD lr+ileüE tc_o\ bölşloioJc Sffialı. Hj!d_;s Atrikı
Uust&rt)tıl.I. ıt biçoL üLc& alIü. 1ol§o!üı İ. Fulaşıc, ha55]ılİitr $fuF glhc_
sirı*n \.c ttaiia şou;u tıinsa: Ölum.lcr
dcl, cmü.İ!a.!ım ır i+iı,,lil;iloı gt.Mlu.
ör. Ta:i}rç.] gc|4nrııa sıdİı, cron"|u.
miı lunınJanıı r Lrlı g*rc cn-
1aJun,i, gcncilü Eüi;cımn ».:ıi.asİ dıb:JUın çıJ.::|a-u o Laır d-üu dtş,nu
olo,alıdt. S(.}5Jısı b]oİua d;Ainası ıo
Dil.a m,[<D2lt6 (id. ttııiı üguİ. LoDuml.ıoşi.m,ı dcı]mc çu;la nb mur düjJ
tr(Lk. (üE. d!+. ö]rİ8bd. q e.Jru polııi.rı Ecmf,Efu

Eı,pnal.o dün!§)E lodı mlııı!ga;rllığio dırıııroı Epo,cn beJrJau in.
dfsu! hf u5ıloı Bu hajUan Lcirlı 8cl§m< 1,olJaıru ortül\İ k(ıtc bal]au,ün
},ol.jun bua]ff )a ;-omlı5 oı. HıJUa o gil.ırııIığiai rbdı cdıloı Dunlom 6şİryihölgcl<ıindc çaışmalu» çüı,^uo aL r.&!ı tuıada, Uuutlmı5.u. l-Dusluaıı ge
trüiğn }ial.st A B D mlrrl ıluıı ıdt. SaİışrNıLr,i heşl drn ör; i(BD cın6ryılıı'
mnd.! lr}r-U_§ıı}oı. Dlı,1 a .6İmİrılıgı
Poıilılüsü,dn A BD @Fn aIlhl los\sıbuaıl \cy'ı L,ıçmıd< Le ıdl 1aşaı,ıJ çıl,u*Jmı ilo cdı;,a l8D ru, ujgul"aıpı lrepc-n,rl)3.iltl. *u Dl\cl.İc cşıı hallı olma
1,uı ıJışLlo dı5aıu 5u4iııİl<ıı bJk dıış.

mru boslrı ıcjimloi dğku@6i E bor.
l.mdltı t l\.ld. tırşı ctoımü mbu3'o
u},t!]üııı }-aPorst. mFrr.lisl ğDPlüdaı ç*ıı ç.lbkbinin d. cılogt}l. }d B_
ıilüüsEl* odalto 1rıııryc. To5.cİun u.
v4 _ıcbJiksnı t4irtuyo. Vrın-o'ı Lışı
)trünj].n 9v.ş Kübaya lış.şıllırdr ıüİ.(furtls rbrto, Fillte balt@ Ysı] b.t.luım çiitmsJ. LEbrr'a Diı jahalc, 9ıımtu Grcmdı'!,ı st6 rirdaiek E i,
6d. iiütıgıe 1e Lılı ıaldıı. lıre'a Laıİı
9y§ !. AJabLe'r §gılı turılı mp«lı.
lhD rituİd< tğ ıffi yür-l.ilsl oİrÜ
\ala<al 9}.,su ,uiiarüı g&a bub§ıdr.

CEDim!z dun},.smdı bııujinİı *
Dürü P.lilil.lğDdl lapığı 6şim dtğşılr
ftlğ E m6ın7dt!. o@n g.]tmc }.e9]1üta_r dcğ§tğmİ}6 Em\ ik *ma;ıc. r-
lıclk ic _ıoy'_uo uoo&lo oztışou çclş_
kl),ı @d.n }rldrmDğ. GctismcnD dn.a-
ıetııB ö)lcdu L] tapıiımn L'oaı Loum-
lğE tur-knaEck ı§i! !üüİiü8c solılĞE
ijfJcrJğ l3çrulmu dğı\ mD tffitDd..
kj bütüD {rı4ld.riM ltskj_',İcşrcir yd
ıçl1,o. Yışm ({i suf m ıoPlum içbdc]o
rolüDib rbAu illşkiı Mırtsisl tıuisl
tği§İ doğfuluyğ. Büi!-,iD üdis ı]anıDd.
ğ@ öJçbdc E) tulffiıı §çı suıfim sf.
Idmn },üL<l vblfll 6.l( s.}übü §çüğltdılırc yot ıçıyo. Doc}Jaiı duşİ:'ııdur.
lai gibı smıI olı,a öEliiiiıü ğudaı kjld].
np sEIf 6öğd.l6in gaclcsü hlmıyor. lşçı
surfı. snl mücadcJeİ ıçio& tiJlii; A.ü
& 5üçlodi*li lcud polıü pntin, o-
dilet * i*b ğgıdcrİr duşÜral Lepiu_
Iim uc oprıl.ıJimc &ışiclmcaur, po-
llıü. iĞolojil oöirĞlcsr d.şu ci§'ğ,
B! Fü.ad.lain bolxlla gĞtliwı. bışıfi_
l«i daba da çşıÜa- "İ ç..İ t"l*_
dan daıu d. rnşıiıicşi;u lşi smıJuc Lö\-
lu çüılm. şçı bac}.amm btliğmiı sğ-
lffisü. sE D rğm 5tdaşIuıl,İa dalan5-
Mr lt «).1@ birl ja;]İi şrclJı LrIıyor Kc
Etmlln ıoPl|ğ içmicdc &;m tökJo sd-
ouş iş,isnfı r,c ün çdşaılau o;-a.vm.
sal 1-üaılımı ölc gain bE ha.LdE k0
silcı]ğt oldullan rçiİ kk lct bur;u..uiı
s:]dı-ılum tıedcf olnw

işi suıfı. ça§ntm md d.\Timcl 3@-
[ı v. ffiaİ.'. dis}Lrff 3ömurü df k@
şümal. ya toFlusu bjt@L i5iı s,:şu
W Etçnr As!a. Afrili ı,c LltE ADı6}a
üii.]ğinir gcoç vc belı gcl{cn §çi stıfıM onönde zq gbnı.lcr ürnlor. Bt ütlclc-
ru şç'snfon Lr§6,DdJ @rro.a]h ı!
tğli ışbEiilil !ömünolcİ bulu:ju},or. Bu
ijll(ledf, §çt sftfro dnrin,cipoıılen Op
)umı:l 3clışmcnin bün*l rorisi oljn
ltlııLsim Lrniniımi tcnlılcı ım kıla.ıı
cdut'ftk tllc]ı bğ srf ,rditllall \İrihcl j_

diılcı. Solali.ı dnmİ. mr-l ısall,Jm
nu açı\: lıaıtmsı mdnCc scı,üo
içiı uvaşmı bcıilkniı kcıdi muı'Loşol-
lane u; gtlır abiln,c trmsni gdşıvctil_
nf,li vc tJilodmctıdşlg. Dcıroıİi xnı.
lCfu tü§leniF rcpı!maJauo ş,du, nm
ça]§anlgr halJmı x 1.4usıJ ısrmJcn.
ni larırlılülı şrunalıı. bu4uı.a ışIou-
nun şılaıal bunalrıdo çıliş yollur 86-ffi.n, 5ömü6o duzau, n| almıift.
ni ilcri ıirorlcri, güıümİ.iiD kft] soffiiı-
mı *slılrı ryin,glil_lc çözuın]et tctim.kff d.n.tc§i\ d. _Dunlıciı l;şiutüıı \ın,lnğ? dcBi!du, t*piuiıaniı 1,ot cdıJol*i.
!§§ı],ğln sönurü&ll ı1 \*ndin Lrrrıl.
nı*ı olmlıiıdo. Dılı,vıd.İıı ül!cııiz& ıüm
LoınuıısıJcrin şc ıuPurud iloloıx guç}*i-
M rıtEl Dlsmı hlö,.

biiliımc bo-
m 1'1.ı,slı@sriı, dcrı*] vc i.poı uo.uülüm Kr fficsb& ve ılınnl*-lum içiş gcşncsodc vc &ıİı]m,

ıJadcsn bulmütdu. Yıi]Dsl (slriisDd. jjadcs,l; b;!;*tau. Y,lu-l Çr,lirvc@J]aye dirc8a by !*Pü bı]ni 8cJ.miş. bü§i ıçüı; ı.( d<.,lcı boıcİm moı.
fu,boüTl.jil_, ulışmşr Tm dlo1ı olçü.fu.borTı];, ulışmşr Tm ,İr.* olço.rbc ğn<qtjo §ömijfficl hl}t\ Lİtr clibe ğn<qiği §ömijfficl hl}t\ Lİtr cl
& chckk du ulus.luısı ıclcl]c@ !üç-|cmcs i. ü reı Ln in ulu.l.. 

"ra 
s d şouo-]ı

}@i bi, \§tElnsauü dl\ı@§ır. '}@i bi, \§tElnoauü d.\.a@§ır. '
Tckl.:ı burpvui a"t,.; loşrl]m r,@_

duıı uldtıabilmcl tr-E suRul omzalt
yapo.aludu. Krptqlr.! d.rl.ı. öaJi_t}c böl.
ç sacıİığı\.ja ulusal rcIrü iiüğüi bi bölİ_
Danün. kl.ici *malc y.uuo;roi&o
pa}i.şıJmsn gğiEıriu. a 1a bi oxJ-
kLaL \,,",EJUdar LfDdr_çüğlm §b }e-

axı çoi" dı
ü, KaJifi;rc

çLajl kuımla&n LfDdr çüğlm §i! }e-Iai.lffi},a tr.i§maraada-. Stnurü muau_
3*i.!* 9} 9y,:şıldasnş.r iıc.lmiş,

\rc işgtcüD.;, *'eııit ,r"ı *Ü
sıümasodo afu ölçödc dibıstltnun sılırlmasodo fu ölcü&

bılıi kiıtu ctdt cdaoeı'ıdr.

çüd. zo' kD]]4ğ] ır bulıova &şkınb
em ça]§eD]trr }ışo dü?ö.E dofoudsom çalşanlur lışam düı-o.n doğıdo
s:Jdrılmlla b;lü! !ıft dllrtk(dİ.-crılmlla biılüı'lıru dlb;k(dİ.-

X;şiıJitm&. bi m*J ıclinil gc|işoc
ı!u sjs; al nuçluı bcıa}rrindt Jım\-riu lşımcJe &ı sol$ia atı]aD ;l!.onlğ_
cı cmclçi, frs|cll bi]gjıiıi
Brddi sür.trl2ra hİüum t
«\çic: gderğe oiil bd diıtü goca.tği
r }::s.clfJ! Cf,nçllğİ öğİll bi- LEfr,

k bilgiiıi yilim}t vc
hahium cdüTtkk. br
de bğ tiirtü gfü.c.tği-
:ıçliğu <itadi bi. ksm.

ciıın s.n-^, gt.l,n'l İ* tl|lin, rrlİm
r.r,J|ıııdg \oi§urJur v( içE dq'Diül.LJ|LardT \oi§urJur v( iiE d§,Dğü
çıLı "*Iauı ırıso ştııcirdt. EL.,,;ü
Lğ., r.l,E rüJ durç dsun. \|ğE §sir_Lğ., r.L,E rüJ duİç dsun rığE §sir_:i rl-clk ıt tunuı da_bı a. İma, ıeü

ç sacıiığırla ulusal 3clrü iiroüi bi bölü_
Dtnün, al.lci sma\t vtilfu Eni&D

,ınd. lufu]a.al ırı,rırıcıJ,k
lijlElE, İıd$ h3ii]irı ç 

jğİEt

ç:l\rrslffi Edrğ sürr *ı,§m aDıu,o lapiulutkn ln: lxmj birirBiğ 
"ğ_tr}c. çal§m! Loşlt]ffi: btüı tİdiş& nı

Fi,Io.r.. Ecıgkri şuma},a "ç soş-.ıItı:lJr hre)a zoriMalud!. Bo ğ tiı_
l*,dcD öDe @ öM]i d@ L@ftL ğ,
mıynm cFuroJılrİ sürdıimt kin }ıPt_mak d! N. Lj böyksi melTrf,'!ru'aiı.

rİt:.i::|: bı)iı,;lı bu IElııilj olİ.I gra.

İ&]icı clorcr,iniı wm] rbö.iri d.(ğ6rt loıum cl& chŞ]cf, çot g., !Cı !ı.
çEI tt ofu çüi{l üftlm j kİL cğkt ıfudı
Lıjm,iıc, A\AIL drr5ıJc.ı]c; ix u]ıposm
oıL s»{cdgcl ıt }n utı 1oL.ullğı tıı.!ıua} çıf ıçilıit &r m cĞbİı1 oriıı' Çıfçı2!clollh utrl fuca h\aı diIEıJam..
linM vc kl.ll(fu tı§.fEr E\.dio§tİ
Kq,dİd.L. lalü\ 6ro' E. tıiwl ffi.üt
rarmdu 6l;L,Jdtğır smurulm<Lı_ kıjlıı 1olclia baıiiaiara vc kfccito. m.lı bı.
ğnı]ıJıt afu içudt çnıuıL*du. Eı gclş-
m§ kiptulsı öl\clodc bdc n,tü4 bu gc
çBı süstEı §.lrn cltj:_bg\sulım ıt gü_
lü hmcılcrİıdcn 

1 a u]aımal.a nxırlıru
çi,§l çol, bü}ulıüı. Uju\al düilüğ& uk
'ind. !ufu]a.al a\,.tfıcıJık tı ştl:ır,a]ıııd. uufu]a.al ıı,rırı."ıl,k ul6u!aııdııı

ft }k, LldJl h*Lrı (ı!lEmrLkjE.
Po]jüü ıl4)di tscncJtiu. }r, }o!,d.,, guç

|tıuır.i eğiJmı d,",,,,; t"r-,"j;;;:Ü
ıultrl\ıü çıltlsutl duşıun'n.ltıdr Çılı
FJlilD ç.ıD s\aun]a tunL.a d& .iro

uı }rr ;-orıdrıı guç
Lıpıır]mmjıı kı

yıJau çıiı İvışuJil'rorıu.a cJ&
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Dr. H. Kıvılcımtı, İ. Bilen. B. Boran

Ayrı Ayrı Aynı Yoida Yürüdüier
Hep Birlikte YaIumuzu Açtıiar

l0 Ekim Behice Boranin
ölümünün 5., 11 Ekim Dr.
Hikmet Kır,rlcımlı'nın ö]ümü-
nün 21., l8 Ekim ise İ. Bi-
len'in doğun,ıunun 90. yıldĞ
nümü. Türkil,eli komünisıler,
kornünisı r,e işçi hareketimi-
zin üç seçkin ismini, ,vıldii
nümlerinde sa5,gı5.-la anlyor-
lal.

İ. Biien ve Dr. H.Kıı.ı!-
cımlı, l9C2, B.Boızı ise i9i0
dcğurnluydu. i{er üçü de ill
Irlarksisı İbı ,rıe.r on]arlnı işçi
srnıfımızın lerihsel örgütü
TKP içinde alrnşIaı ıe örsüt-
lü komünizm mücadelesine
TKP sualarında aıılmışlaıdı.
l.Bilen ve Dr- H. KışıJcrmlr
i920'li yıllaıda, B.Boran ise
1940'lı 1,ılla..da 

T KP sırala.ına
katildılar.

}Ieı üçü de sal,ısız keıe
TKP'ye üye oinıak suçu,ı,la
yaıgı önünc çiltılaı. Dr. Hık-
met Kırı]cırılı ülirtmiz siyasi
mücadeje ıarihine kumünisı
inançl:ırı 1,iizünden en uzun
süıe ce:aeiiiıde 1,ıun sil,asi
mah',ııırn olına al,r,calığı1,la
da geçıi. İ.Biien }930'lı 1,ılla-
rın başiarında, dııha Sc,ı,adı
Yasası çerçeı,esinde sol,adına
bile ıahip olnıal]an yuııdışına
çılmak ve ıüm ),aşamınr sıra-
larıııda oimaiı"ıin onur duydu-
İu parlisiııin ı,erdiği adlarla
geçirmek zorunda kaldı.
B.Boran ise, 19-§0 Banşseıeı-
ler l)aıasından hükünı giyeı-
ken, 195l -fKP ıuıı.ık]aııala-
rında delil yelcrsizliğinden
serhest ka]dı.

Bu üç seçkin komünisı,
Tiirkiye koınüni sl haıeketiıin
1,artadığı a}rışma ve paıçalan-
ma süreci içerisinde faıklı
faık-lı konumlarda yer aldılaı.
Çoi:p;uçalı kom ünisı harckeıi-
mizin mozayiğinin bileşenle-
rinden önemlilerini o1uşrurdu-
laı. Dr. Hikmet KıvıIcımlı,
l9301u 1,üarda geliştirdiğ ıe-
orik tezle.in ışığında i954 y,ı-

lında kurduğu Vaıan Parıisi
pıatiğini sürd ürdü. Proleiırü,a
parıisinin reorganizas1,onu
programı etrafında bir si5,asal

çlltmalı r'a-ıamına eksen krl-
dı. Behice Boran ise, 1962'de
ü1.-e oiduğu TİP'e gene! baş-
ksn oleıak seçildi. 12 Mart
dartesinde TİP kapatıIdı ve
Behice Bcıan yargılanarak
hiiküm gil,di. 1974 Affı son-
rası 197-5 :;ılında yeniden ku-
r,ı]an TİP'in genel [,ııışk:ıılı ğı-
nı üsı]endi ve "Sos),alisl Dev-
rim" r,e *Sosl,aiisl Tlıkiye"
te)gileri doğrulıusunda -tiya-
sal saı,eş,ıınını sürdürdü. LBi-
len ise, ] 9]0'ti 1,ıllaıda ül,e ol-
dığu'rKP'nin §Jeıkez Komiıe
üyeliğine seçildi ve uzun yıJ-
laı T}.P Yurıdışı Büro sorum-
1u!uğunu },ürijıtü. l973 Alılı-
mı erlesinde ]KP Iı{K Genel
Sekreter!iğiıi üsılenerek bu
alılınıa öndeıiik etıi,']'K])'nin
genç komünist kuşaklıırla
|,i:ğlannıasında, ülke Iopr:,ığın-
da yeniden kök sılınısında
dolaı,srz b:lirlel,ici oldu.

llcııen hemen aı,nı ku-

şaktan eelen, siyasal ınüczıde-
leye TKP sııırla,rinda a!ılan bu

üç seçkin komünist önderi
ölüm yurtdşrnda, ülkedeki fa-

şizme karşı mücadeleyi sür-
dürürken yakaladı. Dr. Hik-
met Kıvılcıml:, l2 N'ları faşiz-
minin elinden kaçarak çiktığı
5.uıtdışında, sıralarında oi-
maktan ör,ündüğü partisiıin o
günkü yönetiminin haksız tu-
tununun yaıattığı öike ve acı-
Iar içinde 1971 },l]ırida Belg-
rad'da, İ.Bilen 1983 ;,,ılında
Demckratik Almanya'da (?),
B.Boran ise i987 yılinda
Briüsel'de Jvsşama gözieıirıi
yumdulaı.

Günürnüzde takipçileri
o]duk]annı iddia eden çevre-
lerin elinde mumyalaştırıl arak
siyasi çıkar hesaplanna alet
edilmek isıenen bu üç seçkin
kcmünist önder de hepin,ıizle
bi_ılikıe 1,aşal,arak 1,aranı kiarı
lari"\in bİ parçası olarak ko-,
münisı hareketimizdeki onur-
lu yerlerini aidılaı.

Hepinıiz gibi, ıüm kornü-
nisl}eı giti 1,aşadılıır. Haıa ve
seraplaıı\,]ı daramıza güç
katlılar. İşçi sınıfın:,, bilinısej
koııiinizm ilkelerine, proleter
enternas),oıı3]i zmi ü]küsüne
sadık kaln-ıal,ı gözeııiler. Bie-
lere haıatarından dersler çı-
kairtmatr,]ız. h:şı.ıllirındıın güc
alın;ımız gereken bir tıırih bı-
rakaral< sonsuzluğa geçtileı
Komünistlere dıişen hepsinc
sahip çıknak, hep_rini 3r*utr
o]m:ılıdır. K oıııijııisı öiı/ii bu
h,ilinçle üü;emizin bu üç seç-
kin komüııisl iindcrinin aırıları
önünde sal,gıyla eğili1,or.
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