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• • 
EMPERYALIZMIN HAS 

•• 
ADAMI :TURGUT OZAL 

Türkiye'de gerçekleşen askari fa
şist cunta,hükümet organlarına ve bü
rokrasinin üst kademelerine ABD ve 
uluslararası mali emperyalist kuruluş 
ların en sadık adamlarını,onların el-
l erinden geçen uzmanları getirdi kt en 
sonra Türki ye ' ye yapılan mali ve aske_ 
ri "yardımlar"geçmiş dönemlere or anl a 
daha büyük bir artış gösterdi. 

Hi ç kuşkusuz bu uzmanların başın
da ,en son Demir el azınlık hükümet i 
nin ve bugün işbaşında olan cuntanın 

ekonomi politikasını belirleyen Tur 
gut ÖZAL gelmektedir. Turgut Özal ' ın 
bugünkü cunta yönetiminin ekonomik so_ 
runlarla ilgili akıl hocalığına ve 
cuntar.ın "ekonomik önlemler" proğranu_ 

nın uygulayıcılığına getir ilmesi rast 
gele yapılııuş bir utaına ve ·tesadüfi 
bi r olay değildir. Tur<~t özal ABD ' nin 
ve diğer uluslararası emperyal ist ma
li tekel lerin direktifleri .do}rultu
sunda bugünkü yerine getirilmiştir . Ve 

cuntanın işbaşına getirilnEsinde Tur
crJt Özal ' ın payı büyüktür . Bu nedenle 
'T'urrut Özal ' ın kimlic)i ve geçmişi üze 
r c:ıcic: durmak gerekir. 

'< irrdir şu Turgut Özul?Zengin bir 
ai. L- çocusıu . Türki ye ' de die} cT büyük 
ourjuva çocuklurı gibi o du özel okul_ 
larda yetişmiş . Üzel kolej i bit irdik
t en sonra,yüksck &}rcnimini yapmak ü
zere ABD ' ye gitmiştir . Birlcşik Ameri
ka ' da ekonomiyi bitirdikten sonra bir 
kaç yıl uzmanlık udı altındil emperya
list kurumların(tekcllcrin) " setdık 

adamları okul una "dcvC\11\ ctnıü; . l3u okul
larda Kapitalist- emperyalist ekonomi
nin incelikleriniöğrcnır.iştir . 'I'urc;ut ö 
zal ,bu devrede ünlü ABD ' li burjuva c
konomisti Dr . Friedmun ' ın e linden geç- 
miştir . Dr . Fr icdr:un ' ın en qüvcndi<ji i'ıcj_ 

r encilerden biris i de Turqı.ıt iiz.:ıl ' dır . 
Şunu da vurgulC\11\ak qcrckir ki bu okul 
lardaeğitim görenlerin tüm 11\ilsr.:ıfları
İMF ve Dünya Gank.:ısı qibi uluslar.:ır.:ı
sı er.ıperyalist nBli kuruml.:ır t.:ır.:ıfın_ 
dan karşılanır . 

ABD ' li uzmanlcır , Turgut Uz.:ıl ' ı bir 
çok deneyimlerden geçirdikten sonr.:ı 

Türki ye ' ye görevli ol.:ıruk qöndcrdilcr 
Turgut Özal Türki ye ' ye geldiğinde tilk_ 
tik ol arak emperyalist güçler onu he
ıren pi yasaya çıkarmadılar . .... öneclcri 
yüksek der ecede memurluğa b.:ışladı . Da

ha sonra 27 Mayıstan sonrilki · •DE..'lltirel 
hükünEtinde musteşarlık gör evi ne geti 
rildi. Bu gör ev nedeni yle 'rür kiye ' deki
t ekelci burjuvazinin temsil c i leriyle 
sıkı bağlar kurdu. Teke l c i burjuvazinin 
ekonomik ve sendikal alanda ör gütlen
mesi i çin işe yoğun bir şekilde başla_ 
dı. 
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasını 
yani kısa adıyla MESS'i kurdu.Tekel
ci burjuvazinin işçi sınıfına karşı 
kurmus oldu® l"ın !Yltron sendikasının 

başına geç iverdi.!lk işi işçi ücretle_ 
rini dondurnBk,grevleri yasaklama,iş
çilerin çalışma sürelerini uzatrıB,ile_ 
rici işçileri işten atrıB,işçinin en 
doğal hakJ<.ı olan gr eve karşı, insan onu_ 
runa ve hata 1961 Türk burjuva anaya 
sasıha bile aykırı olan lokavt kulan-
ma yolunda adımlar atmak oldu.D!SK'e 
ve MADEN-!Ş ' e karşı savaş açtı. Gelen 
ve geçen hükünEtl er e "ekonomik önlem_ 
ler"adı altında tekelci burjuvazinin, 
s temler ini sundu ve çO<}unu kabul et
tirdi . Turgut Jzal 'ı yetiştiren ABD'
nin uluslararası mali kuruluşları ar -
tık yavaş yavaş onu pi yasaya sürüyor -
lardı . 

1979 ' Ja kurulan Demir e l hükünEtin 
uc Turgut Özal başbakanl .ık müsteşarl~
ğın.:ı getirildi .Sül eyman Demirel'in ba§ 
danışmanı ol du. Görünürde ve r esmiyettE 
Süleyman Demirem başbakandı, fakat 
gerçek başbakan Turgut Özal i di.Süley 
n>ll1 . Demirel ABD uşaklığıyla Turgut Ö
zal ' a taş çıkartır . Fakat Turgut Özal' 
.:ı qclincc ,ABD ' ni n yeni ve yıpranmamış 
.:ıd=ı, ekonomist ve dinamiktir. Süley
man Demirel ' in başbakanlığı sırasında 
Tur<JUt öz.:ıl , uluslararası sermaye çev
releri ve uluslararası finans kurulu~ 
l.:ırı ilc başbakanlık yetkis i yle top -
lantıl.:ır yapıyor ve Türkiye ' yi temsil 
cdiyordu . Ulusl.:ırarası mali kuruluşla

rın .:ıldığı kararların altına başbak~ 

lık yetkisi ve protokol uyl a imza atı
yor du. özcl uçilklar ile bir gün Waşin~ 
t on ' da ,bir gün Londra 'da ,başka bir 
gün ise Pari s 'te idi.Turgut Özal,IMF, 
OECD ,ENERJ! ÖRGÜ'I'Ü,DÜNYA Bl\NKASI ve 
diğer uluslararası kuruluşları arası~ 
da mekik dokuyordu. Bu sıkı t rafik i
çinde uluslararası maii kuruluşlar ve 
Turqut özal, karşılıklı olarak nEnınun~ 
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yetlerini belirtir ve bol bol demeç
ler verirlerdi.Ardında bu uluslarara-· 
sı kuruluşların temsilcileri Türkiye' 
ye gelin,Türkiye ekonomisi ve ona bağ 
lı olarak politikası hakkında reçete
ler sunarlardı. 

12 Eylül 1980 günü askeri cunta 
yönetime el koyunca,Demirel muhalefet 
liderleri ile birlikte tutuklandı.Tur 
gut özal ise ekonomik ve uluslararasi 
alandaki ilişkilerde cuntanın baş da
nışmanı oldu.Cunta,o günlerde yayınla 
dığı bildirilerde şöyle diyordu: "Mil
li Güvenlik Kurulu ekonomik konularda 
sık sık Turgut Özal' dan bilgi alıyor'.' 

Daha sonra cuntanın kukla hüküme
ti kuruldu.Bu kez Turgut Özal biraz 
daha ödüllenerek başbakan yardıroc:ısı 
ve devlet bakanı olarak karşımıza çı
kıverdi . Turgut özal,şimdi kurulan Bü
lent Ulusu Hükümetinde de yine başba
kanlık görevini sürdürüyor. Başbakan -
lık yardıroc:ılığına getirilir getiril
mez herren uluslararası mali kuruluşla 
rın yolunu tuttu.Emperyalist finans 
kuruluşlarına cuntanın ve onun kurdur 
duğu hükünEtin onlara bağlı olduğunu 
ve önerdikleri ekonomik politikaların 
harfiyen uygulanacağını belirtti.Ge~ 
mişte yapılanlar hakkında rapor sundu 
!şbaşındaki cunta da Özal'ın başkanl~ 
ğında bir heyet oluşturup Dünya Bank~ 
sı ve IMF'nin genel toplantılarına 
gönderdi.Turgut özal,toplantılardan -
sonra gazetecilere verdiği bir bri
fingte şöyle diyordu: "ABD yönetimind~ 
ki Dışişleri Bakan yardımcısı Warren 
Christopher,ekonomik işler yetkilis i 
bakan yardımcılarından Richard Cooper 
mali çevrelerden EX-!M Bank veDeutsc
he Bank,dış ülkeler temsilcilerinden 
de Batı AlnBnya maliye ve Fransa eko
nomi bakanıyla görüşti.hn. "Gazet ecile -
rin, "ABD'nin Türkiye 'ye yapacağı yar
dımlar askeri alanda ııu yoksa ekonomi 
alanda ııu" sorusunu Turgut özal şöyle 
cevaplandırıyordu: "ABD yardımlarında 
olacak artma hem askeri hemde ekono
mik yardımları kapsayacaktır." Yine 
bir açıklamasında,"Türkiye'deki Yeni 
askeri yönetimin tutuııu.ınu dostumuz ü.!_ 
kelere ve Türkiye'yi destekleyenlere 
açıkladık. Yüz yüze yaptığımız bu gö
rüşmeler yararlı olmuştur." 

"Türkiye 'nin ekonomik durumunu !
MF,Dünya Bankası Türkiye ile ilgili 
bankalar ve OECD ülkelerine gayet i yi 
anlatılnuştır.Ekonomimizin gidişinden 

meııınundurlar.OECD ülkeleri yardımları 
nı gelecek yılda da sürdürecekl er dir -:
ll1F ile ilişkilerimiz olumlu düzeyde 
devak edeoek ve yapılan STAND-BY an
laşması uyarınca kredi dilimleri z~ 
nında Türkiye 'nin kullanımına veri le
cektir." di yordu. 

Turgut Özal' ın İMF ,Dünya Bankası 
gibi emperyalizmin uluslararası f i
nans kuruluşlarının kongr el er ine ve 
yönetiw. kurullarına Türki ye ' nin ekoD2 
mik ve politikası ile ilgili sadakat 
ve güvence raporları vermes i nden son
r a bu mali kuruluşlar , Türkiye ' ye kr e
di kasalarını açmaya başladılar. l'.BD , 
200 milyon dol ar devl ete ve 95 milyon 
dolar bankalara kredi ver irken ,Alman
ya ise 600 milyonu Leopar tanklarının 
alımı i çin olnBk üzere 900 milyon 
marklık kr edi verdi . Yapılan açıklama
Jar da Türki ye ' ye yapılan yardımların
oevam edeceği söylenmektedir . Bundan 
sonra !MF hemen devreye geçti ve Dün
ya bankalarını 'rürkiye'ye kredi verme 

(devamı s . l l de) 
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"TÜRKİYE 
SOKULAN 
ÇÖKMESi 

VE KÜRDiSTAN'DA UYGULAMAYA 
FAŞİST BASKI REJİMİNİN EBEDİYEN 
İÇ İN ELELE VEREL İM. " 

AVRUPADA 
CUNTAYA KARŞI 
BiR KAMUOYU 
YARATMA GÖREVi 

12 Eylülde gerçekleştirilen askeri 
faşist cımtanın halk düşııanı yüzünün , 
Türkiye ve Kürelistanda başvurduğu ~ 
kı ve zorbalıkların, dünya karını oyu -
nun gözünden kaçııası ve cımtanın ger -
çek kimliğinin gizlerııresi için Avrupa
nın tüm basın tekelleri elbirliği et -
miş duruırdadırlar. 

Göreilüyorki faşist cımtanın arka -
sındaki efilleryalist güçler sadece dar
beyi gerçekleştirrnek için değil ayni 
zaııanda dış desteği sağlarrak dünya ka
ıru oyunu bu konuda yönledirrnek için de 
planlar yapıuşlardır. Batı dünyasında
ki basın, yayın, radyo ve TIJ.gibi kir. 
le haberleşıre araçları her yör.ıüyle te= 
kelleşrniş ve kaıru oyunu dilediği yönde 
kanalize edebilicek güçtedirler. Görü
len o ki Cuntanın ilk haftasının dışın 
da Türkiye ve Kürdistan'da olanlar Av= 
rupa basını için küçük haber olııaktan 
bile çıkrıuş duruırda. Elbetteki biz te
kellerin güdürııündeki bu araçların, geE_ 
çekleri yansıtııalarını bekleyemeyiz.B~ 
na karşılık bizim yapabileceğirniz şey
ler vardır. Şöyleki: Bugün Avrupa' nın 
çeşitli ülkelerinde iki milyonu nşkın 

Türkiyeli ve Kürdistanlı çalışan kitle 
ııevcuttur. Bu toplam rakam, Avrupadaki 
birçok küçük devletin nüfusundan daha 
fazla olup, direk olarak üretimin iç~ 
de olan bir topluluktur.Bu iki milyon
nu etkileyebilııe, bunlardan curıtaya 
karşı bir set yaratabilııe açıktır ki 
Avrupanın her köşesinin de etkileyece~ 
tir. Biz yurtdışındaki ilerici ve dev
rirncilerın çalışnalarının ağırlık nok
talarından biri bu olııalıdır. 

GÖREV GEN!Ş BİR ANI'!-FAŞ!sr B!RL!C!N 
YARATilMAS ID IR 

Avrupa 'uak: Türkiyeli ve Kürdis 
tan 'lı derrokrasi güçlerine düşen a = 
cil görev Avrupada etkin bir , C?1ışna 
yapabilecek en genış anti-faşıst bir 
birliğin yaratılııasıdır. Avrupa' dakı 
mevcut kanallara (tekelleşıııış basın

yayım) r.:ığmen anti-cımta karınıoyu yara
tabilııek, geniş kitle desteklı eğlem -
ler düzenleyebılmek, daha etkın bır 

şekilde çuntanın uygularralarına karşı 

haykırabılmek ıçin: tek tek kanalların 
yanısıra ve daha çok bır kanaldan, tek 
güç olarak örgıitlenırek gerekıyar. 

B ız, Avrupa' daki Devrımci -Deııokra!;: 
lar olarak bunun gereklıliğine ınanı -

yoruz. Bu yöndeki çağrılarımız C.rn'·a 
öncesi ve sonrası dönemlerde çıkan AR
MI\NC sayılarında tekrarlandı. ' Böyle 
bir birliğin platforıru, anti - faşist 

antı-elllJeryalist ve anti-şöven karek -
terli olııalıdır. Yine böyle bir bırlı
ğin çalışnaları iki yönlü olııalıdır. ~ 
ğırlıklı yönüyle Avrupa'daki kaıruoyunu 
yaratııak, diğer yönüyle de cuntanın a
çık yüzünü kendi insanlarımız lçind:c 
açığa çıkarııak, snların gerçek kimlik
lerini özverili bir şekılde ülkeliler~ 
miz arasında açıklarrak olııalı. 

Aicr'!F ADIM ATMA 

Avrupa'da çıkan değişik yayın organ
larında olsun, diğer demokratık plat 
forumlarda olsun, bu yönde ıstemlerin 
olduğu ve bunların değişik sıyası eği -
limliler tarafından şu veya bu ~ek~lJc 
önerildıği bılınmektedır. Ancak sorun, 
önerilerın yapılııasıyla kalmıyor. Asıl 

önemlı olan, önerilerın hayata geçirıl
ııesidir. 

Biz, !sveç'teki Devrimcı-Demokratl~ 
rında ıçinde yer aldığı Türkiye ?.ntı-r.:ı 
şist Koııııtesi (TAFK) tesbit ettı 
ği çalışnalarda , böyle bir .:ıntı-fa;;+·-t 
birliğin (Avrupa'da) yaratılııası ıçın 

aktif bır çalışna ıçınde . ı\maç Avrupa
dakı bütün anti-faşist çalışnaları ve 
bütün demokrası güçlerının içinde "'CI:. 
a:!.'l.(V'l•J' bir merkezı antı-faşıst komıte
nin kurulııasıdır. 

Bugün Türkıye ve KliLdıstanda ılerı
cı devrimci grupların çalışııa alill1ları 
daralmış duruırda. Baskı, ışkcnce toplu 
tutuklanalar alabıldığınc yaygın. ç.:ılı§. 

ııa olanakları çok kısıtlı. Bütün bunli:ı
rı gözününe aldığımızda Avrupa' d.:ıkı gö
revlerımızoıı önemı daha da artıyor. Yi 
ne Avrupa' dakı kamuoyunun kendı önemlı= 
lığını unutııaııak gerekir. Geçtıtj111uz d.C.: 
neml2rde Yunanistan, !spany.:ı ve Port€' -
kiz gibi Avrupa ülkelerınde ilskerı yö -
netimlere yönelık çalışııalarda, Avrupa
daki Yunanlı, tsJ)ill1yol yil c:.- :·ortckizlı 

ilerici antı-faşıst güçlerın yanında,k.:ı 
ıruoyunun buyük etkısı olmuştur. 

Bizlerın bütün bu olanlardan önemlı 
dersler çıkarııaııuz gerekır. Türkiye ve 
Kürdistan'da uygularraya sokulan [.:ı~i'~ 
baskı reJimının ebedıycn çökmesı içın 
elele verelim. 

Avrupa'da en genış antı-faşist bir
lığı gerçekleştırelım. 

IKOMCIViNA 

SALEWEXTiYA 

KKDK KÖLN'E 

Roja 19 e Cotmehe Kancıvina ~ 
la Karkeren Demokraten Kurdistan a 
Kolne Pek hat. Koıııcıvina Koııele bı a 
vaki gelek nizami O dı nav hışyarbun-
0 zanyariyek ııezın de dom kır. KKDK' 
ın lı bajaren F.Elınanya yen dın ji dı 
Komcıvineda bc:~dar bfuı, O daxwaz O 
peşniyariyen xweyen jı bo serfırazi
ya Komcıvine beyan kırın ü pışgıriya 
YMe ya xurt nişan dan. 

Kcl"::ıvin, bı axaftına hevaleki v~ 
bu. Hcvale kO lı ser vebfuıa koıııcıvine 
axaft, lı ser hoyen iroyin yen ku TıE_ 
kıye O Kurdıstana Tırkiye ~ectane sek~ 
ni. Go: Hover. welate me ku tedaye her 
ku dıçe gı~antır O dı]vartır dıbe. Bo 
ve yeke bo me xebata rexıstıni iro jı 
her demi p§wısttır büye. Je peştır,dı 
axaftıne da, lı ser bo~ana nizama seE_ 
miyandarı emperyalis~ sekını; da xwya 
kırın kü welaten serııııyandar yen em -
peryalist bı kı]arl re o hevginan bare 
borana sazQnıana YMe dıYMazın lı ser 
pışta gelen welaten paşdanıayi ü bın -
dest kır. Axaftefan pıştı vll lı S( er 
darba leşkerı ya faşıst ku dı 12 e i
lone de lı Tırkiye pek hat sekıni O 
go: deste emperyaliznıe, bı Uı~·be
tı dest.: Cmerıka Q :-li\'ID' ye dı ve dcr 
ba faşist a leşkerı da pır rolek gı = 
rıng Jcyıstıye ii vıha dom k:r: 

"L'v dcrba faşıst a leşkerı ku bı 

ferman ü illikMıyil crr;v2ryaliznı§, se.:ı:: 
nuyandaren mctınc;ehkar yen ııonoı:olı -
ten Tırkıyc pık anıne, raste rası: lı. 
heıııbcr gel0 Tırkıyc Q Kurdıstana Tır
kı\'C \'C. 13ı lntın.:ı cunta leşkerı, he
mı" m:ıfın dcııDkratı\'a buquvazi ku ge
lck kcın kctıbün ü kcls bCıbün Ji jı ho 
ı c r2. )'7J~, • ı 'w1tu dı:v-Naze Tırkı ye, J.i 
nilva zordcstı ü :-.winrcjıya faşıznı§ da 
bıxenıqınc, qcle Tırk ü Kurt dı !:n n 
bandcrı\·.:ı dıkt.:ıtorıva faşıst de bı fe 
tısınc." llı vı av1.:ıyı: senniyilndaren ~ 
nopolıst ü qcncralôn cunte dıbejın 
qcy cm de k.:ırıbın tekaşına gele Kur -
dıstiln ku J ı bana nafeen netewi ü de
:~:)kriltı tc da\·ın ü tekaşına gele Tırk 
bıdın sckınilndın ü felışinın. IA bıra 
b.:ış z.:ınıbın kü ne cw ü ne j i bave wan 
ı:mcrıka ü NA'ID ; tü kes nıkare tekoş~ 
n.:ı gele Kurdıstill1 ü Tırkiye bı "'elış~ 
ne. Şcrô şoroşa geleri a Kurdistan a 
~ctcwı - Demokrati we dom bıke. Serfi 
razi her ü her a gele Kurdiıoi·an e. ,-

Dı bıre axaftıne ya lı ser gıre
bcndı ü hevkMı dı nabena hezen peş
vcrü ü dıJi-faşıznı§ da, axaftevan lı 
ser gırebendi ü hevkarıya heıııü hızın 
pışverü yen Tırkıye ü Kürdistana Tır 
kıye axaft ü pevistiya hevkariye 11 
hcınber cımta faşıst a leşkeri nişan 
da. ~"\:aftevan go: 

"Şela KKDK ' e lı ser hevkari O ;::;
gırebendıye ]ı bal herkesi eyan e.Em ... 
KKDK, lı ali hevkariki hirni Q dur O ~-< 
dırıJ 'ın. Dıxebata ııe ya deııa boride -;1 
jı bawerıya me ev biye Cı lı ser van ~ 
esasan me bı komel Q hezen peşveru - ~ 
yen Tırkiye ü Kurdistana Tırkiye re ~ 
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SORUNU 
• ISVEC PARLAMEN,TOSUNDA 

7 Aralık 1979 tarihinde VPK 
(sol-parti Komünistleri) parlaınenteri 

JSWAL Söderqwist tarafından,İsveç Dış 
İşleri Bakanlıgına verilen soru önerge 
si,güncelligini koruyarak,bütün üyele~ 
rin yer aldıgı,3 Aralık 1980 tarihli 
parlamento oturumunda tartışıldı.Anırn 
sanacagı gibi sömürgecilerin temsilci~ 
leri ve basını tarafında büyük bir öf
keyle karşılanan,ilerici güçlerin bü -
yük destegini kazanan ve İsveç karnuo -
yunda büyük ilgi gören soru önergesi 
ARMANC'ın 6-10 sayısında da yer almış-
tı. 

Tartışılan önerge a-Kürt sorununu 
Birleşmiş Milletlerde ele alınması i 
çin İsveç'in insiyatifi;b- Kürt ulusal 
kurtuluş hareketinin desteklenrnesi;c -
Kürdistan infarınasiyon bürosunun İsveç 
te açılması;d-Kürt halkına yapılan bas 
kı ve asimilasyon uygulamalarının rnah~ 
kurn edilmesi noktalarından oluşan so
ru önergesi ile aynı içeriğe sahipti . 
Verildikten sonra, VPK teıns i ı. c is inin 
yer almadıgı Parlamento dış işleri ko
misyonunda ele alınan önerge,kornisyo -
nun yanıtıyla birlikte P:ırlarnentnya 

geldi.Karşı önerge olarak nitelendire
bilecegirniz ve iktidardaki üç parti i
le Sayal-demokrat Partinin ~örüşlerini 
yansıtan yanıt;öz olarak önergenin red 
edilmesini içerrnekte ve bu şöyle dil(> 
getirilrnekteydi; 

"Komisyonun görüşlerine güre,Kürt
lerin durumunun BM de veya G!'1 insan 
hakiarı komisyonunda ele alınması şan
sı çok azdır. 

Sorunun,BM yurttaşlık ve politik 
haklar beyannarnesi çerçevesinde görü -
şülrnesi olanakları,bu beyannameye ka
tılmayan Türkiye tarafından sınırlan
landırılrnaktadı r. Ayrıca, i lgi 1 i '· ~er 
ülkeler bu bey;ınnanenin genelinekatıl
dıkları halde,suçları ıncelerneye fır

sat veren özel maddeye yada ek nroto 
kole katılmayarak sorunun görüşülr.ıesi" 
ni engelliyorlar" -

"Kürtlerin geçmişiyle ilgili bölU 
rnün anlatımında da görlildüğü gibi 
Kürt halkı bulunduğu bolgelerdeki lil 
keler tarafından baskı ve zulme uğra= 
tılrnıştır.Kürt halkına karşı son do -
nernlerin baskıcı ve ayrıcalıklı poli
tikasının örnekleri de az değildir , 
komisyon bunun vur~ulanmasından da ya 
nadır.Buna rağmen, komisyon Kih:t:<:rin 
dururnuyla ilgili bütlinllik ta'?ıyan 

bir görüş belirternez.KUrt • h.ıreketi 

bir birlik halinde diğil ve farklı ul 
kelerde farklı talepleri vardır ve a
dı geçen ülkeler tarafından da fark
lı muamele görmüştür." 

Otururnda,önergenin parlamento tara
fından kabul edilmesini tekrar tekrar 
dile getiren OSWALD Söderqwist,Kornis
yonun red etme nedenlerini şöyle ya -
nıtladı;"Sorunun B.Milletlerde görli -
şülrnesi ile ilgili birinci önerirnize, 
Komisyon böyle bir teklifin anlayışla 
karşılanacagı Şansı azdır diyor.Kornis 
yonun bu degirlendirrnesini,kötli lıir 
karar olarak görüyorurn.Eger isteni 
lirse sorun için yeterli neden vardıi' 

"Komisyonun tuturnu,Kürtlerin,düny~-

KÜrt sorununun Parlamento'da tartışılması dolayısıyla,aralarında 1-KKDD'nin de 
bulunduğu 1sveçteki Kürt dernekleri kamuoyunu bilgilendirmek için çeşitli eylern
ler düzenlediler.Yukarıdaki fotograf bu eylemlerden bir anı gösteriyor. 

nın en zengin petrol bölgelerinde bu 
lunrnalarından dolayırnıdır.?Ve sorunun 
politik ve stratejik hasasiyete sahip 
olmasından dolayı mı B,Milletlere gö
türülrnüyor .. ?Komisyonun böyle bir tu
turn takınması zayıflıktır." 

"Komisyon Kürtlerin baskı ve ayrı 
calığa maruz kaldığının vurgulanmasın 
dan yanadır.Bu iyidir,fakat görüşüme 

göre,bunun daha tam ve net tanımını 

yapmak gerekir." 
Sosyal dernoqratlar ve iktidar 

partilerinden Folk Partisinden(Libe -
ral) söz almadı~ı oturum bu çerçevede 
slirdürüldU.Kürdistan halkının baskıla 
ra uğradığının,İsveç'in uluslararası 

politikası doğrultusunda; di8er 
halklarda olduğu gibi bu halkla da 
dayanışma gösterileceğinin vurgulan~ 

sına rağrnen,önergenin getirdiği somut 
önerilerin yerine getirilmesi, büyük 
bir destek görrnedi.Bu,Oswal Söderqwis 
tin belirtiği gibi,"Kürdistanın düny~ 

nın en zengin petrol bölgelerind:n b~ 
rinde,politik ve stratejik bir onerne 
sahip olmasından olsa gerek.Nitekirn ö 
nerge 1 çekirnser,l9 evet oyuna karşı~ 
lık 297 oyla rededildi. 

Önergenin rededilmesi beklenilme
yen bir şey degildi.Görünürde rededil 
mesiyle hiçbir şey getirmeyen önerge~ 
nin;değerlendirildiginde,1sveç ileri
ci kamuoyu tarafından Kürdistan halkı 
na gösterilen dayanışmanın bir utkusu 
olduğu ortaya çıkar.Kürdistan halkı -
nın Ulusal Demokratik Halk Devrimi sa 
vaşımının yeni bir aşamasını, Avrupa 
kamuoyunda yansıtmaktadır. 

Bu,Kürdistan sorununun,Avrupa par 
lamentolerında tartışılmasında ileri 
bir adımdır.Bulunduğurnuz her ülkede ; 
ilerici güçlerin destegini kazanarak, 
sorunumuzun parlamentolerda ve kamu
oyunda ele alınması için savaşımı hız 
landırmalıyız. 

ARMANC'ın 1981 yılı 
takvimi çıktı. 

Takvimi ARMANC 

adresinden ternin 
edebilirsiniz. 
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. 'BiR BROŞÜR ÜZERiNE. . 
. ' . ~ 

KCMKAR yayınları arasında, Ağustos 
1980 tarihinde f:ıdır Murat :ir:ızalı 

Kürtçe ve Türkçe olarak basılmış bir 
broşür çıktı.Kürtçe adı"Bıji Azadiya 
Kürdistan",Türkçesi ise"özgür Kürdis
tan için. 

Aslında -bu, broşürün ,1979 yazında 
Denge KCMKAR dergisinde Kürtçe olarak 
yayınlanan bir yazının bu sefer Türk 
çesiyle birlikte yapılmış ikinci bas 
kısı. 

Buroşürün konusu,Kiirdistanın sos 
yo -ekonomik yapısı,Kürdistanda sınıf 
ların mevzilerırıesi,ittifaklar sorunu 
ve son olarak da Kürdistandaki siya 
sal hareketlerin eleştirisi.Fakat b~ 
roşüre göz gezdirildiğinde görülüyor 
ki asıl anaç, ülkenin ekonomik ve tOE 
lurıısal yapısı,toplı.nnsal sınıf ve taba 
kaların içinde bulundukları durı.mı, y~ 
şadıkları süreç ve bu süreçte oluşab!_ 
lecek ittifaklar sorunu üzerinde cid
di ve ··gerçekçi bir çözümlerneye vanııak 
değil,asıl amaç Kürdistandaki bazı si 
yasal hareketlere kara çalmak, kuru ve 
kaba bir dem;lgojiyle birtaklin gerçek
leri gizlemektir.Çünkü,toplı.nnsal yapı 
sınıfların durumu ve ittifaklar bölüm 
lerinde,aslında evrensel olarak geçer 
li olan genel ve soyut kelimeleri üs=
telik kısaltarak,özetliyerek birkaç 
cümleyle yeniden aktanııaktan öte yeni 
birşey getirmiyor.Kürdistanın somutu
nu ve özgülünü araştınıı2 ve buradan 
hareketle birtaklin cözümleııelere var 
ma doğrultusunda en- ufak bir belirti 
yok.Yapılanlar,sadece bazı kalıpları 

o da genel hatlarıyla yan yana yerle_ş_ 
tirrıektir o kadar .Geriye kalanlar ise 
sözüm ona Kürdistan'daki siyasal hare 
ketleri eleştiren,onların gerçek k:i.ııi= 
liklerini ortaya seren belirlemeler -
dir.Fakat gerçeğini söylemek gerekir
se o konuda na küfür ve çarı,ıtmaları 

hesaba katmazsak verdiği bilgileri , 
Türkiye'deki 'furizm ve Tanıtma Bakan
lığının şehirler, Tarihi ve 'Iuristik 
yerler hakında hazırladığı küçücük eg 
formasyon broşürlerindeki bilgilere 
benziyor .Bilindiği gibi 'Iurizm Bakan
lığının enformasyon broşürleri tari
hi ve Turistk yer ve anıtlar hakında 

güya turistlere bilgi ve:rnek, onları 

tanıtmak için hazırlanmışlardır.Fakat 
bakıldığı zaman bir iki cümlelik bil 
giden öte bir şeye rastlanmaz içler~ 
de.Hıdır Murat imzalı yazıdaki anla -
yış da O broşürlerinkıne benzıyor . 

Şimdi,okuyucularımız kalkıp diye
bilirler ki"Ne yani,Nıhayet topu toou 
30 sayfayı geçmeyen küçük bir broşür 

Bu kadar küçük kapsamlı bir · 

broşürden daha fazla bır şey bekle 
rnek 11aksızlık olmaz nu? "Doğrudur. as 
lında 1979 yazında Denge KOMKAR'da bu 
yazının Kürtçesi yayınlandığıncia biz 
de aynı şeyleri düşünüyorduk. Denge 
KOMKAR kitlelere yönelik bir dergiydi 
Böyle bir dergide ajıtasyon yönüne 
ağırlık verilmesi gereken,en gerı un 
surların dahı kolayca anlayabilecekle 
ri basıtlıkte kısa ve öz yazılar ya 
yınlanabilirdi.Bu yazıda böyle bir dU 
şüncenin Urünu olarak kıtlelere yöne=
lik bır bıçimde olabılirdı.Hele hele 
o dönem,yazının sahıp çıktığı öz~ 
lük yolu sıyası hareketide görüş ayrı 
lıklarının,parçalanmaya dodru yüz tut 

muş çatlaklıkların baş gösterdiği bir 
dönem olması ve bu yazının baş göste
ren parçalanıııayı en aza indirgeme ~ 
cına yönelik olduğunu açıkça göst~ 
si,belirtiğimiz yönde düşürııremizi da 
ha da çok sağlıyordu.Hatta burdan ~ 
reketle,yazının içeriğini ikinci pla
na itip onun hakkında hoşgörülü olma
yı yeğledik. 

Fakat gelin görürıki kazın ayağı 

hiç de öyle değilmiş.Bir yıl sonra 
Ağustos 1980 de bu sefer 'Iürkçesiyle 
birlikte 'brnsür olarak çıkan yazının 
KCMKAR tarat.ı.ndan yazılan önsözünden 
anlıyoruz ki KCMKAR ve bizzat yazarın 
kendisi hiç de öyle bir gözle yaklaş
nuyorlar yazıya.KOMKAR yayın kolu ö~ 
sözünde diyor ki"Biz,Denge KCMKAR(Kom 
kar'ın sesi)da,S ve 6. sayılarda, Hi 
dır Murat' ın"ÖZGtiR l\'ÜRDİTAN İÇİN" adli 
bir yazısını yayınladık.Bu yazıda KÜ!:_ 
ditanın toplumsal ve sınıfsal yapısı
na ilişkin bir tahlil yer alıyor;bu -
nun yanısıra,Kürdistandakı diğer par
ti ve gİ:uplardan söz ediliyor. yine 
bu yazıda,devrimcı bir partinın gere
ği anlatılıyor ve ulusal cephenin yo 
lu gösteriliyor. -

"Böyle bir döneıırle böylesine güçlü 
bir tahlile gerek vardır.Bu nedenle,da 
ha önce vanlızca Kürtçe basılmış olan
bu broşürü Türkçeye de çevırerek,K~ 
çesiyle birlikte yayınlıyoruz." (Özgür 
Kürdistan için,Önsöz Kömkar Yayınları, 
Ağustos 1980) 

Komkar yayın kolu ,yazıyı içinde 
yaşadığımız ciddı döneme ancak "böyle 
sine güçlü bir tahlil"in cevap vere =
bildiği yargısıyla ikincı kez yayınla 
mayı zorunlu görmüş.Dıpnottan anlıyo::
ruz ki,ıkinci baskısı yapılırken yaza 
rın onayıda alınnuş. -
Bu durımı yazaruı.da aynı gözle yazıya 

yaklaştığını gösterıyor.Hatta eğer 

yanlış bilgilenmediysek,KOMKAR bu bu 
roşürü kendi şubelerinde senuner konu 
su bile yapmış. -

Öyleyse bu kadar önemlı görülen 
bir yazıyı kapsamı ne olursa olsun 
biz ciddiye almamazlık edemeyız. !şte 
bu nedenle broşürün bazı bölümlerı ü 
zerinde durmak istıyoruz.Bazı bölümle 
ri dıyoruz,çünkü,yazımızın başında ili 
belirttik kı broşürün ılk bölümleri, 
birtakım genel ve soyut belırlemele -
rin bır özetınden öteye gıtmıyor.O bö 
lümlerde Kürdistanın sosyo ekononuk 
yapısiyla ılgılı olarak yapılan"- Yarı 

feodal"tespitine katılmadığımız ve bi 
zım Kürdıstanda egemen üretım b ıç ıın-::
olarak kapıtalıznu getırdığımız ller 
kes tarafından bilınıyor.PillB bız bu 
,yazımızda o konuda bır polenuk açmak 
ıstemiyoruz.Çünkü,hem yazarın kendısı 

zaten bır :;.kı ci.lmlc::,·lc saceec Lıır l:.c 
lırleme olarak koymuş sorunu,hemde bi 
zim açımızdan tartışması böyle bir y~ 
zının kapsamını aşan ve daha başka dü 
zeylerde uzun uzadıya üzerinde durul=
rrası gereken bir sorun oluyor. 

Bız bu yazımızda esas olarak bro
şüre ıkı açıdan yaklaşmak ıstiyoruz ; 
bırıncisi sıyasi hareketletın eleşti

sı bölümlerınde yazarın kul~ığı yön 
tem, ıkıncisı Kürdıstan Devrımci Deırok 
rat hareketıne bakış açısı... -

Bilimsel sosyalıstlerın en çok ö 
nem verdıklerı temel sorunlardan biri 
de yöntem sorunudur.Bütün yaşamları 

-boyunca ve savaşımlarının her alanın
da bilimsel sosyalistlerin izledikle
ri tek bir yöntem vardır .O da mark 
sist diyalektik yönteıırlir.Olayları ab 
jektif olarak kavrayabilme ve bunlar=
dan gerçekçi sonuçlara varabilme başa 
rısını veren diyalektik yönteme göre 
bir olguya yaklaşınanın asgari koşul -
larından biri objektif olmaktır.Olgu-

-yu olduğu gibi,her yönüyle,dünü,bugü
nü ve geleceği içinde değerlendirmek
tir.Buna uyıııadıkça hiç bir doğru son~ 
ca vararıayız. 

Oysa Hıdır Murat, broşüründe. Kür
distandaki siyasi hareketleri eleştir 
meye kalkışırken böyle bir yöntem i~ 
lerneyi hıç aklının ucuna bile getirme 
mış.~ir kere amacı bir bütün olarak 
siyasi hareketlerı değerlendirmek ol
duğu halde,bu siyasi hareketlerin dün 
ya ve yurt sorunları karşısında nasıl 
bir tutum içinde olduklarını neler dü 
şündüklerini,neler söylediklerinı ob 
Jektif olarak göstermeye gereksini~ 
bıle duymamış.Oysa bir siyasi hareket 
ne düşünüyor,ne yapıyor ve ne·söylü
yorsa onu göstermek gerekır.Ama söy
lenenlere,yapılanlara katılınmaz,ele_ş_ 

tirilir,onlar karşısırcia yeni alterna 
tifler getirilir o başka.Ama Hıdır Mu 
rat hiç çekinmeden olmayan söylenme = 
yen yada yapılmayan şeylerı olmuş,söy 
lenmıs ,-ada yapılmış gıbı gösterebili 
yor.Kısaca Jetçeklerı çarpıtabil~ 
yor.Bu konuda örneklerı ılerıde göst~ 
receğız. 

Dığer bır yöntenude,hep geçmışle 

ılgılenmesı,bugün ne oluyor,kim hangı 
noktadadır,bunları görmek ıstememesı
dır.Yanı sıyası hareketlerle ılgılı 

kendınce bırtak1111 belırlemeleı-de bulu 
nukeıı, hep geçnuşten sözilin ona örnek -
ler verme yoluna g ıtnesıdır. Kuşkusuz 
hır olguyu aynı zammda geçmişi~-ı e 
bırlıkte de dağerlendırnek zorundayız 
Ama sadece l)eçnuşi de·-ıerlendırmeye 
r-.alknBkla qumiınuzdckı durumu .ı; ı r.cle 
uır olyuyu h.uvrdlıWlllL rııJ.nl.KLin UeYıl. 

ÇünkLi,hergün ağz111uzda zakız gıbı çığ 
nediğiıniz bır söz var .'ler şey hareket 
halındedir,bır dcğışnı.e ve gelışıne i 
çındedır diyoruz.liyleyse değışme ve 
gelışmelerı bugüne bakrradan nasıl gS?_ 
rebılırız? Bır örnek verelim: 

Hıdır Nurat'ın anlayışiyla hare
ket edersek bugün kendisine"Maocu" de 
menuz gerekır.~Urı.kü bır kaç yıl önce; 
1973 lerde Hanalu yayınları arasında 

çıkan"Tiırkıye şartlarında Kürt halkı
nın kurtuluş nıücadelesi"adlı kitabın-

da Sovyetler Bırlığı Koııı.ünıst Partisi 
ıle Çin lZomlrı.ist Partisı ırasındaki 

görüş ayrılıklarında tarar tutanları 

eleştirıyordu.Ona göre bu sorun iki 
büyü~ Komünıst partisi arasuı.daki so 
rundu. Bu sorunlarda biz taraf olmama= 
lıydık.Eh,o günden bu yana Hıdır Mu -
rat ımzası,bu konuda bır özeleştiride 
yapmadığına göre,kalkıp Hıdır Murat , 
~1aocu' dur ya da Maoculı.ıktan kaynakla
nan düşüncelerı vardır diyelim. onun 
mantığıyla gıdersek bunu demenıiz gere 
kiyor .Ama bizim,onun mantığına ilti :: ~ 
fat edecek halimiz yok. co 

Hıdır Murat' ın baş vurduğu yollar ,;, 
dan bıride değişik siyasal hareketle=- ~ 
ri aynı kefede değerlendirnek ve onla 

1 
~ 

rı aynı hareketlermiş gibi göstermeye 1 ~ 
kalkışıııak.Broşürüne bakıldığında,ge- ~ 
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"DDKD Davası" 19 Kasım 1980 günü,Diyarbakır Sıkıyöne -

tim Askeri Mahkemesinde başladı.Askeri savcı hazırladı~ı 

32 sayfalık iddianamede,DDKD'nin "Marksist-Leninist bir 

Kürdistan devleti kurmak için gizli örgütlendi~ini" iddia· 

ederek,DDKD yönetici ve üyelerine 869 yıla varan toplam a

~ır cezalar istedi. 
Dava halen sürüyor.DDKD Davası tutukluları çok a~ır ve 

anti demokratik koşullar altında yargılanıyorlar.Savcı id

dialarına gösterilen kanıtlar genellikle,MİT raporları ve 

a~ır işkenceler altında yüklenilen suçlardır.Buna karşın 

mahkeme,tutukluların,savunma haklarını büyük ölçüde kısıt

lamıştır. 

Bu dava ile ilgili olarak,DDKD Avrupa Dayanışma Komite 

si bir kampanya açmış bulucmaktadır.Kampanyanın içinde,çe= 

şitli uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere,Almanca,!ngi 
lizce ve !sveççe olarak hazırlanmış bir rapor aa bulunmak= 

adır.Bu raporun Türkçesi ARMANC yayınları arasında büro 
şür olaru, yayınlandı.Bu,büroşürün kısa özetini, ayrıca 
burada da sunmakta yarar görüyoruz. 

ARJiıANC 

"12 Eylül 1980 günü Türkiye'de işbaşına gelen askeri fa 

şi n cuntanın Türkiye Kürdistanında, sürdürdüğü baskı, terör 

v~ katliamlar hergün artarak devam ediyor.Kitleler halinde 

insanlar tutuklanarak i ~kenceyc maruz bı rak ı lıyorlar, gi'.!2. 

lerce,aylarca işkence altında tutuluyorlar. 
Bugün,Askeri fa~ist cuntanın tutukevleri ve askeri kı3_ 

la ları binlerce Klird is tan 1 ı yıırtseverle doludur. 
Kürdistanda kurulan sıkıyiinetim askeri mahkemeleri ;her 

türlü demokratik hak V'-' ,izgiırlüklerin ortadan kaldırıldığt 
en temel insan haklarının bile olınadı~;ı bir ortamda Kür 

distanlı ilerici,yurts<2ver ve devriıncileri yargılıyorlar ~ 
Mahkemeler aylarca siiren i~kencel<2r altında zorla yüklenen 

suçları delil sayarak ya dı ortada hiçbir somut delil yok

ken suçlar yükleyere k en ai\ ır cczala.rı '"'riyor. Kısacası bu 

gün Kürdistan' ·.la dünyanın en adalet s iz yargı lamalarını ya-:: 

pıyorlar.Bu adil olmayan yargılamaların başında da hiç ku3_ 

kusuz DDKD davası gelmektedir. 
BİR GENÇLİK ÖRGÜTÜ AYRI BiR DEVLET KURMAK AMACINI GÜT

MEKLE SUÇLANIYOR 
20 Kasım 1980 gününden beri Türkiye gazeteleri basın 

ve yayın organları sık sık Diyarbakır sıkıyönetim askeri 

ınahkemesinde 19 Kasım 1980 günü ba~lıyan bir davadan bahs~ 

ediyorlar.20 Kasım 1980 glinlü"Tercüman"gazetesi"Bölücü ey
lemlerde bulunan Devrimci Demokratik Kültür Derneği(DDKD ) 

yön'-'t ~ci lerinin yargıLmmaların;:ı diin Diyarbakır sıkıyöne -

tim mahkemesinde ba?landı." ~eklinde bcı.,layan ve devam c 
den bir haber yayınladı. 21 Kasım 1980 gtinii"Mill iyet"gazete 

sinde §Unlar yazılıydı. "Devrimci Demokratik Kültür Derneği 

(DDKD) ile ilgili dcıvaya dıin Diycırb.:ıkır sıkıyönetim askeri 

mahkemesinde ba9lanmıqtır.Askeri s,ıvcı l ii polis,4 ki~i 
hakında 24 yıl,SS kiqi hakkınd,ı 8-15 yıl ,3 kişi h.ıkkı.nda 

1-3, diğer 8 kişi hakkında da çe~itli hapis cezaları iste

mişti."Aynı haber 22 Kasım glinii 11 Cumhuruyet"gazctesinde de 

yer aldı. Yine "Tercüman" gcızetesi 2 Aralık 1980 günkü sayı 

sında,ilk sayfasında "KOHVNİST KÜRT DEVLETi KURMAK iSTEYEN 
62 :-ilLTTMl İÇİN öf,<J YIL HAPLS CEZASI lSTENDi" '>içimiade 

bİr manşet attı.Manşetin altında haberin bir bölümünde şun 
lar yazılıydı "Diyarbakır Sıkıyimctim KcımutanlıP,ı .\sk<'ri 

ı;ıa.hk<mıesinde bir süreden h<2ri sorguları devam eden DDKD ör 
gUtünün 62 sanığı hakkında hazırLınan iddianamed<2,4 kişi 

hakkında 30 ile 50 yıl,55 ki<;i hakkında 8 ilc 12 yıl,3 po 

lis memuru hakkında 1 ile 3 yıl arcısında deği~en ar;ır ha 

pis cezası istendi."24 -30 Kasım tarihleri arasında c,;ıkan 

haftalık "YANKI" dergisi de aynı olay üzerinde ilk sayfa .. 

sında bir haber yorum yazısı yayınlandı~Şeklinde sürdürü 

len büroşürün bu kısmında;Türk basınında yer alan haber= 
lerin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için DDKD 
nin tanıtılması ve kısa tarihi sunuluyor.DDKD'nin Türki
ye Kürdistanın da yasal bir gençlik örgütii olarak kurul
duğu,sıkıyönetim komutanlığı tarafından faaliyetleri dur 
duruluncaya kadar,genel merkezi Diyarbakır'da olmak üzc'::

re 40'a yakın şube açtı~ı,Sü 000 'e yakın genci örgütle
di~i ve resmen onaylanan tüzü~ündeki amaç maddesi belir
tilerek,"Kürdistan gençliğinin örgütsel ve eylem birliği 
ni sa~lama"yolunda iki yıl gibi kısa bir zaman i~inde 
Kürdistan'da gençliğin biricik merkezi örgütü haline gel 
diği belirtilmektedir. -

26 Nisan 1979 da sıkıyönetimin ilan edilmesiyle faa
liyetleri durdurulan DDKD 'nin"genç liğimizi, Emperyalizme, 

Faşizme,tekeller~n egemenliğine ve Kürdistan'da sürdürü-
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• 
len Türk sömürgeci uygulamalarına karşı verilen savaşı -
ının bir parçası haline getirdigine"de~inen büroşür, DDKD 

nin savaşımından bazı parçalar sunarak,örgütün yönetici 
ve üyeleri üzerindeki baskı ve işkenceleri şöyle dile ge 
tiriyor: -

~DKD Genel Başkanı Şakir TUTAL'a bir ay süreyle işkence ya 

pıldı. Sırt ın.• ve gö~süne kum torbalarıyla .vuruldu. K-ıfas1 
tuzlu suya batırılarak,tuzlu su içinde kafasına elektrik 

şoku verildi.Kendisine günlerce zorla tuz yedirilerek, su 

içirtilmedi,sidik içirildi.Mahkeme karşısına çıkarıldı~ın

da,Şakir TUTAL'ın her tarafı çürük içindeydi ve kan kusu -
yordu.Göz altına alınanların hepsine çok vahşi ve insanlık 

dışı işkenceterin yapıldığına dair mahkemeye yaptı~ı büt~n 

başvuruları,doktora gitme yolundaki istemleri rededildi.Ay 

nı işkenceler,yakalanan di~er DDKD üyelerine de yapıldı.Ya 
kalanmayan üyelerin evlerine yapılan baskınlarda,anneleri~ 
babaları,küçük kardeşleri gö' altına alındı,çocuklarını ge 

tirip teslim etsinler diye günlerce aileleri dövüldü. -

Ardından 1~ Eylül 1980 de askeri f<l:ıist cuntanın işba

şına gelmesinden sonra,Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahke 

mesinde "DDKD Davası" adı altında bir dava açıldı.19 Kasım 

1980 günü.ba~layan 70 kişilik davada,savacı hazırladı~ı 32 

sayfalık ıddıanamede DDKD üyelerini "Marksist-Leninist bir 
Kürdistan devleti kurmak için illegal örgüt kurmak DDKD 

maskesi altında illegal çalışmakta" suçladı.Evet,y;sal ola 

~ak .. k~ru~an_ve y~sal olarak faaliyet sürdüren bir g<.nçl-L'k 
u~·gutu,şımdı faşıst cuntanın mahkemelerinde "ayrı bir Kür

dıstan ~evleti kurmak ~çin gizli örgütlenmekle" suçlanıyor 

ve bu yuzden gazetelerın de yazdı~ı gibi 869 yıla varan 
toplam ağır cezalar isteniyor DDKD üyeleri için.~ 

Raporda,askeri savcı'nın iddianamesinde yer alan ve 
basınada yansıyan," ••. tüzükte legal olarak gösterilmiş 

ama'larının dışında illegal olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir 

kısmını devlet idaresinden matuf cemiyeti hususi vasıta
larla işlernek için gizlice ittifak ederek kurdukları le
gal olarak kurulmuş gözüken derne~e amaç saptırmak sure
tiyle Marksist-Leninist bir Kürdistan devleti kurmak i 
çin faaliyette bulundukları anlaşılmaktadır."biçimindekT 
iddiası ve DDKD'nin çalışmaları ile ilgili diğer bir ta
kım iddialara şöyle yanıt veriliyor: 

~skeri savcı,bu iddialarını neye dayandırıyor?Elinc'eki 
belgeler nelerdir?Bunları iddianamenin kendisinde görmeye 

çalışalım.Savcı,derne~in eylemlerini iki alanda göstermeye 

Ç~lışıyor.~u~lardan birincisi propaganda faaliyetleri,di~~ 
rı de kendısınce uydurdu~u :ıiddet eylemleri.Propa -
ganda faaliyetlerini de yurtiçi ve yurt dışı propaganda fa 

ali~etleri diye ikiye ayırmı-ş. Yurtiçi propaganda faaliyet= 

lerınde şunları suç unsuru olarak gösteriyor. 
"a.Bildiri dağıtmak 
"DDKD Genel Merkezi ve şubeleri muhtelif tarihlerde çe 

şitli konularda bildiriler basıp dagıtmışlardır.Bazen der-:: 

nek diğer dernek ve örgütlerle birlikte bildiri da~ıttı~ı 

da tespit edilmiştir ..• Devrimci Demokratik Kültür Pcrnc~i 
yayınlamış oldu~u bildirilerin altında DOKu veya ~evrim~i 
Demokratik Kültür Derneği,Devrimci Demokratik Kültür Derne 

ği ... Şubesi ya da Devrimci Demokratlar şeklinde yazı yaz-:: 

m~kta ve bu suretle bildirinin kendilerine ait oldu~unu be 

l~r~cmı;ktr;d~rleı;. "Kendi ifadelerinde de açıkça gl;rüldüğU 
gıb7 bıldırılı;rın altında kullanılan imzalar yasal bir der 
neğın gerçek ımzaları olduğu ve bildiriler legal o'arak 

çıktığı halde,gene de savcı bunları illegal faaliyet için 

!delil olarak kullanmaya kalkışmaktadır.Oysa bildiriler,Der 

neğin tüzü~üne uygun ve yasal olarak yayınlanan bildirile~dir. 

Savcı,aynı zamanda bu bildirilerde,Türkiyenin sömürge

ci bir politikayla Kürt halkını ezdiği,onun haklarını gasp 

ettiği ve Kürdistan gençli~inin de bu politikadan etkilen= 

di~i şeklindeki düşüncelerin yer almasını suç olarak kabul 

'ediyor.21 Mart'ın Kürt halkının bayramı olduğunu belirtik
leri için bldirileri suç sayıyor.Oysa Kürt halkının ezildi 

ği,her türlü ulusal ve demokratik haklarından yoksun oldu-:: 

~u,gençliğin ırkçı bir e~itimle yetiştirilmek istendiği a 

paçık ortadadır.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bütün 
bu uygulamaları suç saymakta ve Dernek tüzü~ünde de belir
tildi~i gibi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesin 

de bu tür uygulamalara karşı çıkmaktadır.Bunlara karşı çık 

m~nı~ ~uç olmadı~ı,bir insanlık görevi oldu~u herkesçe bT 
lındığı halaebugün Türkiye'de insan temel hak ve özgörlük 
lerini savunmak suç sayılmaktadı~. -

Basın yayın konusundaki iddialarında da şunları göste

~iyor:Dernek propoganda faaliyetlerini yürütmek amacı için 

Pevrimci Demokrat Gençlik Dergisi,ARMANC isimli Dergi ve 

~
ina NG isimli dergileri çıkardı~ı tespit edilmiştir,ayr~ 
a 1979 yılına ait bir duvar takvimi hazırlanıp b~sıldı8ı 

, e dağıtımının yapıldı~ı ... tespit edilmiştir." 
1 Yukarıda sözkonusu edilen dergilerin hiçbirisi Derne -
l~in resmi organları de~ildir.Türkiye'de,bir kuruluşun an 

lcak resmi yayın ve faaliyetlerinden dolayı sorumlu oldukla 
~ı yasalarda belirtilmiş olmasına rağmen DDKD, resmi soruro 

lusu olmadığı bu dergilerin içeriklerinden dolayı yargılan 
maktadır.Devrimci Demokrat Gençlik Dergisinin ve aslında b~ 
derginin imzasıyla çıkan bir duvar takviminin sorumluluğu

nun DDKD'ye yüklenmesinin kanıtları olarak bu derginin sa 

hibinin dernek üyesi olması ve derginin zaman zaman DDKD T 

nin faaliyetlerine sayfalarında yer vermesi gösteriliyar . 

Yasalar karşısında dergi hiçbir örgütün resmi yayın organı 

olmadığını,bağımsız olduğunu belirtmesine rağmen sadece yu 

karıdaki ilişki yüzünden savcı,derginin sorumluluğunu der=

neğe yüklüyor.Kaldı ki derginin kendisi de legal bir dergi 

olarak çıkmış ve Sıkıyönetimin gelmesiyle yasaklanmıştır . 

\yrıcG Türkiye'deki basın yasasına göre bir derginin ya Ja 
başka yazılı bir yayının sorumluluğu o dergi ya da yayının 

sorumlu yazı işleri müdürüne aittir.Oysa savcı,bütün bunla 

rı bir yana iterek keyfi bir tutumla ve somut hiçbir kanıt 
olmadan DDKD için suç unsuru olarak göstermeye kalkışıyor. 

Jina NO Dergisi için de aynı şeyleri söylemek mümkün . 

Bu derginin de DDKD ile herhangi bir resmi bağı yoktur.Kal 

dıki Jina Nu bir gençlik dergisi değil,aylık olarak yayın-:: 
!anan siyasi bir dergidir. Böyle bir derginin yd;nnlanıııası 

DDKD gibi bir gençlik örgütünün görevleri dışındadır.Çünkü 

DDKD daha önce de belirtildiği gibi gençliğe siyasi öncü
lük misyonunun yüklenmesine karşı çıkan;böyle bir anlayışı 

rededen bir gençlik örgütüJür. 
Hele hele savcının,DDKD'nin basın yayın faaliyetleri a 

rasında,!sveç'te yayınlanan İsveç-Kürt Kültür ve Dayanışma 
Derneği 'nin aylık yayın organı ARMANC Dergisini gc;~t~rı.ıesi 

kadar ilginç,çelişkili bir tutum ve temelsiz bir iddia ola 
maz. Savcı,ARMANC Dergisini kanıt olarak gösterdiğinde ,ıT 
yorki"Bu derginin basım işleri İsveç'te yapılmaktadır.Yurt 

dışında İsveç-Kürt Kül tür ve Dayanqma Derneği t ,ırcı f ı ndan 

çıkarılan bu dergi içinde yer alan yazılarda Devrimci D~ 

mokratik Kültür Derneğinin propagandasının yapıldı~ı dergi 

yurtdı~L.ıda bir dernek tarafından çıkarılmış olmasına rağ

men savunduğu fikirler ve içinde bulunan yazılar itibariy

le Devrimci Demokratik Kültür Derneğinin illegal faaliyet-

i. .!\l<l"IHI.'t,, 

leri ile uygunluk içinde olduğu ve DDKD'nin p~opagandasını 
yaptı~ı anlaşılmaktadır."· 

Bu kadar basit bir mantıkla ARMANC'ı DDKD'nin yayın or 

ganı yaptıktan sonra Savcı ,ARMANC' ın,Kürdistan 'da ifan edi. 

len sıkıyönetime -karşı çıkmasını,getirilen sıkıyönetimin 
Kürt halkına karşı azgın bir saldırıya geçti~ini fakat bu 

·saldırı karşısında Kürt halkının yılmayaca~ı,Kürdistan Hal

kına yapılan baskıların lanetlenmesi istemiyle Roma Halk= 

lar Mahkemesine başvurması ve Kürdistan'daki baskıları,dev· 

let terörünü,buna karşı halkın direnişini dile getiren ha 

herler yayınlanmg.sını şuç sayıyor ve bütün bu " suçları li' 

DDKD'ye yüklüyor.Ayrıca ARMANC kanıt gösterilerek DDKD'nin 

yurtdışında da faaliyet gösterdiği ve bu faaliyetlerinde 

Türkiye'nin aleyhinde propaganda etti~i,yurtdışında Türki
ye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürmeye yönelik eylemler 

de •ulunduğu için suç işlediği iddia edilmektedir. ' -
Askeri savcı,suç unsuru propaganda faaliyetleri arasın 

da geçmişte yasal olarak yapılmış olan mitingleri de sayı= 
yor.Bu mitinglerde ırkçı,şöven bir eğitim yapılamıyor, fa 

şist çeteler yerleştirilemiyor diye hükümetler tarafından 
kapatılan Kürdistan'daki bazı okulların açılması talepleri 

ni,ya da DDKD üyelerinin,parlamento seçimlerinde sosyalist 

bir partinin seçim propaganaasına katılmalıoırını suç say~ 

yor.,ı.~ 

Büroşürde,DDKD'nin yasal olarak hazınladığı geceler 
ile ilgili,savcının asılsız iddiaLırına değinilerek,sav
cının DDKD'yi şiddet olayiarına kcırı,tırmakla ilgili gi
rişiminin ardındaki nedenler ortav.1 ...,Lı-ıl i\·or. Büroşür:in 

son bölümünde de ş unlara dcğinıll\··>r: 

"Aslında DDKD gibi,ynsal olarcık \, ·e ülkenin he-
men hemen her tarafına kadar ııL,ııı.ııı ı 1 , , - ı- ınsal bir gen .s_ 
lik örgütünün;kuru1uı;. ilkelerincJl'n b1ri Lil' lıireysel terö

rizrnekarşı olan,"biz ~ha."lkımızın ı'r.~:iıLlı: \'I:.2.ınsal güçüne i 

nanıyoruz,yolumuz işçi sınıfının ylıludtır"diyen Kürdistanın 

bu gençlik örgütünün <iddet eylemlerine karqtırılmak is -

tenmesi,askeri taşist cuntanın,hlirdist.:ın helkına karşı sür 

dürdüğü politikanın gere~idir.Çünkti DDKD,verdiği savaşımıy 

la,~ürdistan gençli~~iııin biricik c>rgütü haline gelmiştir~ 

!şçı,kBylü ve öğrenci gençli~i yıgınsal bir biçimde bünye

sinde bütünleştiren tek cirgLitt<il'. Türkiye Kürdistanı 'nda bu 

gün savaşımın ba~ını çc•ken Kurdistan i:;çi sınıfının poli-:: 

t~k hareketinin yolunu tutııvor .. \skeri faşis- c un ta için ge 

lış gerekçesi yapılan ıılııscıl dcmokrcıtik savaşımın bir 

parçası haline gc•lmi~t ir.Öylcysc• hirL'\'Sel teriir eylemleri

ne karıştı rılmaJan,bu ~irgtitun s.:ıygın1ıC~ı d::~~inilerniyeceS,i 

g~bi~Marksist Leninist bir K:inli~t;ın Dl'vl~ti kurmak için 

gızlı olarak drgiıt1cııen \'C Lı<ıl i_,L't .QLl<...,tLrl'n bir suçlama 

getirilerek yUnetici Vl' Lıyelt·rıne RhY ~·ıla varan toplam ~ 

gır cezalar istcııemezJi. 
İşte şimdi,NlT r.ıpnrları, i~kcnCL'lL'r d ltında 

diJzmece ifadelt.:>r VL' derlll';-~in yasal f~ı<ıliyet Ve 
yiiklerıen 

yayınl.ırı 

yasa dışı gösterilmLVL' çalı~ıLırak yuk~1rıda içeriğini öz o 

larak belirtmeye çalı.,tığımız lıakoız ve ,ınti .lc'nıokratik 

bir dava açılmış bulunuyor.Bu dava adaletin yerine gcluesi 

için açılmış bir dcıvd değildir.Dava politik bir davadır ve 

her türlü adaletsizlikle doludur.Bu dcıva,savunma ha.<kının 

ve süresinin büyiik ci 1.çiıde ortadan kaldırıldığı,soruşturma
larının ve dava hazırlık ç,ılışmalarının i,I:eııcehanelerde 

geçtiği,askeri fJ~ist cuntnnın gelmesiyle,anayasa ve yasa

ı~rın istenilen biçimde iptal edildiRi,neyin neye göre yar 

g~lanacağının tutuklularc.:ı bilinmediği,her şeyin a;keri ha 

k_~m .. v~ savcıların ıı_ıs,ıflarına terk edildiği bir ortamda yU 

rutuluyor.Da;ra,KLirdıstan 
1 ıılkına karşı ~isteraleştirilell 

baskıların bır parçcısı niteliğindedir. 

Geçmişteki savaşırıında onurlu bir yer alan Kürdistan 
genç li ği ,Askeri !·Lılıkı•rH' lyrde, bu koşul lar altında yeni bir 

sınava hazırlaı;ıyor.Gc'nçliğimizin bu sınavdan da başarıyla 
çıkacagından lııç kuşkumuz yok.Ama,şuna da inanıyoruz ki 0 

IH b ı-,arısının oranı,gösterilecek uluslararası dayanışmay 

l~ daha da artacaktır. Vereceğimiz her destek,gösterece~i-::_ 

nıız her dayanışma,Kiirdistan gençliğini askeri ;nahkemeler 
karşısınd.-ı daha giiçlü kılacak,onun sesinin daha gür çıkma

sını saglayacak ve davanın haksızlık ve cıdaletsizligini 

daha çabuk ortaya çıkaracaktır. 
. Uygu.~adığı koyu baskı ve sansürle Kürdistan gençli~i -

nın ve tum olarak halkının haklı sesini kendi zindanları -
nın duvarları içinde hapsetmeye çalışan askeri faşist cun 

tanı~ çabalarını boşa çıkarmak,,\skeı;i '·lahkemelerdeki ada 

letsız yar~ılama~arı ve Kürdistan halkına karşı eirişilen 

azgın ve sıs~e~lı .~al~ırıları bü~ü~ ilerici dünya kamuoyun 
da ~uyuı;mak ıçın Kurdıstan gençlı~ıyle dayanışmamızı dile 
getı;eıım.Türkiye'deki Askeri Faşist Cuntayı ve onun ada .. 

letsız,~ak~ız ~a~g~lama~arını protesto edelim.Bu yargılama 
ların çırkın yuzunu deşıfre edelim!» -www.a
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ı.rı nellikle Rızgari 1 ile 11 Şıvancılar" adı: 
: altında Devrinci Dertokrat harek.etLn! e birlikte ele alındığı görülür. Bu as
"' lın<'la kasıtlı olarak başvurulan bir 
~ yoldur.O~u~uları yanıltınayı amaçlı
..a yor. DevrllllCı -Deııokrat' lara yönelik e-

ıeştirilerin"Şıvancılar" adı altında· 
yapılırası da aynı anlayışın ürünüdür. 
İşte, Hıdır Murat' ın başvurduğu yöntem 
gen~ ru;ı~arıyla bu.Açıktır ki bu yön 
temin bılımsel sosyalist yöntem ile. 
uzaktan yakından bir ilgisi yok ve o
lamaz da. 

Şirırli de gelelim Hıdır Murat' ın 
Devrimci-Demokrat hareketle ilgili in 
c~lerine:Hıdır Murat, "doğru ve yanlıŞ 
sıyasetleri birbirinden ayırmalıyız " 
ara başlığı altındaki Kürdistan'cıa:·. 
varolan siyasi hareketlere yönelik 
"böylesine güçlü" (!) ama nedense bir
kaç satırı ve demagcjiyi geçrreyen 
tahlillerinde Devrimcı-Demokratlar i
le Rızgari 'yi aynı konurıı:la değerlen -
dinıede şöyle diyor; "Geçtiğimiz yıl
larda gördük;Türkiye Kürdistan'ında , 
kendilerine "Şıvancı", "Rızgaricı" de
nen guruplar çıktılar.Bunların her i
kisi de devrimcilik üstüne büyük laf
lar etrrekteydiler.Ama ışçilerin ve di 
ğer emekçilerin istemleri konusunda
ne düşündükleri açık değildı.Onlar sa 
dece soyut biçimde halkın kurtuluşun= 
dan söz edıyorlar,ama halk için neler 
istef1 . .ı.klerını söylemiyorlardı. Onlar, 
topraktan sözetmiyorlar,ağalığa şeyh
liğe karşı çıkmıyorlardı.Halkın açlı
•:Jı,çıplaklığı,işsizlıği onları ilgi -
lendirmıyordu.Kitlelerın ekonomık ve 
demokratık istemlerine aldırmıyorlar
dı. 

" ... Şıvancılar ve Rızgaricıler,em 
peryalizmin düşman nıtelığını vurgula 
mıyorlar ve Kürt halkını emperyaliz = 
min kötülükleri hakkında uyarmıyorlar 
dı.Onlar açık yada gızlı şunu söyle 
ınekteydıler:"Emperyalizın hızden uzak= 
dır,onunla ne alıp vereceğıınız var?." 

"Şıvancılar ve Rızgaricıler enter 
nasyonalızrre aldırınıyor,Türk halkını 
düşınan gibı gösterıyorlardı." 

"Onlar,devrııncı mi.ıcadelede sabır
sızlık,sekterlik yapmakta idiler ve 
hala yapıyorlar" 

Eh,şıındi bu döküntu yığının, bu 
bayağı çarpıtma ve suçlaınaların nere
sınden tutınalı? Gerrı,oturup •'idiler ı 
le uğraşınanın pek d~ zamanı dejıl ~ 
bu idilerın bıle koskoca yalanlardan 
ba7ka bırşey olınadı<}ını göstenııek ge-
rek.Hıdır Murat,gerçekten dUrlist ol 
mak ıstiyorsa,Devr=ı-Deııokrat hare= 
ketin ne zaman "topraktan söz etınedı
ğini,ağalığa şeyhlığe karşı çıkmadığı 
nı,ha~ın açlığı ıle,ışsızlığı ve çı2 
laklıgıyla ılgılenınedığını,kıtlelerın 

ekonomik ve demokratık ıstemlerıne al 
dırmadığını" göstenııek zorundadır ya= 
da,ne zaman emperyalızın'bizden uzak
tır,onunla ne alıp vereceğimız var de. 
diğini,Türk halkını düşınan gösterdığı 
ni açıkça ortaya koymak zorundadır.A= 
ma bunlardan hıçbirini göstereınez.Çün 
kü,Devrimcı-Demokrat hareketın Kurdis 
tan ı da nasıl bır savaşım \'2rdiqini ve 
savaşırıdaki yerinın ne olduc)unu her -
kes ve en çok Hıdır Murat biliyor.Za
ten bunu bildıği için idi'lerle kitle 
leri kandırabilrre yöntemını denemeye 
kalkısıvor. 

Yukarıdaki belirlemelerinden sonra 
onların yapamadığını özgürlük Yolu ya.E 
tı,onların yaptıklarına da özgürlük Yo 
lu ~şı 9ıktı dereesine tam karşıtı o 
lan özellikleri bu sefer özgiirlük Yolu 

na yapıştırarak diyor ki: 
"özgürlük Yolu, özgürlük savaşımız · 

da doğru istikaıreti halkımıza göster = 
di." •.. "Artık dost da düşman da bili -
yor ki işçi sınıfının yolu, yanı sosya 
lizm yolu ve Kürt halkını kurtuluŞa 
götürecek doğru yol, özgürlük Yolu' nun 
gösterdiğidir. " 

Oysa, özgürlük Yolu' nun çıkışından 
bugüne kadar gelen süreçte izlediği Y() 
la bakıldığında görülür ki soyut ve ge 
nel birtakını belirlemeleri tekrarlamak 
tan öte pek de birşey ya:ı;nuş değildir-;
Zikzaklarla, yalpalamalarla dolu bir 
yol katetmiştir .Çıkışında, daha çok e
zen ulus milliyetçiliğinden etkilenen 
bir akıma dayanırken süreç içerisinde 
adım adım ezilen ulus milliyetçiliğine 
doğru bir kayma göstermiştir .İlk çıkı
şında,Kürdistan ulusal sorununa karşı 
"ihtiyatlı olııa"eğilimi ağır basarken, 
son geldiği noktada Kürdistan'daki bur 
juva milliyetçiliğine ışık yakmaya, o= 
na taviz verıreye başlamıştır.Onun bu 
tavrının aynısını sözkonusu ettiğimiz 
broşürde KDP ile ilgili belirlemeler
de de net olarak gönıek mümkün.Kürdis
tan halkının savaşımına karşı, emperya 
lizm ve bölge gericiliğiyle yapılan bi 
linçli ve sınıfsal çıkarlara denk dü= 
şen bir politika , yumuşak ve yuvar -
lak bir ifadeyle izlenen "yanlış bir 
politika" olarak değerlendiriliyor . 

Gerçeğini söylemek gerekirse, öz -
gürlük Yolu'nun Kürdistan'da göstere -
ınediği birşey varsa o da"soımıt ve ctoer 
ru yoldur. "Bugüne kadar da özgürlük Yo 
lu Kürdistan halkını kurtuluşa götüren 
yolun hangısi olduğunu net ve soımıt bir 
biçimde gösterebiimiş değildir. Soy..ıt 
bir "özgürlük" kavramını tekrarlayıp 
durmaktan öte ne ya:ı;nuştır ki?Büroşür
de de ayni anlayışı gönıek mümkün.Bü -
roşürün en sonunda yer alan "Y..ışasın 
Halkımızın özgürlük , demokrasi ve Sos 
yalizın Mücadelesı" (ki bu slogan bro-
şürdeki muğlak belirlemelere denk düşu 
yor) sloganı neyi ifade ediyor. Yada bu 
slogandan önce gelen ÖZGÜR ~JRDİSTAN 
sloganının anlamı net ve soımıt olarak 
nedir? Neden ve nasıl önce özgürlük 
sonra demokrasi? özgürlük hedefi demok 
rasi hedefinden önce getirildiğine ~ 
re,halk demokrasisinin kurulduğu yani 
halkın i~tidarının gerçekleştiği koşul 
larda doğup fılizlenen özgürlük olgu = 
suyla ne farkı vardır .Hele hele'·.. ·· 
K 

.. d' " ozgur ur ıstan nasıl ete kemi]e bürünecek'? 
Kastedilen bağımsız bir Kürdistan mı, 
otonemi mi yoksa bir federasyon mu ? 
Oysa yıllardır söylenelerine rağrren 
bunlar soyut ve muğlak birer slogan ol 
maktan öteye gıdeınemışlerdir.Buna raq= 
men nasıl olurda halkımıza doğru yolu 
gösteren özgürlük yolu olabilir? Daha 
bulunmayan bir yolun doğrusu da nasıl 
oluyormuş ki? Onu anlıyamadık. 

Hıdır Murat,broşürünün son bölü -
ntinde de kendınce,Kürdistandaki siyasi 
örgüt ve grupların son olarak nasıl 
bır durum içinde olduklarını gösterıre
ye çalışıyor.Bu bölümde Devrimci Demok 
rat hareketle ılgıli olarak diyorki -

"Şıvancılar da üst perdeden konuş
makta ıdiler.Onlarda küçük burjuva sa
bırsıslığı ıçinde ıdiler ve kendi yan
lışlarını gızlemek ıçın sosyalist hare 
kete,özgürlük Yolu'na saldırıyorlardıi 
ama bu polıtık harektte,pek çok taraf
tarını yıtırdı ve son dönemdede bir 
kaç parçaya ayrıldı." 

Hayret doğrusu! bu tesbit ne yaman 
yapılıyor biliyormusunuz?Tam da Devrim 
ci Deııokrat hareketin dışındaki diğer 
siyasetlerde ve ençokta özgürlük Yol~ 
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da bir parçalanmanın,bir dağılmanın su 
yüzüne çıktığı bir dönemde.Buna kar -
şın Devrimci Demokrat hareketin Kürdis 
tan halkının ve genel olarak Türkiyecte 
ki anti faşist savaşımın en ön safla = 
rında,kararlı ve doğru politikasiyle , 
yığınlar arasında köksalmışlığıyla ve 
aktif savaşımıyla Kürdistan da biricik 
bir umut ve güven kaynağı durumuna gel 
diği bir dönemdir bu.Aslında Hıdır Mu= 
ratın bu belirlerresini,geçen bir yıl -
dan biraz fazlaki dönemin kendisi ya -
lanlamış ve kimin parçalan<'lığını,çözül 
rre sürecine uğradığını açıkça göster = 
rniştir.Bu nedenle kim ne oldu. hangi 
noktaya geldi gibi bi poleıniğe burada 
girrreğe bile gerek yok.Arrıa bir şeye de 
ğinrrek zorunlu:O da Hıdır Muratın han= 
gi anlayıştan hareketle bunu kaleme al 
dığı ve :I«»1KAR' ın da bir yıl -sonra tek 
rar ısıtıp piyasaya sürdüğüdür. -

Daha önce de belirttik ki bu tes
pitler tam da Özgürlük Yolu'nun içinde 
görüş ayrılıklarının, parçalanmaların 
su yüzüne çıktığı bir dönemdir. Broşü
rün ikinci baskısının yapıldığı döneın
ise,özgürlük Yolun'daki parçalanmanın, 
dağılmanın hala sürdüğü, ve sCmürgecile 
rin,sıkıyönet:imin uyguladığı ağır bas= 
kı koşullarında tam bir çözülrreye yüz 
tutuğu bir dönemdir .Hıdır Murat ve Koın 
kar ,bu gerçekleri birazcık olsun gözar 
dı edebilrrek, kendi tabanlarının ve seiü 
patizanlarının dikkatlerini başka blr 

1i??e ç~ebilrrek için bunu piyasaya sür 
muşlerdır.Fakat ne yazık ki kullandık= 
ları yöntem,onları amaçlarına ulaştıra 
rııaınış, ve_ göze sürülen rrerhem içteki 
yarayı doğal olarak iyileştirerreıniştir 

Ama şunu büti.iP saıniınivetimizle 
belirtrreliyiz ki özgürlük Yol~'nun böy 
le bir noktaya gelıresine hiç bir zaman 
gönlürniiz razı olııadı.Aksine, Kürdistan 
halkının savaşımı üzerindeki etkile -
rinden dolayı endişe duyduk.Çünkü Hı -
~ Mur~t' ın sandığı gibi, "Özgürlük Yo 
l':l na duşmanlık politikası"gütrreyi hiÇ 
bır. zaman aklımızın ueun<'lan bile geç ir 
medik.Aksine Kürdistan'da özgürlük y~ 
lu' nu kendimize en yakın dost bildik 
ve halen de öyle biliyoruz.Bizim inan
cımız o ki bu görüşüınüz halkımızın çı
karlarına denk düşüyor.İdeolojik ayrı
lıklarımızın olmasını ve bunu ken<'li a
ramızda tartışmayı elbetteki yadsımıyoı 
ruz .Ama bunun dost güçler olduğumuzu 
unuturması gerektiğine de inanmıyoruz. 
UDG ?layı bunun açık kanıtıdır. 

Oyleyse,bu dostluğun sürdürülrresi
rıe ve daha da pekişrresine karşılıklı o 
larak katkıda bulunmak hepeınize düşen 
görevdir.Halkımızın çıkarları ve koşul 
larımız bunu gerektiriyor. -

Not:Daha önceki sayılarımızda ya 
yınlanmasını planladığımız bu yazıya ~ 
Türkiye'de gerçekleşen askeri darbe ne 
deniyle bu sayıya erteledik. GecikmiŞ 
olmasına rağmen yararlı olacağını umu-
yoruz. ARMANC 
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NiÇiN TKP' DEN AYRlLDlM? 

Ben Türkiye Kürdistanın'da, ulusal 
bilincin en yüksek olduğu yörelerdan 
birinde doğdum ve orada büyüdüm. 1965' 
lerden itibaren politika ile ilgi!~ 
ye başladım. O dönemlerde Kürdis
tan'da DDKO'nun ve TİP'ın çalışmaları 
ilgiini çekiyordu.ÇOğu eylenlerine ak -
tif olarak katıldllıı. SCroürü dlizenini 
ve ulusal baskının ne olduğunu bu ey -
leıılerde öğrendim. Bulunduğum bölgede, 
o zamanlar çok az sayıda sosyalist ki
şiler vardı. Kürt miliyetçiliği Kürdi~ 
tanda egerrendi. Sosyalizim düşünceleri 
ne açık bir kişiydim. Bu döneııde sosy~ 
list kişilerle tanıştım. Marks, Engels 
ve Lenin' in yapıtlarını okumaın için o
lanaklar sağladılar, önerilerde bulun 
dular. Bu bilimsel yai:ıtları ancakl970 
ler'de okumaya başladllıı. Bilimsel so~ 
yalizmi artıkkulaktan değil, doğrudan 
doğruya incelemeye , öğrenmeye, okuyup 
öğrendiklerimi yaşana geçlımeye başla

dllıı. Bu arada çevredeki yasal örgüt!~ 
de aktif çalışmaya koyuldum. Yeni yeni 
ıresleki ve yerel örgütlerin kurulrnasıg 
da aktif rol aldllıı. Her türlü macaracı 
sapık, dar ulusalcı,Maocu ve gerici a
klllllara karşı gücüm oranında savaştını. 

Türkiye Kürdistanı ve Türkiye halk 
larının kurtuluşunun ancak sosyalizııı:le 
olduğu inancına vardllıı. Bu savaşı an -
cak işçi sınıfının öncü gücü yani işçi 
sınıfının partisi anuzlayabilir ,başar~ 
bilir bilincine vardllıı. Bu nasıl bir 
parti olmalıydı? Elbette Leninist bir 
parti olmalıydı. Demir disiplinli, çe
lik nüveden oluşması, federatif değil 
I!Erkeziyetçi bir örgütleni!E yapısı,her 
türlü burjuva ve küçük burjuva ideolo
jisinden arınııuş, parti içi işleyişte 
demokratik I!Erkeziyetçi ilkeye bağlı 
olması gerekirdi. Ben bu ilkelere bağ
lı yeni tip Leninist bir parti arayışı 
içinde idim. Böylesi MarksiziJı, .., Leni-
nizim silahı ile örgütlenmiş legal 
bir parti o zamanlar yok idi. TKP ile
gal idi. Geçmişi hakkında az· da olsa 

bilgim vardı. O'na yakın bazı kişiler! 
le arkadaşlık ilişkilerim önceden var
dı. 1970' lerden sonra TKP'nin kendini 
yenilediği, yeni tip Marksist-Leninist 
bir parti olmayı anaçladığı söyleniyo~ 
du. Bu, ilgiini çekti. Yazılı ve -sözlü 
yayınları izlemeye başladllıı. Her yayı
nında kendini baştan yenilediğini, Sov 
yetler Birliği 'ne, Sosyalist SistemT 
e, proleterya Enternasyonalizmine, pro= 
leterya diktatörlüğüne ve uluslarm 
kendi kaderlerini tayin hakına sonuna 
kadar bağlı olduğunu vurguluyordu. 

Hergün daha yakınlaşmaya, görüşünü 
savunmaya başladllıı. daha sonra da par
tiye girdim. TKP'yi, partiye girince , 
daha yakından tanınıaya başladllıı. Yıl -
larca TKP içinde çalıştım. Kürdistan ' 
da örgütleni!E çalışmalarında bulundum. 
Kısa bir zamanda karşınıa büyük sorun -
lar çıkmaya başladı. Bu sorunlar beni. 
aşıyordu. Kürt ulusal sorunu, işçi sı
nıfının birliği, itıfaklar, CHP ile i
lişkiler ve devrim anlayışı sorunları 
başta geliyordu. Partinin bu ve benze
ri konularda kesin ve açık bir politi
kası yoktu. Bulanık ve günlük bır po -
litika izliyordu. Eleştri ve önerıler 
getirticjim.le; "Deırokratik kitle örgü
tüdür, sendikadır, I!Esleki örgütler -
dir, bunların işleyişlerini ve görev 
lerini oartı görevlerı ile karıştı~ 

yalını" diye cevap alırdım. 
Yaklaşık iki yıl kadar önce TKP 

genel llErkezinin bulunduğu yerde,TKP~ 
nin Sesi ve Bizim Radyo' da Kürtçe ya-. 
yın yarruık için görevlendirildim. P<ıf. 
ti llErkezinin bulunduğu "Konya'ya"gi! 
tim. Orada sözlü ve yazılı yayınlarla 
ilgili hergün iki toplantı yapılıyordu. 
Dökünıanlarla ilgili olarak dökümler 
yapılır ve güncel konular ile ilgi 
li yorumlar ve yazılar saptanırdı. Bu 
toplantılarda saptanan yazılar, Türki-
ye ve Türkiye Kürdistanın'daki sol 
parti ve siyasal görüşleri karalamak -
tan öteye gitmiyordu. !lginç olan yan 
şu ki bütün bu yapılanlar birlik adına 
yapılıyordu ( ~) Yine bu toplantılarda 
üç grubun temsilcilerinden başka kim
se görüş belirtemezdi. (hu üç grup , 
Alınanya gtiçllEn işçi grubu, Türkiye'd~ 
ki partizan grubu, İşçinin Sesi- daha 
sonra iı; çinin sesi grubunun temsilc2:_ 
si partizan grubuna geçti-idi.) 

Ben, bu federatif partiyi orada ta 
nıdllıı. pazarlıklardan lıaberim yoktu. 
Orada öğrendimki ben de partizan gru
bundanııuşını ıııeğer ( ~ ) . 

Çok kısa zamanda hanyayı - konya
yı anladllıı. Suskunluğu bir tarafa bı
rakıp karşı savaşıma geçtim. Yapıla -
cak günlük toplantılarda konular ile 
ilgili görüşlerimi belirteceğiini söy
ledim. Partizan grubunun başı ve aynı 
zamanda partinin baş redaktörü olan 
kişi : "Burada görüş belirtiliTEz, e -
leştri getirilemez. Buranın koşulları 
başkadır. Yanlız söylediklerimizi ya
zar ve okursun. Bu, disiplinsizliktir. 
Parti tartışma klUbü değildir." 

Bundan dolayı llErkez k::ımıtesine 

bir yazı ile başvurdum. Yazınıda başta 
Kürt sorunu olmak üzere birçok konu -
larda eleştri ve önerilerimin olduğu
nu, bu konularda yazı yazark~n görüşü 
ınün alınmasını istedim. Merkez Komite 
si buna karşılık şöyle cevap verdi: -

"Burası resmi dairemi ki sen di 
lekçe veriyorsun? Bununla suç işlemiş
sin. Parti disiplinine aykırı davran -
nuşsın dı ye uyarıda bulundu." 

Ben: 
"Bu ne biçim iş, bu ne biçim disiE 

lin anlayışı? Yazılı başvurunca parti 
resmi daire, sözlü söyleyince tartışma 
klübü oluveriyor. Gönüllü birlik, ele_ş_ 
tri, özeleştri, eylem birliği anlayışı 
nerede kaldı? Deırokratik !'lerkezıyetçı
lik anlayışınız bumudur? " 

Sorumlu kişi: 
"Soruların olursa yazılı değıl,toE 

lantıda da sözlü değil tek tek sorwıı
lu kişılere söyleyebilırsın. örneğin , 
şimdi bana söyleyebilirsin. Ne gı0i ko 
nularda bızımle aynı düşüruııüyorsun ? 
Buyrun". 

Ben: 
"Açık ve net olarak UOC'nin ne oldu

ğunu öğreni!Ek ıstiyorum. Kürt ulusal so 
rununa demogoJi yapmadan nasıl bakıye ~ 
ruz? 11 

Sorumlu kışı: 
"UOC kısaca, bızim ıle CHP'nin iti

fakıdır. Kürt sorununa gelince, bu so -
run bizi aşar. Kürt sorunu Ortadoğu so
runudur." 

Ben: 
"Partinin önce T!P, TSİP ve Kürt 

Sosyalistleri ile cepheye gitilEsi daha 
doğru değilmi" diye sordum. 

0: 
"öneııli olan CHP dir, diğerlerinin 

ne tabanı var, isteyen gelir, yana~ 
yan erir gider. " 

Ben: 
"CHP ile kurulacak olan ortak hükü

I!Et elbetteki burjuva nitelikli bir koa 
lisyon hüküi!Eti olacak. Bu burjuva hü::
kümümeti KUrt sorununu nasıl cözecek?" 

Yetkili kişi: 
"Yahu yoldaş, yani ileri demokrasi 

Kürtler için zararlınu? " diye ulu -
sal sorunu "Marksistçe" çözüverdi~ 

Her geçEiın c;ün durum çekiliTEz hale 
geliyordu. Tek çıkar yol 7 Ekim 1978 
günü birkaç Kürt yol~ş ile işi bırak
nıayı kararlaştırdık ve bıraktık. Kürt
çe yayınlar durdu. Bütün ısrar ve ç~ 
!arına rağmen kararlarınuzdan döıııredik 

Marksist-Lenınist politika gütllEyen 
bir partıde kalnıaın, hem Türkiye Y..anü
nist hareketine hernde Kürdistar, Komü
nist hareketine ihanet olurdu. Bu ne 
denle bir sürü zorluklardan sonra Kür
distan'a dönüp Kürdıstan işçi ve emekçi 
sır.ıflarının öncüsü DEVRİMCİ-DEMOKRAT 
Marksıst-Lenınist harekette yerimi al -
dım. Bu arada pek çok insan daha ayrı.!_ 
dı TKP'den. 

Bızim bu ayrılış~~zdan sonra TKP , 
yenı ayrılmaları önlemek(~) için 60 yı.!_ 
lık oportünist deneyimlerinden yararla
narak çeşitli yayın organlarında sözde 
0evrimci-Demokratlardan ayrılıp TKP' ye 
girenlerin mektuplarını yayınlanıaya ba_ş_ 
ladı. 

Aslında ben bu açıklanayı gerekli 
görmüyordum. Fakat yayınlanan bu asıl
sız mektuplara yanıt vermeyi ve gerçek
leri olduğu gıbi Kürdistan ve Türkiyeli 
kG~istlere , sosyalistlere ve yurtse
verıere açıklanıayı komünıst bir görev 
bildım. 

KÜRDİSTANDAN BİR D~~! 
D[M)KRAT 

PISGIRi Bl GELEN 
EMERiKA NAVIN 
RE 

Lı paytexta Swed,Stockholme Komita 
El Salwador-Guatamala G Komela dosti 
ya "ikaragua G Swedi meşek pek anin.~ 
mela me ji bı hemG endame xwe ve ket 
meşe G bı El Sall;ador G hemi gelen Em~ 
riqa navin re pıştgıriya xwe nişan da. 

Annanca meşe(mıtinge) pışt~ıriya 
gele El Salwadore kırın,lı hemher sasQ 
mana leşkeri ya lı ber hılweşandıne. O 
lı hemher pırovakasyonen Emariqa YekhG 
yi,ye lı we nave hG.Pır nıminende 11 
ser nave Komel G rexıstınan dı meşe da 
beşdar bGhGn G hemGyen nıminen da dı 
axaftınen xwe da pıştgıriya xwe jı ge
le El Salwador G Guatamala ra nişan 
dan.Gava dawiya axaftınan hat,hemG ke
sen tevi meşe bGhGn hıhev ra heta qon
solosxana Emeriqa Yekhiiyi meşiyan.! jı 
despeka me~e ,he ta her Sefareta_E~eriq_a __ __ 

(dGmahık r.ll) 
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PiSE Ü CANDE 
KUND 0 SILTAN S ILEMAN 

Gelan pırecaran dı çiroken xwe da· 
dı şexse heywanan da meselok, metelok 
u çirok gotıne.Bı gotıneke dın dı de
ve heywana de peyıvine.Karen mırov en 
rast an ji şaş dı van peyvan de qalk~ 
rıne.Carna bı awaki ken,carna ji bı 

şewat çirok gotıne,nemaze hınk çirok 
hene dıji zordestiye u neheqiye derdı 
kevın.Rexnekır ın.Şaşiyan nişan dıdın 

Çiroka me a Kund ji jı wan çiro
kan yek e. 
Dıbejın hebuye,tu ne buye.Roj hatıne, 
dewran cuye,bı salıxen ku salıx dıdın 
dewr dewra Sıltan Sıleman Paşa buye ; 
ew Sıltan Sıleman Paşaye ku hıkıme wi 
hetani bı teyr u tuya bıghe,derbas d~ 
buye.Dıbejın gelo,çıqas erd,çıqas we
lat,çıqas der-deşt,ango hemG dıne dı 

bın hıkme Sıltan Sıleman da buye. Em 
bı kurti bıjen,jı rojan rojeke, jına 

Sıltan Sıleman Paşa Belqis xanım hani 
mere xwe Sıltan Sıleman dıke,dıbeje: 
- Ya Sıltane dıne'va ez jı na te lı 

ser nıvinen hışk dırazem(radıkevım ) 
vay h"mu parsiye ının we bışkeıı.Ma tu 
çıma jı ının re jı pırtıken(pGrta) çuk 
G teyran nıvinan na di çekırın?l;c'!qis 
xanım pışta xwe ha pıçeki xwar dıke , 
qırçini G kırte kıte parsiye Belqis 
xanıme ten.Lı ser ve,dıle Sıltan Sıle 
man bı jına wi Belqis xanıme dışewıte 
Dıbeje:"rast e,dıve ku jına ının lı 

ser nıvinen bı pırtıke(pGrta)çGkan r~ 
ze." 

Sıltan Sıleman radıbe,bı çar he -
la:ı de diyar dıke,fermanan dışine u 
dıbeje:"Bıla sıbehô,dıbeyaniye de he
mG teyr U çil.k werın lı qesra ının XWl' 

bıruçıkinın(bıpırtıkinın).Bı pere wan 
em de jı Belqis xanıme re nıvinan çe
bıkın. 

Dotıra roJe hemG teyr ten Oesra 
Sıltan Sıleman.Le beri gı<şkan9eb '<"J:ı. 
şebok(çGka şeve)tô G dıbeje:" çelık~n 
ının lı mal dıgrin,cz dıx\vazım xwe bı
ruçıkinım G herım(hıçım)".ü zG,zG xwe 
dırGçıkine Ci dılıl're.Pı'?ti \-JG re hemi 
teyr t€n,l€ dınerın ku ıtKund"nc hati
ye.Çav dıkın,dıven le Kund disa ııaye 

Hemu teyr ecô:b dıminın,dıbGjın:"ç.:-ıwa, 

dıbe,Sıltane me ferman dcrxıstıye,di
sa j i Kund naye Qesra Sıltc·ınG me"tcyr 
icar qertel G qıjıke dışiııın dQ Kund. 
Qertel G qıjık dıçın mala Kund, Kuııd 

lı mala xwe rGnıs,tiye qelGna xwe dık 

şine.Qerte Q Qıjık meselG Cdrek dın 

jı Kund re qal dıkın,dGrG dırej lı 

ber Kund dıgerın,Kund disa dıl nakL• . 
Dıb€je:"xebat€n ının hene,cz nnyGm"Qe!. 
tel G Qıjık dıponıjın,dıbGjın:"lıı:-:ıke 
Kund ,fermana Sıltan Sıleman lıeye, dı 

ve ku tu bı me re weri ,ger tu neye t.'m 
de te bı zor bıbın."Kund disa dıl na
ke.İcar Qıjık nışkava deriye male ve
dıke,Qertel ji bı Kund dıgre G dıfı -
rın.Kund bı zor dıgilıinın Qesra Sıl -
tan sıleman.Sıltan Sıleman gava Kund 
dıbine,pır pır le hers dıbe.Sıltan Sı 
leman dıxwaze bı Kund qerfa bıke, d~ 
ku dı nav hernil teyran de şerm bıke 
Sıltan Sıleman jı Kund re dıbeje: 
-Çave te çıma zerın 

Kund dıbeje: 
- Gışk nezer ın. 
- Sere te çıma waye? 
- Gışk aqıl e 
- Zıke te çıma gır e? 

- Gışk bulxur e. 
-Pışta te çıma pan e? 
-Derba çıyan e. 
-Quna te çıma gır e? 
-Kund hers dıbe:Qala namuse meke! 
Sıltan Sıleman Paşa icar dev jı qerfa 
berdıde u jı Kund pırs dıke: 
-Kundo,te fermana ının bıhist,tu çıma 

ne hati? 
-Ma tu we bı ının çı bıki?Ez meriyeki 
hesapdar ım,ez hesaben xwe dıkım. 
-Na,na ew gotına han ne rast e,ka jı 

ının re beje! tu çıma ne hati? 
-Kund ha lı şuna xwe dılıve,lı ser ço 
ken xwe rGdıne,du caran qelGna xwe di 
kışine G dıst bı axaftına xwe dıke : 
"Ya Sıltan Sıleman,tu Sıltane ve dıne 
yi,hukme te jı aliyek dıne heyani al! 
ye dın derhas dıbe,lı dıne çıqas mex
luqat hene dıbın emre te de ne.Tu ç: 
fermane derxi,we be hoy fermana te b~ 
nın cih,jı ber çı tu zani? jı ber ku 
ew bı edaleta te bahwer dıkın. Heyani 
bı me teyr u çGkan bıge wısa ye. 

Le jı na te Belqis xanım dıxwaze 

me hemuyan bıruçıkine"bıpırtıkine" u 
jı peren me jı xwe re nıvinan çebıke. 
Dıle te we çawa bı ve razi be? Em e 
lı zıvıstane,lı ber serme bımrın. Ev 
hernil teyr u çük re gunene?Tu jı bana 
kef u zewqa jına xwe Belqis xanıme,e~ 
qas teyren be gune rut u tazi dıheli? 
Qertel kete nav axaftıne: 
-Ya sıltane mın,Kund rast dıbeje. 
-Dumeqesık(Kırlangıç):Bı ramanen ının 

jiKund rast dıbeje. 
Pıraniyan teyren dın ji bı twren xwe 
dan nişandan ku, gotınen Kund rast dı 
binın. 

Kun disa dest bı axaftına xwe kır:"Ya 
Sıltan SıLeman,edaleta te jı aliye h~ 

mu kesive te naskırın u bı nav u deng 

e.Tu edalet dı sera te re lı ve dıqc 
nine.Ew hernil teyr u tuyan tu jı bo·ıa 

nıvina jına xwc jı serma bı di kuştın 
rcwaye?Ew jı edalete te re eybek me -
zın Q fediyek gıran e. 
Ya dıwamin ku jı te re bejım ji ew e: 
Jına tc Belqis Xanım derewa dıke. Bı 

rasti parsiye jına te na eşın.we tu 
xapand.llra here bınere,dı bın kıncen 

Belqis xanıme de nane hışk heye. Gava 
ku xwe xwar dıke ew nane hışk dıke 

kırte kırt.Ew kırte kırta hestiyan n! 
ne,a nan€ hışk c.'' 

Sıltan Sıleman dehere bın kıncen 

jına xwe dınere ku bı rasti ji ':'ek 
Kund goti,jına wi nane hışk kırıye 

bın kıncen X\ve.Sıltan Sıleman te çave 
Kund(En zer)maç dıke,spasi wi dıke.H~ 
mG teyren dın ji ten dor Kund dıgrın, 
dı bej ın: "Lo heyran Kundo, rahme lı de 
G have te,te em xelas kırın,rna me we 
zıvıstane de jı bıkra? 

Bı gotınCn gotınm€ran,bı salıxen, 

ku salıx dıdın,Sıltan Sıleman Paşa d~ 
nere ku lıemG teyr yek bGne G lı dıji 

rtlçıkandına teyran derdıkevın, Sıltan 
Sıll'm:ın neçar maye G hemG teyr ~er~a
nc.Cırmek mczın ji daye ser mılen Jı
na xwe Be lq is xanıme. 

Dıbcjın,Şebşebo(çuka şeve)a ku bı 
lez hati xwe ruçıkandi ji,jı we roje 
vır ve wısa rlıt maye. 

ıoı 

naxuyani: Dı hejwara me ya bere 
da,dOıııahıka bıre 14 .a a t,ıeThesta Ser: 
dar o. Kare ne hatiye nıvısandın.Em ~ 
vidarın ku hure lı me bıbor:n O. J;ıı V: 
heviye nıha em wi bıri dı ve he]rnare 
da çapdıkın.ARMANC 

-Apo,apo,ali me be 
Bo ınıraze me reş ne be. 
Çıji bıve ve evare 
Nehele dest bıdne Kare ••. 
Qasoye pir guh ne da wi, 
Ber bı Serdar EM lez bezi. 
Çeqınak kışarı !ille hezand, 
O gulla wi serdar vejand. 
Kare minani gura har 
xwe avit ser meytl!~ Serdar, 
Qerna wi ya j ı ber kışand 
o EM dıle xwe da çıkand. 
Ose ev di kıre gazi: 
-Wey ının kale belengazi. •• 
Xwina gevez bO. çeııı,kani, 
Sırça gışka pera dani. 
-Xudaye rnın her tu zani 
ç:ınıa wa kır ının nezani; 
bıra me be raye xwede. 
Q:ı.so wa got, çıok da erde. 
Lı ber rneyta gışk bOn rısas, 
Renge wan bO. mina kıras; 
o we deme şex xetıerda, 
Kıre gazi:geli benda, 
Wan bıhelın nav zırıaran, 
Weki bıbın xwure wara. 
Xwstına rebe ının EMa, 

Ki dıkare ber bıreve ..• 
-Eva zulrne,zulıoa gıran, 
Hun dıkujın hıba dılan, 
Bext-rnıraza wa reş dıkın 
O hOn çawa qet şeı:ın na kın •• 
Kaleki got pera gıri, 
Gışka hevra wi nıheri. 

KURDİSTAN KURDİSTAN 

Kurdistan mala ının 
şev G roje lı bira ının 
tucar naçi iı bira ının 

Kurdistan Kurdistan 

Kurdistana bengi bengi 
Tu çiçeka sor u rengi 
Soze me ma heta kengi? 
Te bıstinım sala kengi? 

Kurdistan Kurdistan 
Kurdistan welate meyi 
Marksizım ılme meyi 
Sosyalizm reça meyi 
Azadi tu heqe r.ıeyi 

Kurdistan Kurdistan 
Kurdistan Mala ının 
Bı şev teyi xxewna ının 
Bı roja naçi jı bala ının 
Her seete lı bira ının 

Kurdistan Kurdistan 

Aluş Kaba 
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(seri r.3) 

hevkari pek aniye. Dı deıııa pari da , 
her çıka tıfaken ku ne bı hezen dın 

re çekırıne gelek kemasiyen warı hebu 
ne ji, le disa tesirek gıring u ere= 
ni lı ser gel dane nişandan. 

"Hevkari u gırebendiye_ı kc. jı 
iro peda ben daııezırandın j i dı ve lı 
ser himen dıj-~ali, dıj-faşisti 
dıj-monopoli-n dıj şoveni(ango lıser 

hiıııe tawkırına mafe tayinkırına enı
visa gele Kurd bı des te xwe ) pek ben 

Ev prensili ne j ı bo hezen Tır ki
ye u Kurdistane tene, le jı bo hezen 
jı Tırkiye n jı Kurdistane ku lı der 
veyi welatın j i dı ve re berbıçavkı = 
rın. 

"Je peştır, dı xebata derveyı we 
lat da, fırehkırına dora xebate tış= 
teki gıringe. Le dıve dı ve ııeseleda 
em gelek hışyarbın n bı zanyari gava 
bavejın . Dı xebata fırekırına qona 
hezen deıroqrasi da hezen şoven u pa§_ 
vern dıve ben paqıjkırın n lı hember 
wan rewşek himi re standın. Dı şere 
lı hember cunta faşist a leşkeri da 
lı gora hoy n zeıııana em dıkarın bı 

hezen ıııaceraperest n "goşist" re ji 
tıfaqqan pek binın . Le dı van tıfaq
ande em tu cari j ı prensiben xwe yen 
himi venakışın u hevkariyen ku hevsa 
ren \ılan dı deste "goşista" debın em 
nakevın wan hevkariyan. Ya dın dı 

her hal u kari da dıve em lı hemberi 
tıfaqen bı hezen dıj KOmünist u dıj
Sovyetik bısekının." 

Konıcı vin, dı nava hewaki gelek x 
weş u gırami derbas bu. Endam§n koııi= 
cıvine yen ku dı cıvine da axaftın -
kıran hemi bı gırani lı ser xebat u 
gırebendiya lı hember cunta faşist a 
leşkeri sekınin. 

(baştarafı s.2 . de) 

ye çağırdı .Ayrıca bu konuda geciktik:. 
leri için İMF,bankaları eleştirdi.Bü
yük bir AITerikan bankasının yetkilisi 
ise :" .... şiirdiye kadar bankalar, Türk 
ekonomisinin düzelııesi için gayret 
sarfetmişlerdir. Son zamanlarda Türk 
bankalarına 180 güne kadar varan kısa 
vadeli krediler açılımştır." dedi . 

Görülüyorki uluslararası finans 
kuruluşlarının programları çerçevesi~ 
de yetişmiş , bu kuruluşların özel eko
nomik uzmanlarının elinden geçmiş ~ 
gut özal ' ın girişim ve raporlarından 
sonra uluslararası mali kuruluşlar 

birbirlerine az kredi verııekle , kredi

ler verirken gecikııekle suçluyorlar . 
Turgut özal ' ın uzıııanlığı olağan

üstü bir uzıııanlık.Uluslararası finans 
kuruluşlarını kredi veriTek için yarı§_ 
tırarı bir uzıııan.Dr.Friedıııan'ın dersle 
ri boşuna gitııemiş . Gerçekten de Turgut 
özal emperyalizmin Türkiye'deki en sa 
dık uzmanlarından birisi. 

(seri r.9) 

YekbGyi tevayi ye gırsi(kitle)bı yek 
devi pıştgıriya xwe bı Guararnala u ne
maze bı El Salwador;ya ira dı şere çek 
dari oe ye ,bı dıleki germ nişan dan~ 
Gava meş gıhişt ba sefareta Ecıeri

qa YekbGyi,nıvisa ku Komita meşe hazır 
kırıbG jı bal hevaleki hat xwendın. ~e 

ve axaftıne cardın jı bo mahkum kırına 
Emeriqa YekbGyi nıvisek jı aliye Komi
te,hatıbG hazır kırın ew nıvis hate da 
yın Sefire Emeriqa YekbGyi. 

Ya dın qewşina(özellik) meşe Je 
yek ji ev bG ku,nemaze(özellikle)sazu 
mana faşist a leşkeri ya Tırkiye h3t 
rGreşkırın;jı aliye hemi gırsivc . O he
mG kesen lı wır,bı yek devi dıgotın 
pıştgıri bı gele Kurdistane re,lı hem
her cGnta faşist a Tırkiye! 

~ HEFTA AŞITi 
U ELMANVAt 

i FEDERAL 

Hezen aşiti xwaz lı Elmanya Federal jı 
bo aş itiye G sekınandına çekderiye lı 

dıne hefta aşitiye pek anin.Me, Komela 
Karkeren Demoqraten Kurdistan ji lı 

ser daxwaza h~zen aş itiye ciye ~•e dı 

ve hefta de 3ır t . D ı nav fe hefta de 
her çi meş,cıvin Gşeve pek hatın me Jı 
dı bın flama KKDK de dı hemuyan de cih 
·g ırt . O Karkeren Demoqra t en Şoreşger " 

Jina NG,Tirej,Armanc jı despeka hefte 
hetani dawıya hefte f ırotın G be hej -
mar belavok belav kırın. 

Cardın KKDK dı ve hefta de mase ve 
kır u heta dawıya hefte lı ser Kurd is= 
tane infarınasyon da kese b ı yani . aasa 
KKDK pır bala demoqrat u qomunist yen 
bıyan i kışand ô bı sedan kes hatın ba 
masa KKDK lı ser Kurdistancinformasyon 
·xwest ın.Hevalen lı ba mase kG G fı re 

lı ser Kurdistane infarınasyon da meva
na.Davıya ve hefte lı Stutgarte meşek 

pır mezın hate pek anin . Dı ve meşe da 
nczi 7 lıezar insan ci gırt.Pere cıvi -
nek hate çekırın dı ve cıvine de lı 

ser van meselnn lıate axaftın. 

a)qezenca lıCzCn .::ışiti ~\v.:ıze Stutgarte 
b)hcfta aşitiy3 Stutgartc 
c)manifesta Knisesl.:ıntern .:ı navnetewe 
d)karlı bad~ hGzGn a~ıtı :-..'\vaz 
c)dı mchGn p0j de lı s~r xebata meş , 
cıvin U Sl'miıı0rGn 112z8n aşiti xwaz 

Uı v~ cl\'iı1ed;1 gcf G pij kırına E 
merika y~kbliyi iı \>e1 ~L' f lıate m~ılıklı.~ 
kırııı. 

l\.arker2n lk>moqrat~ ~ore&r.cr 
lı SLut~:ırtL' 

• 
F.ALMANYADA (lFA) KONFERA NSI 

T976 yıllında kurulan ve KKD nin de ü 
yesi bulunduğu , 20 bin den fazla üyesi 
olan,Kürt,Yunan,Türk,Portekiz ,!talyan 
!spanyol,Koreli işçi derneklerin üve
s~ olduğu 1FA(Uluslararası Yabancı·!~ 
çıler Forumu)nın Frankfurt kenti yakı 
nındaki Manlof köyünde 14-16 Kasıffi 
1980 tarihinde düzerılediği konferansa 
KKDK temsilcilerinin yanında bir çok 
yabancı demokratik işçi örgütlerinin 
temsilcileriyle F .Almanya çalışma ba
kanlığından,Alıııan sendikalar birlioi 
DGB'den yerli ve yabancı basından bl
rer temsilci katıldı. 

Bu konferansın ağırlık noktaları
nı FAC (Federal Almanya Cumhuriyeti) in 
de gelişen yabancı düşmanlığı ve(KKDK 
nin öteden beri !FA içindeki faal ça
lışmalarıyla oluşturduğu insiyatif i
le oluşan)FAC da yaşayan Kürtlerin a 
na-dilde öğretim , Radyo ve TV de Kürt= 
çe yayın sorunu teşkil ediyordu. bu 
konferans esnasında KKDK temsilcileri 
ninde içinde bulunduğu ü._: çalışma gu= 
rubu(basın,sendika ve çalışma)oluştu
ruldu.Bu çalışma guruplarının derle
dikleri önemli noktalar , çalışma bakan 
lı?ından gelen temsilci,DGB nin teın = 
silcisi ve basın mensuplarıyla detay 
lı bir şekilde tartışıldı. 

Bu konferans sonunda alınan ka -
rarlar ortak bir bildiriyle aşai_?ıda ö 
zetliyeceğimiz şekilde basına açıklan 
dı: "FAC da gelişen yabancı düşıııanlığ"l 
nın önlenmesi için programlı çalışma= 
ların geliştirilmesi,yalx>ncı düşıııanlı 

ğının yaygınlaşmasına bir sebep ola = 
rak gösterilen siyasi sığınm3. ve sı -
ğınmacıların işsizlik sorununun hakça 
bir çözüme ba•}lanıııası için gerekli ça 
laşmaların hemen yapılması , ortak pa = 
zar ülkelerinden gelen işçilerle , or -
tak pazar ülkelerinden gelmiyen işçi
ler arasındaki ayrıcalığın kaldırıl

ıııası,yabancı işçilerin demokratik ör
gütleriyle ilgili tek yarılı yayınla -
rın (Basın ve TV de) durdurulması , FI\C 
de yaşayan ve sayıları 300 000 bine 
yakın Kürtlere sosyal danışnunlıkla -
rın açılıııası , Celle 'de olduğu gibi FI\C 
nın diğer şehirlerindede sendikalı 

Kürt işçiler için sendikalarda Kürt 
danışıranların atanıııası,ayrıca Kürt ve 
Portekizliler için radyo ve TV de bu 
işçilerin ana dileriyle yayın yapılma 
sı ve yabancıların kendileriyle ilgi= 
li kararlarda söz sahibi olması, . unun 
içinde yabancı işçi derneklerinin üye 
si bulunduğu 1FI\'nın"Yabancı !şçiler 
Kanusyonuna" üyeleqinin kabul edilııesi 

ve bunun gibi istemler dile getirildi 
/\yrıca !Fi\ ' nın Federal hükümete şu 

çağrysğ gönderildi : 
Fderal llüküıretin ; 

-Türkiye ve özellikle Türki Kürdis 
tilnın ' da insan haklarına saygı göste
ril..rresi ; 

-Deımkratik hak ve özgürlüklerin 
say larınası; 

Tüm derıokratik S!Yl\51 tutukluların 
özgürlüklerine kavuşmaları için çaba 
harcarınusını istiyoruz 

- Federal !!ükümet Tür kiye ' deki aske 
ri cuntaya yapılan askeri ve P..konornik 
yardımı derhal kesııelidir . 

Başkan 

:-ıarıuel Romarıo Başkan Y. 
S . Kriechaııer 

Frankfurt ve çevresi 
ARMANC Muhabiri 
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OKÜRDİSTAN 
KÜLTÜR 

HAFTASI 

1svL , Kürt Kültür ve Da 
yanışma Derneginin 6- 13 Şu~ 
bat 1981 tarihinde 1sveç ' te 
Kürdistan Kültür Haftası a
dı altında bir dizi çalışma 
lar düzenleyecegi dernek -
yöneticileri tarafından bil 
dirilmiştir. 

6 Şubat tarihinde Stock 
holm kentindeki Folk~tshus
(Halkevi) salonuııda bir Kül 
tür Gece s i düzen lvıtL'Cekt ir~ 
Bu gecede, bir y:ıııJ.ııı Kiir -
distan Halk OansLırı, müzi
gi ve Kürdistan'ı anlata
cak bir fotoğraf sergisi , 
yanı sı ra ülkemiz i silmli r~e

leşLiren ülkel e ri~ Kürdis -
tan halkı üzerindeki baskı 
ve sö mü rgec i uygul anıa l.:.ı r 
sergilenecekt ir. 

Özellikle Türkiye ve 
Kürdistan'daki askeri fa -
şist cuntanın baskı ve te
röründen örnekler sunu lacak 
tır. Bu arada Türkiye ve Kiir 
distan'daki ilerici sivasal 
tutuklularla ve ODKO ile da 
yan ışmayı daha da peki~tir~ 
~~k için çeş itli afi~ ve br 
oş ürler dağıtılacaktır. -

Ayrıca hafta boy11ııca 

isvcç kamuoyunu Kürdistaııın 
bugün içinde buluntlu ~-~u g(in 

eel durum karşısında duyar~ 
lı kılmak için de bro~iirler 

dağıtılacaktır. 

Gecede, DDKD'niıı 77-7'! 
yılları arasında düzeııledi

gi mitinglerden bazı larıııı 
içeren bir film p,iisterile -
cektir.Bu geceye katılmak i 
çin F. Almanya ve Danimark:l 
dan olmak üzere üç OevrinıcT 
Demokrat ozan ge l ecektir. 

Kultur huset(J-10 Şubat: 
we ABF huset (8-13)tarihlcri 
~rasında düzenle necek olan 
~ergilerin büyük ilgi ilc 
karşılanması bekleniyor. 

Bu haftada, ana amaç o
larak Kürdistan Tarihi, gü
nümüzdeki konumu ve Kürt bo 
sınının bir kısmının lsvcç 

kamuoyuna tanttılması olarak 
saptanmıştır. lsveç te gcrçek
le ~tirilecek olan ilk "Kür
distan Kültür IIaftcısı"nın 

bundan sonraki yıllarda da 
daha gen iş bir şeki lde dü

zenlenmesi sa~lanacaktır . 
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