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OnmilyonlaTin Boynuna Ve Beynine Vuru/an 

Zinciriere Hayır l 

Son iki Yildır burjuva basın

yayın organlarının, burjuva par
tilerinin temel tartışma konula

rının başında gelen faşist anaya
sanın ünlü geçici 4. maddesi, 6 

Eylül 1987 günü "refarandum "a 
sunuluyor. Bilindiği gibi 4. 
madde bir avuç burjuva politika

cısına konuran siyaset yasağını 
içeriyor. Kürdistan ve Türkiye 

halkları, kendilerine, anti-faşist 

demokrasiyi kazanma mücadele
sine hiç bir şey kazandırmaya

cak bir "yasak "ın kaldırılması i

çin sandık başına çağrılıyor. Ya
ni onmilyonların üzerindeki ya
saklar dururken, halk kitleleri, 
demokrasi sınaV'ında sınıfta kal
mış bir kısım burjuva politikacı
sının "yasakları" iÇin sandık ba
şına götürülüyor. Kimi gedikli 
burjuva politikacılarına göre 4. 
maddenin kaldırılmasıyla "Tür
kiye demokra!isi''nin son "ayı

bı"da giderilmiş olacak. 
12 Eylül darbesinden bu yana, 

gerek faşist cuntanın başvurdu
ğu plan ve manevralar gerekse 
"demokrasiye geçiş" sürecin de 
burjuva m uhalefet güçlerin in 
takındıkları tutumlar, yaptıkları 
açıklamalar göstermiş tir ki halk
larımız refarandumla yeni bir ol
du bitti ve aldatmacayla karşı 

karşıyadırıar. 

REFARANDUMA NASIL 
GELiNDi 

Faşist generaller cuntası dar
beyle iktidara elkoyup, arkasın

daki emperyalist ve yerli tekel· 
ler, onların ortak örgüt ve kuru

luşları çıkarına halklarımıza kar
sı ekonomik, toplumsal ve siya
sal uygulamalara girişirken hem 
kendine "partiler üstü" görünü
mü vermek hem de "her şeye 

yeniden başlama" adı altında 

başladığı faşist kurumlaşma sü
recinde artık işe yaramayan ve
ya darbeyle çıkarları zedelenen 
burjuva güçlerini temsil eden 

"eski" politikacıları etkisizleştir
mek için 1982 Anaya sası'na ge
çici 4. maddeyi koymuştu. Cun

ta, burjuva partilerini, Türkiye 
ve Kürdistan işçi sınıfı ve emek-

çi halk kitlelerinin yükselen mü
cadelesine, yani ''komünizm ve 
bölücülüğe" karşı birleşmek ye
rine kısır çekişmelere kapılmak

la, bir cumhurbaşkanını bile se
çemeyecek oranda "rejimi buna

lıma sokmak"la suçladı. "Son 
Türk devletinin yeni bir politika-

Devamı: S. 4 'te 

Kürdistan'da 

Olağanüstü Sömürge Valiliği 
i4 Temmuz'a daha uzun süre 

kala, faşist diktatörlüğün Milli 
Guvenlik Konseyi toplanarak, en 
son Kürdistan'ın bir kaç ilinde 
kalmış olan sıkıyönetimin de 

kaldırılmasını karartas tır dı. Ger
çi hem Türkiye'nin hem de Kür

distan 'ın daha önce sıkıyöneti

m in kaldırılmış oldu ğu illerinde 

bu sefer ' 1yönetimin SlkiSI" de
mek olan olağanüstü hal yasası 
Ilan edilmişti ama, gene de özal 
hükümeti ve arkasındaki burjuva 
basını büyük yalan ve demago
jilerle bu "değişikliği" iç ve dış 
kamuoyuna, "sivitesmeye", 11 de-

m okrasiye geçiş "In adımları gibi 
göstermeye özen gösteriyorlardı. 
iç ve dış kamuoyunda inandırı
cı görünebilmek ve diktatörlü
ğün sa h te ve kara yüzünü tam 
gizleyebilmek için Kürdistan ·~n 

kalan illerinde de sıkıyönetimin 
kaldırılması gerekiyordu. 

Oysa Evren-özal çetesinin ele
başlılığını yaptığı faşist dikta
törlüğün gönlü değil Kürdistan'

da sıkıyönetimi kaldırıp olağan
üstü hal yasa" getirmeye, sıkıyö
netim li terör ve zorbalığa bile 
razı değildi. Kürdistan 'da daha 

Devamı: S. 5'te 

Bölg~deki ilerici Güçler 

Omuz Omuza 
15.6.1987 tarihinde aralarında 

PPKK 'nin de bulunduğu Orta
doğu 'lu ve Kuzey Afrika'lı 16 
parti ve örgüt, 1 rak B aa s dikta

törlüğünün 1 ra k Kürdistanı'nda 

kimyasal silah ları kullanma
sını ı<ınayan ortak bir bildiri ya

YI' ' ladılar. 
ürdün Komünist Partisi, Filis

tin Halk Kurtuluş Cephesi, Fi
listin Halk Kurtuluş Cephesi-ür-

dün örgütü, Batı Sahra Halk 
Kurtuluş Cephesj (POLiSARi O) 
Filistin in Kurtuluşu i çin De

mokratik Cephe, Filistinin Kur
tuluşu i çin Demokratik Cephe

ürdün örgütü(Mecd), Türkiye 
Komünist Emek Partisi, Kürdis
tan öncü i şçi Partisi (PPKK), 

Suudi Arabistan Komünist Par
tisi, Filistin Komünist Partisi, 

Devamı: S. ll'de 
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PPICIC llERKEZ ICOIIITESi TOPLANTISI 

SONUÇ BILDIRisi 
Kürdistan öncü Işçi Partisi Merkez Komitesi 

toplanarak iç ve dış politik gelişmeleri değerlen
dirdi. PPKK 'nin görevlerini saptadı, Kürt ulusu
nun bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği 

savaşamana !yeni bir Ivme kazandiracak olan poli
tik kararlar aldı. MEirkez Komitesi,Politik Büro'nun 
toplantıya sunduğu politik raporu görüşüp 

onayladı. 

Reykjavik ve sonrasındaki gelişmeler; Sovyet
ler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin "çift sıfır 
çözüm" önerisi dahil tüm ısrarlı ve yapıcı öneri
leri, orta ve kısa menzilll nükleer tüzelerin 
Avrupa'dan geri çekilmesinin dünyayı ikibin 
yılına kadar nükleer silahlardan arındırmanın 

olanaklı olduğunu gösteriyor. 
Başta ABD emperyalizmi olmak üzere, em

peryalizmin silahianma ve gerginlik yanlısı 

çevreleri, bunu hazmedemiyor ve bu olumlu 
süreci baltalamak için konvansiyonel silahlan-
m ayı gerekçe gösteriyor. Bu son gelişmeler, 

kimlerin gerçekten barış ve silahsızlanma yanlısı 
olduğunu gösteriyor. PPKK Merkez Komitesi, 
Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülketerin dünya 
barış hareketı taratından coşkuyla karsılanan 

son önerilerine büyük değer verdiğini bir kere 
daha vurguluyor. 

sovyetler Birliği'nde, Nisan 1985'te başlayan 
ve SBKP'nin 27.Kongre'sinden sonra daha da 
belirginleşen yeni bir dönem başladı. ve hayatın 
her alanında köklü reformtar yapılıyor. Sosyaliz
min yarattığı maddi ve manevi olanaklar sayesin
de gerçekleştirilen yenileşma ve açıklık hareketi, 
tüm ilerici insanlığın sempatisini kazanarak , ona 
örnek oluyor. 

PPKK Merkez Komitesi, yenileşme ve açıklık 
hareketini, dün zamanı gelmediği ve yapılması 

nesnel olarak olanaklı olmayan, ama bugün 
yapılması gereken reformlar olarak görmüyor; 
tersine, yenileşma ve açıklık politikası dün de 
gerekliydi. Sosyalizme olan derin inanç nedeniyle 
pratik yaşam içindeki yanlışlıklar, zamanında 

görülemedi veya yanlışilkiara iyimser gözle 
bakıldı. Bu tutum, yaratıcı girişim, enternasyo
nalist prensipiere dayanan açık yaklaşım, eleştiri 
ve özeleştiri yerine, -sôylenenleri bilinen ifadelerle 
tekrarlamaya götürdü. Aynı kolaycı tutumu 
partimiz de takındı. Partimiz yenileşma ve açıklık 
hareketinden dünya komünist ve işçi partilerinin 
ve ulusal kurtuluş hareketlerının çıkarabileceği 

zengin bir deneyimin olduğu kanısındadır. 
Emperyalizm ve bölgedeki _işbirlikçilerinin 

Peşeng: Sayfa 2 

Ortadoğu' ya yönelik saldırı ve kışkırtma planları 
devam ediyor. Kürt, Arap ve Fars halklarına ağır 
kayıplar veren 1 ranirak savaşının sürmesi, emper
yalizmin bölgede etkinliğini artırıyor. Lübnan, 
Filistin ve Kıbrıs halklarına karşı düşmanca 
planlar sürüyor. 

Partimiz; ABD ve işbirlikçilerinin Suriye ve 
Libya'ya karşı sürdürdükleri kışkırtma ve saldırı· 
ları şiddetle kınar ve başta Filistin halkı olmak 
üzere tüm bölge halklarının emperyalizme ve 
bölge gericiliğine karşı verdikleri mücadeleyi 
destekler. 

PPKK, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için 
sovyetler Birliği'nin Kıbrıs ve Ortadoğu sorunla· 
rının görüşülmesine iliş kin yaptığı uluslararası 
konferans önerilerini destekliyor. Bununla birlik
te şu gerçeği vurgulamak gereker ki 25 milyona 
varan nüfusuyla Kürt ulusu, ülkesinde bağımsız ve 
özgür bir yaşama kavuşmadan bölgede adil ve 
kalıcı bir barış sağlanamaz. Bölge sorunlarına adil 
çözüm arayışlarında bu gerçek göz-
önünde bulundurulmalıdır. Partimiz, ABD 
emperyalizminin bölge halklarına 

karşı kendi kirli plan ve komplolarını daha etkin 
uygulaması için zemin yaratan, Kürdistan toprak
ları üzerinde de sürmesi nedeniyle halkımıza 
ve onun mücadelesine ağır kayıplar veren i ran
I rak savaşının bir an önce adil ve demokratik bir 
çözümle son bulmasını istiyor. 

PPKK Merkez Komitesi, şu gerçeğe de işaret 
etmeyi tarihi bir görev sayıyor: Kürt ulusunun 
ulusal ve demokratik haklarını gözetmeyen bir 
barış adil ve demokratik olamaz ve bölge barışını 
istikrara kavuşturamaz. 

Kürdistan ulusal demokratik güçleri, onlarsız 

barışın sağlanamayacağını tüm dünyaya göster
mek durumundadırlar. Bunu sağlamak, Kürdistan 
ulusal demokratik güçlerinin sıkı işbirliği ve 
dayanışmasına 'bağlıdır. PPKK Merkez Komitesi 
tüm ulusal demokratik güçlerin bir taraftan 
içinde savaşımı sürdürdükleri ülkemiz parçasın-

daki güçlerini birleştirmeye , diğer taraftan d" 
tüm parçalardaki ulusal demokratik güçleri 
Kürdistan Ulusal Kongresi'nde biriesmeye çağın· 
yor. 

Ortadoğu'da ABD ve NATO'nun jandarmalığı 
rolünü üslenen faşist diktatörlük, emperyalizmin 
bölge planlarında daha aktif görevler alıyor. 

Bölgede gerici bir pakt oluşturma girişimlerinin 
başını çeken, 1 ran-Irak savaşına gerektiğinde 
müdahale etme, Musul ve Kerkük'ü işgal etme 
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hazırlıklarını sürdüren, Bulgaristan, Yunanis· 
tan ve Suriye'ye karşı gerginliği sürekli diri tutan 
faşist rejim, Türkiye ve Kürdistan'da da baskı ·ve 
zulmünü sürdürüyor. 

Türkiye ve Kürdistan'da anti· faşist muhalefet 
daha da gelişiyor; toplumun her alanında faşist 
diktatörlüğe karşı demokrasi güçleri tepki ve 
taleplerini giderek daha örgütlü bir biçimde 
yükseltiyorlar. Bu mücadeleye giderek geniş 

kitlelerin katılması, ·diktatörlüğün koyduğu ya
sakları pratikte işlemez duruma getiriyor. Dikta
törlük tüm baskı ve zulme rağmen bu olumlu ve 
umut verici gelişmeyi önleyemiyor. 

Toplumdaki bu hareketlenmenin burjuva parti· 
leri tarafından dumura uğratılmasının önüne 
geçilip doğru bir yöne kanalize edilebilmesi için 
anti faşist muhalefetin mutlaka merkezi bir 
yönlendiriciliğe kavuşması gerekir. PPKK Merkez 
Komitesi, Türkiye ve Kürdistan~n tüm anti faşist 
güçlerini ülke zemininde mücadeleyi yükselterek 
gelişen toplumsal muhalefeti faşizme karşı 

örgütleyip harekete geçirmeye çağırıyor. 
Diktatörlük, iç ve dış kamuoyunu yanıltma ve 

burjuvazi arasındaki çelişkileri yatıştırmak 

amacıyla bir avuç burjuva politikacısı üzerindeki 
"yasaklar" ın kal dırılabilmesi için "referandum" 
yolunu seçti. Demirel, Ecevit ve diğerleri, "refe
randum"da "evet" oyu Cikarsa artik resmen 
politika yapabilecekler. "Yasaklı" burjuva poli· 
tikacılar "referandum "da hedeflerine ulaşıriarsa 

rejimle olan bu sorunları da bitecek ve araların
daki çelişkiler daha da yumuşayacaktır. 

Bu durumda sosyalist, devrimci ve demokratik 
güçlerin görevi, faşist rejim ve diğP.r burjuva 
muhalefeti arasındaki çelişkileri derinleştirip bu 
çel iş kilerden yararlanmaktır. "Yasaklı" burjuva 
politikacılarının faşist rejime karşı Türk ve Kürt 
halkları yararına bir alternatif göstermeleri 
sözkonusu olamaz. Kürt sorunu konusunda, Türk 
burjuva güçleri arasında temel bir fark yoktur. 
Sadece ırkçı-şoven politikayı kimin en iyi uygu
layabiieceği yarışması vardır. Kürt ve Kürdistan 
düşmanlığı, onları her durumda birleştiren ortak 
pay dadır. 

Kürt halkı üzerindeki baskılar sürerken, işçi 
ve emekçi kitleler, aydın ve öğrenciler bin bir 
yasakla karşı karşıya iken, yani arımilyonları 

ilgilendiren yasaklar dururken bir avuç burjuva 
politikacısının "yasakları"nı temel sorunmuş gibi 
ele almak büyük bir aldatmacadır. 

Bu gerçekten hareket eden partimiz 6 Eylül 
1987'de yapılacak "referarıdum"da Kürt halkına 

karşı şoven ve düşmanca bir politikayı uygulayan 
ve bugün de enerjik olarak destekleyen politika
cılara halkımızın verecek tek oyunun olmadığı, 
"referandum"da "boş oy" kullanılması gerektiğ.i 
görüşündedir. Partimiz diğer sosyalist, dev
rimci ve yurtsever güçleri de aynı tutumu almaya, 
yani "boş oy" kullanmaya çağırıyor. 

Sömürgeci faşist diktatörlük Kürt halkının 

ulusal ve demokratik hakları uğruna verdiği 

mücadelesini yoketmek için her yöntemi kullanı
yor. Türk komando birlikleri, "özel timler", 
halkımıza karşı ilan edilmemiş bir savaş sürdürü
yor; yüzbinlerce kişiyi sürgüne zorluyor, top
lama kamplarından başka bir şey olmayan 
"mezra ve köyleri birleştirme" adı altında bir 

plan uygulamak istiy·or. PPKK Merkez Komitesi, 
Kürt köylülerini sürgün planiarına karşı direnme
ye ve yerlerini terk etmemeye, Kürdü Kürde kır
dırtmanın bir aracı olan "köy koruculuğu" göre
vini hangi gerekçeyle olursa olsun• kabul etmeme
ye çağırıyor. 

Apocuların Kürdistan'daki sorumsuz ve prova· 
katif eylemleri ve ulusal demokratik güçlere karşı 
düşmanca saldırıları Kürt ulusunun bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelesine zarar veriyor. Sömürgeci
lerin istisnasız her eylemi Apoculara maletmesi, 
Apocuların da her eyleme sahip çıkması ve 
yurtsever güçlere karşı düşmanca saldırıları 

"kaos" ve provakasyon ortamı yaratmıştır. 
PPKK Merkez Komitesi Apocuların yarattığı 

bu provakatif ortama işaret ediyor; tüm komü
nist, devrimci ve yurtsever güçleri "kaos" ortamı 
ve provakasyonların Kürdistan halkının davasına 
daha fazla zarar vermemesi için duyarlı hareket 
etmeye ve aktif tutum almaya çağırıyor. 

Kürt halkının mücadelesini hedefe vardırmak 
için tüm ulusal demokratik güçlerin birliği ve 
dayanışması 2orunludur. Hiç bir gerekçe ile en 
geniş ulusal demokratik güçlerin birliği savsak
lanamaz. Sömürgeci düşmanı ancak· birlikte 

yeneceğimize inanan PPKK, en geniş ulu· 
sal demokratik güçlerin birliği uğruna enerjik 
çabalarını sürdürecektir. Partimiz, Kürt ulusunun 
aydın, mutlu geleceğine ve ülkemizin bağımsızlı
ğına varabilmesinin yolunun tüm ulusal demok· 
ratik güçlerin ülke zemininde ortak mücadelede 
birleşmesinden geçtiğini belirtir. 

Temmuz 1987 
PPKK 

Kürctistan öncü işçi Partisi 
Merkez Komitesi 

DAHA GüÇLü BİR PPKK iÇiN iLERi 

Peşeng: Sayfa 3 
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... VURULAN ZİNCİRLERE HA YIR 

Baştarafı S.l 'de 
oı tiPI"ne muhtaç olduğunu ve 
bunun varolan partilerı kapatıp 

lider ve yönetiellerine yasak 
koymakla, yeni Insanlara yol aç
makla sağlanablleceğlni savunup 
durdu. 
Siyası partller ve seçim yasala

rı bu anlayışla hazırıancıı. Emir 
ve kararnameıerıe sadece üç 
kukla partının 6 Kasım 1983 se
çimlerine katılması sağlandı. He
men sonra yapılan mahall seeım
ıerde dayatılan "partlsel yaşam" 
ın tutmadığı ortaya ç'ktı. Bur
juva muhalafet partileri daha 
çok seslerini duyurdular; "bir 
bilen "ler "doğal lider"ler daha 
açık "politika" yapmaya başla· 
dılar.· Çok geçmeden Iki kukla 
parti dökülmeye ve giderek da
ğılmaya başladı. Çirkef parla
menter pazarlıkları yapıldı. 150' 
yi aş kın parlamenter parti değiş
tirdi, HP ve MDP, sonradan ku
rulan HOP eridl ve sonuçta SHP, 
DSP ve DYP parlamentoda grup 
oluşturdular. 12 Eylül öncesinin 
burjuva liderlerı kendi partllerini 
kurdurttular ve fiili liderlikten 
"resmi" liderliğe geçmeyi engel
leyen "yasak'' tartışması başla
dı. Parlamentoda grubu olsun· 
olmasın tüm burjuva partiler ge
çici 4. maddeyi tartışmaya açtı
lar ve "konuşan Türkiye" için 
4. maddenin kaldırılması istendi. 
uzun süre tartışmatardan uzak 
duran ANAP'ın da katılması ve 
refarandum konusunda girişim

ıere başlamasıyla refarandum 
gündeme girdi ve ANAP'ın oyla
rının da desteğiyle refarandum
un 6 Eylül 1987'de yapılması 

kararı aş tırıl cıı. 

ÇOK YöNLü AMAÇ VE 
BEKLENTiLER VAR 

Burjuva partilerinin, basın-ya
yın organlarının· geçici 4. mad
deye ilişkin kopardıkları fırtına
lar, estirdikleri "dem okrati kleş
me" rüzgarlar:ı; cuntanın göster
diği "musamaha ve bazen bürün
düğü "tarafsızbk pıostu hep refe
randuma kaynaklık etıen amaç 
ve beklentilerin yansımasıdır. 

Faşist diktatörlük referandu· 
ma gitmekle yalan ve demagoji 

l'@şeng: sayfa 4 

temelinde sürdürülen "demokra
siye geçiş "te ne denli kararlı ol-' 
duğunu göstermek istiyor. 4. 
maddenın kaldı~ıımasıyla kimin 
iktidardan daha fazla pay alaca
ğı ya da iktidarın paylaşılmasın
da yer alacağı kavgası yen i bir 
ivme kazanacak ama, burjuva 
muhalafetin rejime yönelik eleş
tirilerinde de yumuşama ve da
ralma olacak. Nasıl ki dün parla
mento dı~nda Iken SODEP,DSP 
ve DYP rejimin temeline karşı 

olduklarını açıkladılar ·ve parta
mentoya girer girmez "demokra
sinin ekslklikleri"nden dem vur
maya başladılarsa, yarın 4. mad· 
de kalkarsa Ecevit, Demirel ve 
Erbakan •ın daha fazla oranıarda 
yu muşayacağı kOlaylıkla· söyle
nebilir. 

Mevcut burjuva parti ve lider
lerindeki her yumuşamanın ya
şadtğımız süreçte toplumsal mu
halefeti de etkiteyeceği açıktır. 
Sol güçlerin yaşanan sürece ağır
lıklaf'Inı 'kOyamamalan halinde, 
gelişen toplumsal ·muhalefetin 
burjuva partllerinin cenderesin
de "uysallaştırılabileceği" teh· 
Ilkesi her zaman vardır. Bunun 
da rejimin uzun ömürlü olmasına 
yolaçacağı ortadadır. 

Yani cuntanın tter iki durum
da da belli çıkarıarı vardır. Re
ferandumda "hayır" ·oyları ço
ğunlukta oluna cunta "işte ba
kın halk da onları istemiyor" 
deyip burjuva muhalefet partlle
rının etkinliklerini azaltmak için 
yeni gerekçelere kavuşacak. "E· 
vet" oyları çOğunlukta olursa 
"yasaksız Türkiye "ye varılmı$ 

olacak ve cunta toplumsal mu
halefeti kendi bünyesinde "is
lah" edebilecek olan burjuva 
partilerin, kurumlaştırdığı fejim 
temelinde uzlaşmasına, bazıla

rıyla iktidarı paYlaşmaya çalışa

cak. 
Referandumun arkastnda top

lumsal m u halefetin daha da radi
kalleşmeslni engellemek, Kür
distan halkı üzerindeki baskıları 
bU defa "demokrasi" adına sür· 
dürmek, uluslararası demokratik 
kamuoyunu aldatmak vb. amac· 
lar da var. Dikkatleri onmııyon
ıarın üzerln de yasak ve baskılar-

dan bir avuç burjuva politikacı
sının Yasaklarına kaycıırmak da 
referandumun başlıca ıamaç 

arasındadır. 

ONMiLYONLAR öZGüR 
DEGi LKEN DEMOKRASi DEN 

BAHSEDI LE MEZ 

Referandumun çok yönlü a
maçlar:ının' yanında referandu
mun kimlere "özgürlük" getir
meyi amaçladığıdil önemlidir: 
4. madde kapsamına esas olarak 
CHP,AP, MSP ve MHP liderleri 
ve bir kısım· yöneticileri giriyor. 
Gerçi bu burjuva politikacılar fi
Ilen politika yapıyorlar, kendi 
çizgilerindeki partilerı yönlendi
rlyorlar. MHP'nin Ideolojisi yani 
faşizm zaten lktidardadır. AP, 
MHP ve MSP kökenli kadrolar, 
12 Eylül faşizminin çerçevesi i
çinde kimi kilit noktaları ellerin
de tutuyorlar. 

Demirel, Ecevit, Erbakan ve 
Türkeş gibi eski parti liderleri 
şimdide kendi çizgilerindeki 
partileri resmen yönlendirebil
mek için 4. maddeyi kaldırmak 
istiyorlar. öylesine bir hava ya
ratıldı 'ki sanki halklarımızın te
mel sorunu "yasakları'" kaldır

maktır. 

Halbuki referandum, 'Kürdis
tan halkının tüm ulusal demok
ratik haklarından yoksun oldu
ğu, halkımıza karş·ı ilan edilme
m iş bir savaşın sürdürüldüğü, 

toplu sürgün planta•ının uygula
maya sokulduğu, Türkiye Işçi 

sınıfı ve' emekçi halkının özgür 
olmadığı ve dahası tüm bu ve 
benzeri gerçeklerin gözardı edi
lerek unutturulmak istendiği, u
luslararası demokratik kamuo
yunun daha aktif ve somut tu
tumlar takındığı koşullarda ya
pılıyor. 

Kendi "özgürlükler! Için", ki
yamet koparan burjuva liderter, 
on milyonların hak ve özgürlük
terinin yasaklarının sözünü bile 
etmiyorlar. Ama çıkarlarını söz
konusu etmedikleri onmilyon
lardan kendileri için oy Istiyor
lar. 

Partimiz faşizmin baskı ve ya
Devamı: S. 9'da 
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KüRDiSTAN'DA OLACANüSTü SöMüRGE VALiLiGI 
Baştarafı S.l 'de 

fazla terör estlrilmell, daha faz
la kan dökülmellydi. Yedi yıllık 
diktatörlük, Kürt halkının, onun 
ulusal demokratik güçlerinin 
mücadelesini dağJtamamıs, yok . 
euememısti. 12 milyonu aşan 

bir Kürt nüfusun içinde, sömür
geci faşist rejime, onun Işgalci 

ordusuna duyulan kin her gün 
daha çok bileniyor, ulusal şuur 
ve uyanış Kürt halkı arasında 

günden güne artıyordu. öyle bir 
potansiyel blrikiyordu ki yarın 

"Allah esirgesin" (!) harekete 
geçtiğinde, yatağından taşmış 

sel suları gibi hiç bir güç yada 
engelin önüne çıkamıyacağı, o' 
nu durduramıyacağı daha şim-
diden görülüyordu. 

Bu potansiyelin bir gün gelip 
harekete geçeceği açı~ken, öyle 
salt Slkıyönetimll uygulamalarla 
oyalanııamazdı. Diktatörlüğe gö
re bu, belki de öylesine seyirci 
kalıp felaketin kapıyı çalacağı 

günü beklemek demekti. Bu ne
denle ne yapıp edip o günün ge
lişinin önüne geçmek, daha her. 
şey hazırlıksızken üzerine çula
nıP bu potansiyeli dağıtmak, po
tansiyelin kaynağı olan Kürt hal
kını yöresinden yurdundan süre
rek, öldürerek, kırarak tarumar 
etmek gerekirdi. 

Ama nasıl? Durup dururken 
öyle her istediğini yapmak ol
muyor. Bir bahane, bir gerekçe 
ve hele hele bir kamufle ortamı 
ya da olanağı bulunmahydı. Bu
na götürecek planlar yapılmall 

ve en uygun zamanda yürürlüğe 
sokulmalıydı. Nitekim diktatör
lük tüm bu planları yaptı. 

Derken Avrupa parlamento
sunda, Kürt halkının varlığının 

ulusal demokratik haklarının ta
nınmasını Isteyen karar çıktı ve 
bu, faşist sömürgeci diktatörlüğü 
büsbütün çileden çıkartı. Ama 
anlaşılan her şeyin zamanı gel
m iş tL Karardan üç gün sonra Pı
narcık katliamı, bir kaç gün son
ra Yuvaıı ve Peçenek köyü kat
liarnı gerçekleştirdi. Bingöl 'de, 
Diyarbakır'da, Kars'ta, Mardin •
de başka saldırılar, sabotajlar 
oldu. Hakkari'nın değişik köy
lerinde işine giden insanlar kaçı
rıldı. Cunta, bütün bu katliam, 

cinayet ve sabotajların Apocular 
tarafında gerçekleştirildiğini ba
sına dağıtığı Çarşaf çarş;ıf toplu 
katliam fotoğraflarwlaı duyur
du. Apocular da "evet biz yap
tık" dediler. Bu yetmemiş olma
lı ki, bizzat resmi ordu bu sefer 
Tunceli semtlerini, yüzlerce evi 
saatlerce kurşun yağmuruna tu
tu. Kürdistan 'da öyle oldu ki,bir 
iki hafta içinde provakasyon or
tamının yaşattığı tdz duman i
Çinde göz gözü göremez oldu ve 
özal sıkıyönetimin kaldırılma
sından sonra Kürdistan 'da uygu
lanacak yönetim biçimini açık
ladı. Kürdistan'ın sekiz ilinde a
dına "Olağanüstü Bölge Valili
ği" denilen olağanüstü sömürge 
valiliği kurulacaktı. Bu işin üste
sinden aletacele gelebilmek için 
kukla parlamento bile beklen
memeliydL Kanun hükmünde 
kararnameyle Kürdistan 'nın Di
yarbakır, Siirt, Hakkari, Mardin. 
Bingöl, Van, Elazığ ve Tunceli 
illerini kapsayan bölgesi olağan
üstü sömürge valiliği bünyesinde 
birleştirilerek, başına cuntanın 

has adamı Diyarbakır valisi Hay
ri Kozakçıoğlu getirildi. 

Böylece 14 Temmuz'da Kürdis
tan'nın geniş bir kesiminde, Tür
kiye genelinde yürürlükte olan 
yasama ve yürütmeden ayrı bir 
statü yani sömürgeelliğin açık 

itirafı olan bir statü getirildi, ve 
şimdi sömürge valisi Hayri Ko
zakçıoğlu, kendisine has yasala
rı, kadroları, 25 bin kişilik aske
ri, polis birlikleri, 10 bin kişilik 
ve özel kontrgerlllasıyla farklı o
lağanüstü bir yönetim kuruyor. 

Kamu hükmündekl kararna
meyle belirlenen biçimiyle ola
ğanüstü sömürge valisi, görev a
lanındaki kamu kuruluslarından 
istediği tesis, ·bina, araç-gereç ve 
personeli ala bilecek. 

Bölgedeki bütün özel ve genel 
kolluk kuvvetleri emrinde ola
cak. Güvenlik güçlerinin yerleri
ni sürekli veya geçici olarak de
ğiştirebilecek. 

Bölgedeki MiT, valiye bağla
nacak. 

Bölgedeki askeri kuvvetlerden 
yardım isteyebilecek. 

Hakim ve savıcılarla, jandarma 

dışındaki askeri personal hariç, 
herkesi görevden alabilecek, gö
rev yerini değiştirebilecek. 

Köy ve mezraların yerini de
ğiştlrebilecek, bunları birleştire

bllecek, gerekirse resmen kamu
ıastırma yapabilecek. 

Emrindeki kuvvetleri, gerekir
se mücavir illerde harekatın taki
bl amacıyla görevıendirebilecek 

(yani kendisine ,bağlı olmayan 
Kürdistan illerinde de terör ve 
baskıyı sürdürecektir). 
Yaptığı harcamalar , ihale ve 

sayıştay kanunlarının kapsamı 

dışı n da olacak. 
Emrinde çalışanlara, en yük

sek devlet memuru maaşının'yüz 
de 10'u lle yüzde 25'i arasında 
bir miktar tazmınat verebilecek. 

Bu yetkileri kullandığı için 
Danıştay'da iptal davası açıla

mayacak. 
Emrindeki herkes için sicil tu

tacak (Cumhuriyet, 15 Temmuz 
1987) 

Böylece görünürde Kürdistan' 
ın bir bölümünde ama yasanın 
verdiği yetkiler ve fiili uygula
malarla hemen hemen tümünde 
olağanüstü açık bir sömürge yö
netiminin başlangıcına tanık o
luyoruz. Bu başlangıç hiç kuş
kusuz Kürdistan 'da Türk sömür
geciliğinin başlangıcı değil. Kür
distan 'da daha önce de sömürge
ci bir devlet ve sömürge yöneti
mi vardı. Ama şimdi sömürgeci 
devletin, ülke toprakları üzerin
deki boyunduru ğu nu pekiştir

m ek, her şeyi baskı ve zorbalıkla 
halletmeye uygun bu yönetimini 
uzun ömürlü kılmak için kendi
sini- reorganlze ettiğini söyle
mek mümkün. Faşist diktatörlük 
koşullarındaki sömürgeci devlet, 
Kürdistan 'da yen i bir örgütlen
meye gitmenin temelierin i atı

yor. 
Bu anlamıyla da bir başlangıç 

olduğu için gelecekte Kürdistan 
halkını çok daha zorlu ve acılı 

günlerin beklediği ortadadır. Bu 
yönetimin daha ilk adımırtı ka
mufle etmek ve ona uygun baha
neler bulmak için lik günlerde 
yaratılan provakasyon ortamıyla 
yetinllmeyeceği açık. Diktatör-

Devamı: S. 12'de 
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ÇOCUKLAR HAiN, 

DEVLET HALKIMIZIN DOSTU OLAMAZ 

Sömürgeci-faşist diktatörlü-
ğün, Kürdistan 'da halkımız üze
rinde uyguladığı baskı, sindirme 
eritme ve ulusal benll!:jinden u
zaklaştırma politikatarının gide
rek yeni biçimler ve karekterter 
edindi!:jl, Kürdistan 'ın sömürge 
statüsünü daha da netteştiren, 

adına "Koordlnatör Vali" dense 
de, "Genel Vali"llğe geçiş faali
yetlerinin kesinlik kazandığı, 
köylüler im izin çeşitli bahaneler
te yerlerinden yu rtların dan sü
rülmek ıstendi!:ji, tarımsal faali
yetlerin yasaklandığı, insanları

mızın rastgele nedensiz ve keyfi 
otarak katledlldiifi,şeh irlerim Izin 
askeri birliklerce taranarak hal
kımıza !fÖZdağı verildi!:ji, kısacası 
sömürgeci devlet terörünün had
safhaya vardığı bir dönemi yaşı
yoruz. Ama bütün bunlara, ö
zellikle son dönemterde giderek 
yoğunlaşan, hangi amaca hizmet 
ettiği beli olmayan ve PKK (A
pocular)nin sahip çıktığı kimi 
eylemler iç ve dış kamuoyu-
na gerekçe olarak gösterilmek
tedir. 

1987'nin başlarında baştatılan 
ve son günlerde giderek yoğunla
şan eylemlerin ulusal davamızı 
önemli ölçüde olumsuz yönde 
etkilediği, haklı ve meşru dava
mıza, özelllkle ulustararası plat
formlarda gölge düşüreceği, halk 
saftarında uzun vadede derin gü
vensizlikler yaratacağı açıktır. 

Bunun nedeni,malum eylem sa
hipleri dışında hiç bir anlavısın 
kabul edemeyeceğl, çocuk, ka
dın ve yaşlı insanların hedef a
yırt edilmeksizin topluca kat
edilmeleridir. Hangi yönden alır
sak alalım, sözkonusu eylemler 
Türkiye'deki demokrasi ve Kürt 
halkının kurtuluş mücadelesine 
zarar veren siyasal anlam da karşı 
devrim i güçtendiren eylem ler dir. 

5 yasında bir çocuk, baba
Sinın; bir kadın, kocasının~88 
yaşında bir lh tlyar, oğlunun; 

mUhtemelen iştemiş otabilece!:jl 
bir "suçtan" ötürü cezalandırı

lamaz. Henüz yaşadığının bile 
bilincine varmamış 3 aylık bir 

Peşeng: SaYfa 6 

bebek ihanet etmiş olamaz, öy
le sayılamaz. Bir anna-baba, o
ğulları "köy korucusu" veya 
muhtar olmuş diye "Ihanet" 
etmiş sayıtamazlar. Çünkü, hiç 
kimse aradaki kan bağı ne olur
sa olsun bir baskasının eylemin
den sorumlu tutulamaz. 

Eylemlerde çocukların, kadın
ların ve yaşllların öldürUlUyor ol
ması, kimilerinin sandığı yada 
öyle inanmak istediği gibi "ser
seri kurşun"tar sonucu veya sa
vaş koşullarının ıstenmeyen so
nuçları otarak değerlendirilemez 
Askeri anlamda hedef; çevresin
den izole edilmiş çok belirli 
"nokta" demektir. Esas olan 
noktadır; ama bazen istenmiye
rek hedefin çevresi de etkilene
bilir. Oysa burda durum olduk
ça farklıdır. Hedef "köy korucu
ları" artı kan bağları ya da muh
tar artı kan bağlarıdır. Olayların 
sonuçları bunu açıkça göster
mektedir. 
Açıktırki, böyle bir hedefle

me sonuçta devrimci mücadele
ye hizmet etmez, karşı- devri
min demagejik propogandaları
na güçlü bir malzeme hazırlar. 

Bundan uzun vadede zaralı çı

kacak ulusal kurtuluş mücade
temizdir. Ama öte yandan sö
mürgeci Türk devleti, daha önce 
gerçekleştirdiği katliam ları, soy
I<JI\Imları bit Çti"P'Jda 'unutuvere
rek, olaytar karşısında üzülüyor 
gözükmekte, sahte göz yaşları 

dökmektedir. 
Oysa bu olaylara en çok se

vinen sömürgeci Türk devleti
dir. Bunu Turgut özal olaytar 
sırasında yaptığı konuşmasında 

açıkça dile getirdi. Çeşitli köşe 
yazarları, Pentagon, "terörle mü
cadele" uzmanlan, "insanlık" 

adına özal ile aynı sevinci pay
laştılar. i ktidar, basın, TRT ve 
her çizgide burjuva partileri bir 
koro halinde, "Güney Doğu" in
sanına sahip çıkma adına sonuç
tan nasıl yararlanacaklarının he
saplarını yaptılar. Sanki halkı

mazı bugüne dek sömürenler,Der
sim, Ağrı, Zilan katliamlarının 
mimarları kendileri değilmiş gi
bi .•. 

özallar, 1 nönüter, Ecevitıer, 
Demireller, Evrenler ! 
Akıtığınız timsahın gözyaşla

rıdır, feryatlarınız halk düşmanı 
yüzlerinizi glzleyemez. Artık iı'l

saniarımızı çocuksu saflıkla kan
dıramayacaksınız; buna müsade 
etmiyeceğiz. Çirkin yüzterinizi 
her fırsatta açığa çıkartacağız. 

Yalan ve demagojilerinize karşı, 
gerçekleri, devlet gücünüze kar
şı, halkın birleşik gücünü koya
rak m ücadele edeceğiz. 

Devrimciler, Yurtseverler ! 
Ulusal kurtuluşçuluğun, suç

suz insanların, çocukların ördü
rülmesine eşit olmadığını kitle
lere kavratalım, devrimci müca
delemlzle halkın davasına zarar 
veren yanlış anlayış arasındaki 

farkları katın çizgilerle ortaya 
koyatım. Sömürgeci Türk devle
tinin santekartıklarını açığa çı
karalım. Blrli!:ilmlzi pekiştirerek 
sömürgeci-faşist diktatörlüğe 

karşı mücadeleyi yükseltelim. 
9 Temmuz 1987 
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«GENEL VALi» 
•• • • 

MUCADELEMIZI 
Sömürgeci Türk devleti ve hal

kımızın ulusal- demokratik güçte 
ri arasındaki mücadele yıllarca, 

ama giderek keskinleşerek sürü-
yor. Bu mücadelenin taraflarını; 

halkımıza kölece bir yaşam tar
zını dayatan, mevcut statukoyu 
korumayı amaçlamış sömürgeci 
güçter ·her boydan ve ren k ten 
Türk burjuvazisi- ve Kürdistan
daki işbirlikçileri lle sömürgeci 
boyunduruğu kırarak, özgür u
tustar arasında bir yer edinme
yi yaşam gereği sayan uıusal 

kurtuluşçu güçlerimiz teşkil edi
yor. 
Açıktırki, sömürgeci Türk dev

letinin uygulama plan ve manev
ralarının toplamı, ne pahasına 

olursa olsun, sömürgeci ilişkile

rin sürdürülmesine yöneliktir. 
sunu artık garipsemiyoruz; hat
ta bu "haklarını" güçleri yeti-
ğince kulansınlar diyoruz. Ama 
bizim de halkımızın özgürlüğü, 

ülkemizin kurtuluşu uğruna, 

"köleliği istemiyoruz" diye a
yağa kalkmaya, "kafamıza, yü
reğimize hüküm edemezsiniz" 
diye haykırmaya, onursuzca ya
şam yerine onurlu bir yaşam i
çin mücadele etmeye hakımız 

olduğu teslim edilmelidir. 

DURDURAMAZ 
şaltılmak istenir. Kısacası bize 
"Kürt olarak yaşama hakkımızın 
olmadığı" söylenmektedir. 
işte bütün bunlar, T.C.nin1 

Kürdistan politikasında yeni tak
tikler, yeni manevralar geliştir

mesini gerektirmektedir. Ve ince 
uzun hesaplamalardan sonra, iç 
ve dış kamuoyunu yanıltmak 

ama istenileni yinede gerçek
leştirmek için sıkıyönetim kal
dırılarak Kürdistan'a "GENEL 
VALi" atandı. Biz Hayri Ko-
zakçıoğtu 'na" Kürdistan Genel 
Vali"si diyoruz. Çünkü; "Olağan 
üstü Hal Valiliği" adt konuıma
yan "Bölge Valisi" ya da "Süper 
Vali" tanımlamaları, . yalnızca 
Kürdistan gerçeğini kabultenme
me yönündeki çaresiz ayak di
retmeterdir. 
Kürdistan ıçın, askeri, idari 

ve ekonomik politikaların uzlaş
maz merkezileştirilmesi demek 
olan "Genel Vali"lik sistemi, 
1930'1arda yürürlüğe konutan 
"Bölge Müfetişleri" uygutaması

nın yeni ve yetkinleştiriimiş bir 
biçimidir. Hayri Kozakçıoğlu is
terse, hem de hiç bir hukuki te
mel aramaksızın, insanlarımızı 

yerlerinden sürgün edebilecek, 
maliarına elkoyabilecek, bir 
yerde zorunlu ikamete tabi tu
tabilecek, maddi değerıerimize 

elkoyabilecektir. Yani, artık e
ğer, Kürttüğünüzü inkar etmiyor, 
"Valimiz çok yaşa" demiyorsa
nız; bir gece kapınız çalınıp evi
nizi boşailmanız istenebilir ve 
yerinize bir polis yerleştirilebi
lir; köylünün buğdayına, merci
meğine askerin istihkakı diye eı
konulabilir; arabanıza, kamyonu 
nuza, traktörünüze, kolluk kuv
vetlerinin ulaşım sorunu adına 

elkonulabilir; işçiye, memura 
"tehlikelisiniz" deniterek işten 

çektirilebilir. Bunlar, Ke
nan Evren'nin Türkiye'de yapa
mayacakları: ama Hayri Kozak
çıoğlu'nun, sonradan hiç bir 
yargı organı nezhinde itiraz edi
terniyecek Kürdistandaki sınırsız 
yetkileri. 

i ŞÇiLER, EMEKÇiLER, 
KöYLüLER, AYDlNLAR, 
TüM HALKlMlZ ! 

i şte bize dayatılan yaşam bi
çimi bu. Ya bu kölece yaşama 
hayasızca evet diyeceğiz ya da 
bedeti ne olursa olsun köleliği 

red ederek mücadeleye atıtaca

ğız. "Genel Vali" uygulamasını 
boşa çıkarmak, ulusat ve top
tumsal kurtuluşa adım adım var
mak için; dağınıklığa ve örgüt
süztüğe son vererek örgütlü mü
cadeleyi yükselteıim. 

KüRDiSTAN'A "GENEL 
VALI" MüCADELEMiZi 
DURDURAMAZI 
YIKILSIN SöMüRGECiLiK 
YAŞASlN BAGIMSIZLIK! 

26 Temmuz ı gs7 
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Kürdistan öncü i şçi Partisi 
TC, tarihinin her döneminde 

halkımıza karşı iki yüzlüce dav
randı. i nsantarım ız askere alı
nıyor, Amerikan emperyalizmi
nin ııyüce çıkar"Jan uğruna Ko
re'ye ölüme gönderiliyor, Kıb

rıs'ta Türk devletinin ilhakçı-ya
YIImacı emellerı adına,: en ön 
saflarda ölümüne savaştırıtıyor, 

ama askerlik yaptığı alanda 
"kiritik" noktalarda nöbet tu
turulmuyor, yani açıkça güve
nllmiyor. Kürt işçilerinden, köy
lülerinden vergi alınır, Kürdis
tandaki petrole, enerji kaynak
tanna, kömüre, cimentoya, ma
denlere el konulur, karşılığın

da; m ayın tarlaları, jandarma ka
rakolları, hapishaneler inşa edi
lir. Dersim ilmiz bir bütün 
olarak haritadan sltınmek, köy
lerimiz çeşitli bahanelerle bo-

İSVİÇRE'DE İŞBİRLİGİ VE DAY ANIŞMA 
Baştarafı: S. I O'da 

TKSP taraftarıa~ı. TKP sempa
tizanlar-ı ve PPKK taraftarlar-ı i
di. i şçinin Sesi, Rızgarl, Troç
kistlerden bir grup ve Halkın 

Kurtuluşu 'ndan yeni ay~ıtan 'bir 
grubun da katılımıyla 60-70 ki
şilik bir katılım oldu. Her iki 
şehirde de yapdan açlık grev
leri başarıyla· sonuçlandı. Grev, 
Basın-yayına :geniş çapta yan
sıdı. 

Grevin bitiminden sonra yapı
lan durum değerlendirmesinde 

tüm örgütler, yapılan açtık gre-
vinin -süresi azda olsa da- içeri
ğine Ilişkin (anlam ve önemini 
belirten) birer konuşma yapa
rak eylemin sevinç verici oldu
ğunu ve bu anlamda da •alt bu
nunla yetinmeyip bundan son
ra ki eylemlerde de birlikte iş 

yapmalıyız 'diye karar aldılar. 

Bir Peşeng Taraftarı 

Pllşeng:Sayfıı 7 
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Askeri Birliklerin 

Yakınından Geçmek Hayatına Mal Olabilir 

12 Eylül 1980'de askeri bir 
darbeyle iktidarı ele geçiren fa
şist güçler; sömürgeJeştirilmiş 

Kürdistan 'da; konumtarını daha 
da güçlendirmek, ulusal demok
ratik muhalefeti sindirebilmek a
macıyla bir sürü yeni uygulama
tara başvuruyorlar. 

Bunlardan bir tanesi de Kür
distan'a yeni komando birlikleri 
yerJeştirmeleridir. Bu olay özel
likle son· birkaç yılda· daha hızlı 
bir şekilde uygulanılmaya başla
nıldı. Daha önceteri asimilasyon 
polltikalarına hizmet amacıyla 

Kürdistan'da açıları Temel Yatılı 
Bölge Okulları, bu kez değişik 
bir amaca da hizmet ediyor; ml
litarizme üs olarak kulanılıyor

lar. Bu amaçla bir çok YatıiJ 
Bölge Okulu 'na özel eğitilmiş 

askeri birlikler yerleştirildi. Bir 
çok yerde (Lice, Hani, Dicle, 
Kulp, Sason·, Kozluk, Eruh, 
Genç, Solharı, Kiği, Şırnak, 

Baykarı vs.) kısa sürede yen i 
binalar yaptırıııp bu komando 
birlikleri yerleştirildi. Buralarda
ki birlikler sürekli olarak operas
yonlar yapıp yüzlerce yoksul 
köylüyü "yataklık" yaptıkları 

gerekçesiyle günlerce soruştur

maya alıp işkencelerden geçlri
yor, sindlrmeye çalışıyör1ar. Di
·ğer taraftan da antara "korucu
luk" yapmaları ve sürekil bilgi 
vermeleri Için baskı ·uyguluyor
lar. 

Bu birliklerin yanlarına yak
laşmak, büyük risk tir. i şleri olan 
insanlarımızın o elvara yaklaş

maları halinde başlarına olmadık 
bir sürü bela gelir. özel eğitilmiş 
köpeklerden paçayı kurtarsan · 
da ya kursunlara hedef olursun 
ya da yakalanıp günlerce işken
ceye maruz kalırsın. Başına ge
lenlerden ötürü de hiç bir şey i· 
dia edemesin, etserı dahi "serı 

zararlı çıkarsın'·'.'lşte bir örneği: 
25.6.1987 günü Diyarbakır'ın 

Kulp ilçesinin Tepecik mahate
sinde oturan 19 yaşındaki Ra· 
mazan Kaplan,kaybolan hayvan
ıarını aramak amacıyla evden çı-

Peşeng: Sayfa 8 

kar. Komando birliğinin yakı

nındaki dereye inip hayvanlarını 
aramaya koyutur. Saat 20.00 
sularında askerlerce yayUm ate
şine tutuJup öldürülür. Kaplan'· 
ın vücuduna tam ll kurşun 

isabet etmiştir! iıçe sakinleri ve 
Ramazan 'ın akrabaları ne oldu
ğunu öğrenemeden o geceyi te
dirgin bir şekilde geçirirler. Sa
bah olunca Ramazan'ın babası 
karakala çağrllıP durum anlatı

lınca olanlar anlaşılır. Ramazan' 
ın babasını 'ilk önce komando 
bölüğü komutanı olan yüzbaşı

nın yanına çıkarırlar. Yüzbaşı 

kendisine şikayetçi olmaması 

için uzun uzun nasihat çeker 
Eğer şlkayetçl olursa o za
man kendilerinin zararlı çika
cakiarı anlatılır: "0 zaman oğ
lunun eline tüfek ve elbombaları 

yerleştlririz, askeri bölüğe sa
botaj için geldiğine, ç•ıkan çatış-
ma sonucu iki arkadaşının k'aç
tığına, onun ise öldürtildüğüne 
dair rapor düzenleriz. Bunlara da 
senin yataklık ettiğini belirtip 
seni ve çoluk çocuğunu sıkıyö
netimlerde süründürürüz. Gidip 
iyice düşün, sonra gel o zaman 
konuşuruz". Zavalı baba bölü·
ğün dışına 'ç.ıktı§.ın'ı:ıa du~ar di
binde çömellp biraz düşündük
ten sonra çaresiz bir şekilde ce
nazeyi alep davacı oırnayacağ·ın.ı 
bildirir. 

Bu ve benzer olaylar, artık 

K.ürdlstan 'da günlük yaşamın bi
rer parçaları haline dönüştüler. 

12.7.1987 
S.ANDOKi 

Diyarbakır'• Afişler/e Donattık 

Yazıma Diyarbakır'ın en sıcak 
günlerinde, en sıcak sevgi ve se
lamlarımı ileterek başlıyorum. 
Partımizin 12. kuruluş yıldö

nümünü simgeleyen "Ulusal ve 
Toptumsal ·Kurtuluş Savaşımın
da Daha Bllinçii,Daha lıeri,Daha 
Kararlıy.ız" 'afişlernesi bilindiği 
gibi daha evet l stanbul'da geniş 
çapta yapılmıştı ve basın yer yer 
olayı 'billnçli'ce çarpıtıp PKK' 
ye (Apocular) mal etmişti. Kuş
kusuz bu çarpıtma MIT'in yön
Jendlriciliğinde yapılmıştı. Ar
dından, Diyarbakır'da Tem
muz ayında geniş çapta Dağka
PI ve Dörtyol dahil şehrin en iş
le k caddelerini bu afişlerıe do
nattık. Polis olayı geç saatlerde 
fark edince geniş bir çaplı bir 
operasyonla afişler! sükmeye 
başladı. Sabah saat 10'a kadar 
süren çabalarına rağmen afişler! 
Diyarbakır cadde ve sokakların
dan temizleyemedi. Bu durum 

halk ve aydın kesiminde günler
ce konuşuldu; büyük ilgi ve sern
patiye yolaçtı. Polis ise büyük 
telaşa kapıldı. Gazeteler "PKK 
(Apocular) yaptı" diye lanse et
mesine rağmen hemen ardından 
cezaevinden çıkmıs olan DDKD' 
li, "PPKK 'll "leri n evlerine yöne
lik operasyonlar, aramalar yapıl
dı. Bazı şahıslar alınıp sorguya 
çekildi. Bugüne dek bir sonuç a
lınamadığı için de telaş içerisin
de kudurup sağa sola saldırıyor
lar. 

Evet yoldaşlar, bugüne dek 
sorgu ları, baskıları, iş kenceıeri 

kar ettemedi ve bugünden sonra 
da etmeyecektir. 

Mücadelemiz her geçen gün 
daha disipllnll, daha özverili, da
ha kararlı sürecektir. Daha ciddi 
görevler bizi bekliyor. 

Devrimci Selamlarımla 

ARJEN 
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KÜRT KöYLüLERi! 

Mecburi iskana Karşı Direnin! 

Sömürgeci Türk devleti, Kürt 
halkını Kürdistan 'dan kopar
mak için yıllardan beri sürdürdü
ğü çabalarına son aylarda köylü
lerden başalayarak yo!)unluk 
kazandırmıştır. "Anadili Türkçe 
olmayan nüfus birikiminin ön
lenmesi ve mevcutların da!)ıtıl· 

ması" şeklinde ta 1934 yılında 
2510 sayılı "iskan Kanunu"na 
da yansıyan bu politika, günü
müzde daha yaygın ve çok yönlü 
uygulanıyor. 

Sömürgeci devlet, Kürdistan'ın 
kırsal kesiminde uyguladığı ve 
giderek arttırdı!)ı sürekli terör 
politikasıyla köylülerin yaşamını 
cehenneme çevirmiş tir. Kürdis
tan köylüsü, sömürgeci devlete 
karşı mücadelede büyük rol oy
nuyor. Bu nedenle Kürdistan 
köylüsünUn sin dirilmesi sürekli 
olarak sömürgecilerin günde
mindedir. 

Devletin kolluk kuvvetlerinin 
Kürt köylülerine saldırıları, şeyh 
ve a!)aların baskısıyla birleşince 

korkunç boyutlara varıyor. Bu 
sistemli baskılara, Apocular'ın 

köylü ailelere yönelik katliamla
rını da ekleyince sömürgecilerin 
sürgün planı için tam da elveriş
li koşullar çıkıyor ortaya. 

Bu son sürgün planı, sınır böl
gesindeki köyterin boşaltılması 

uygulamasıyla başladı; Dersim, 
Muş, Erzincan illerinin birçok 
köyünü kapsayarak genişledi ve 
bugün de başta Siirt, Hakkari ve 
Mardin 'i içi ne alarak tüm Kürdis
tan'ı kapsayacak şekilde genişli
yor. 

Zorunlu iskan planı iki şekilde 
uygulanıyor. Birincisi, emirna
melerle kolluk kuvvetlerinin bas
kı ve terörüyle bıktırııan köylü
ler Türkiye'nin Adana, Mersin, 
izmir, istanbul ve Ankara gibi 
lllerinin gecekondu mahalleleri
ne göç ettırilip yerleştirlliyorlar. 
Fakat, bu tür illerde Kürtlerin 
toplu yaşamaları da devletin işi
ne gelmiyor. Bu birinci şekle 

bağlı olarak, Kürtler, Kürdistan' 
daki köylerinden zorla koparıla
rak, batıda dağınık bir şekilde 
yerıesmeye zorlanıyorıar. Kür
distan 'da boşalan bazı köylere 

de. "Türk kültürlü" nüfus yerleş
tiriliyor. 

i kincisi, 11 Köy ve mezralann 
birleştirilmesi" suretiyle "köy
kent" adı verilen yerleşim birim· 
ıeri kurularak, Kürt köylülerinin 
daha iyi kıskaca atınması biçi
minde uygulanıyor. 

Her zaman olduğu gibi, bu son 
mecburi iskan politikası uygula
nırken de bunun "bölge halkının· 
refahı için" yapıldığı yalanı 

tüm propaganda araçlarıyla ilan 
ediliyor. 

Gerek Kürtle-rin direk Kürdis
tan 'dan Türkiye'ye sürülmeleri 

ve orada zorunlu yerleşmeleri 

biçim inde; gerekse Kürdistan 'da 
"yerleşim yerlerinin toplulaştı

rılması '' biçiminde gerçekleşti
rilen mecburi iskanın "bölge hal

kının daha iyi koşullarda yaşa
ması" ile hiç bir ilgisi yok. Bu, 
Kürdistan'daki işgalin süreklileş
tirilmesi amacına uygun yapılı

yor ve Kürt köylülerinin yaşam 
koşullarını daha da zorlaştırıyor. 

Bir kere, Kürt köylüleri kendi 
ülkesinde kopmanın, hele hele 
zorta koparıımanın neden oldu
!ju ekonomik, kültüre_J__sosyal, 

Devamı s. 1l'de 

... VURULAN ZiNCiRLERE HAYlR 
Baş tarafı: s. 4'te 

saklarına karşıdır. 

Ne var ki bugün geçici 4. mad
dede ifadesini bulan "yasak'', 
kalksa bile, bu,halklanmatın, de· 
mokrasi mücadelesini güçlendir
miyor, geliştirmiyor. Bu nedenle 
halkiarımazın çıkarı ne' "evet"te 
ne de "hayır"dadır. Yani onmii
Y onların yasaklarını gözardı edip 
kendilerinin yasaklarını temel 
sorun olarak ön Plana çıkaran 
bit avuç burjuva polltikaoısınıı 

desteklemek zorunda olmadı!)ı 

gibi sırf böyle olduğu için rafa
randurnda "hay.ar" 'demek zo

runda da değildir. 
Temuz 1987 başlarında yaptı

ğı toplantıda 'refarandum konu
sunu, tüm bu söylediklerimiz ı

ş.ığında de!)erlendlren PPKK 
Merkez Komitesi, onmllyonıarın 
özgürlüğilnü haykırma k, "dem ok• 
rasi" aldatmacala~ını tJo!;a çıkar' 
mak, halklarımilin 'en sesinde bo
za pişirenlerin amaç ve beklenti
lerini dumura uğratıp dikkatleri 
Türkiye ve Kürdistan halklarının' 
güncel hedef ve taleplerine çek
mek için halk kitlelerini geçersiz, 
yani "boş oy" vermeye çağ,ırdı.' 

Faşist rejimin yasaklarına kar
ŞI olma adına geniş halk yığınla' 
rına hiç bir olumlu şey getirme
yen bu refarandumda "evet" o

yunun kullanılmasını· 1savı:ınan

ların !)oşuna kürek salladıklatı, 

hatta farkında olmadan aldatma-

caların, dikkatleri başka yönlere 
çekmeyi amaçlayan oyunların 

gerçekleşmesine katk·tda bulun
dukları sC!iylenebilir. Tartışma

larda taraf olmanın sadece "e
vet" veya "hayır" olmadığı, her 
iki tarafın iÇinde oldukları o-' 
yunları boşa çıkarmanın da ta
raf olduğunu, bazı dost güçlere 
hatırıatmakta yarar vardır. Halk
ıarımızın çıkarları, içinde faşist 
Türkeş ve tescili MHP yönetici
lerin de bulunduğu bir avuç bur
juva politikacının yasağının kal
dırılmasında da değildir. 

Kürdistan ve Türkiyeli komü
nist, devrimci demokrat ve antJ
faşist parti ve örgütler retaran
duma kaynaklık eden amaç ve 
beklentileri doğru değerlendir

mek durumundadır. Esasında, 

kendilerini ve halk kitlelerini ya
nıltmaya götüren "evet" oyu· 
çağrılan, sol güçlerin güven ve 
inandırıcılığını sarsacaktır. Doğ

ru tutum, halklarımızın özlediği, 
uğruna mücadele ettiği demok
rasiye varmak için mücadeleyi 
yükseltmektir. Referandumda 
bu inanca bağlı kalmanın yolu, 
onmilyonların boynuna, beyni
ne zincir vuran "demokrasi al
datmacalarını faşist diKtatörlüğe 

hayır şiarıyla geçersiz oy, yani 
"boş oy" vermektir. 

• 
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SIVEREK: 

Yaygın Hastalıkların Nedeni 

Halkımızı tarih boyunca zorlu 
koşullarla baş başa bırakara k 
veya göçlere zorlayarak ölümle 
kars·ı karş.ıya 'getiren hükümet 
şimdi de bizi sanlık,' tlfo, sttma, 

dlzanterı, bruseııa, kolera, ço
cuk felcl gibi hastahklatla kars·ı 
kars·ıya getiriyor. 

Bu hastaltklatla liglll baz,ı ısta

tistikler elde etmek Istedim, fa-

• • lsviçre•de Işbirliği ve Dayanışma 
i çinde bulunduğumuz Ağus

tos ayında, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistan 'ında k! sömürgeci fa
şist Türk devletinin zindanlar.ın
da tutsak tutulan, halklar.ımız,ın 
bir onur kaynağ·ı olan politik hü
kümlü ve tutukluların, faşizmin 
çağdışı tUm baskı· ve Işkence 
uygulamalarına karşı direnerek, 
teslim !ye tt red ed ip kabul etme
yerek bir kez daha başlatıkları 
açlık greviertnın boyutu giderek 
büyüyor ve yankısı yurt Içinde 
ve yurt dışında artan bir oranla 
yükseliyor; Bunun üzerıne Av
rupa'nın bir çok ülkelerinde ol-

d uğu gibi l sviçre'de de yaşayan 
Türkiyeli ve Kürdistanlı bazı ör' 
gUtıerin yandaşları bit araya ge
lerek, i sviçre'nin Bern ve Basel 
kentinde politik tutuklu ve hü
kümlülerle dayanışmayı belirten 
bir açlık grevi eylemini başlat
tılar. Bern 'deki Part iz an, Ha!
lqn Kurtuluşu ve Devrimci ı şçi 
örgütlerı ı O gün süreyle başlat

tıklal'l açlık grevi eylemini başa
rıyla bltlrdller. Ardında da Ba
sel 'de 24 saatlik sembolik bir 
açlık grevine gidildi. Sol Birlik'
ten katılan örgütler: TKEP, 

Devamı: S. 7'de 

SHP Mitinginde Olay Çıktı 

SHP liderının Kürdlstan'a 
yapmış Olduğu son· gezl esna• 
11nda Ilçemiz Slivan'da meydana 
gelen olaylara cıeğtnmek Istiyo
rum. 

Bilindiği gibi SHP Genel Baş
kanı E~dal ı n önü beraberindeki 
part! üst düzey yöneticileri, mil· 
letvekller! ve kalabalık bir gaze
teel topluluğuyla 6 Eylül'de ya
P•ılacak olan halk oytamaıııyla' 

liglll olarak, Kürdistan 'da yasak· 
!ara kars·l "evet" kampanyaııı 

düzenledi. Bu kampanya gezısı 

esnasında SHP Slivan Ilçe yöne
tımının girişimleriyle Erdal i nö· 
nü Silvan 'da bir konuşma yaptı. 
Konuşma esnasında, slogan atan 
gençlerı ve toplantıya ' katılan ı 

memurlan be11rlemek Için, top
ıantı esr'lastnda fotoğraf çekmek 
ısteyen polislere Silvan lıçe Baş· 
kanı'nın Itiraz etmesi ve SHP 
Genel Sekreterının de çekilen 
tilimieri geri Istemesr Uzerine o
tay ç,ıktı, SHP Genel Sekreteri 
polisler tarafından tartaklandı. 

Ne var ki, gençlik olaya seyirci 
kalmadı: slOgan atarak, yuhlaya-

P~seng: Sayfa ı O 

rak olayı protesto etti. Gazeteci
lerin de olay çıkaran polislerin 
resmını çekmek istemesi üzerıne 
olaylar büyüdü. SHP Genel Baş· 
kani'nın gayretleriyle olay bü· 
yük bir çatışmaya dönüşmeden 
önlendi. SHP Genel Sekreteri ve 
Ilçe başkanı, ofay çıkaran polis
lerin kimliğini tespit etmek ve 
çekilen tilimiert geri almak için 
adliyeye gittiler ve gece geç sa· 
atiere kadar süren tartışmalar so· 
nucunda f!llmlert ger! alıP, po
lis1erln de kimliğini belirlemiş 
otarak döndüler. Halk tilimler 
geri alıncaya dek potisierin tüm 
ikazıar.ına 'rağmen gece geç sa· 
atiere kadar bekled!. 

Bu olay kamuoyunda büyük 
yankı uyandırdı,' günlerce basın-· 
da yer aldı. Diğer tüm partiler 
de birer bastn tOplantısı düzenıe
yerek olaYI ptotesto ettiler. 
Yalnız gerici, baskıcılle ·vurgun
cu tak.ımı ·oıan ANAP hükümeti 
utanmadan polisleri savundu; 0-
laY·I SHP Genel Sekreterinin Ç·J· 
kardığın·l öne sürdü. 

TEMO 

kat böyle bir lstatıstlkln çıka~ll· 
mamış olduğunu söylediler. 

Genel gözlemlere; basındaki 

haberlere dayanarak ve en ö-
nemlisi böyle hayat koşullarını 
yaşayarak bu hastatıklat.ın l<ol 
gezdiğini söyleyebiliriz, 

Bu hastal·ıklann ö'nüne geçme
nin yolu attyap.J tesisiirinin ona
Alması köntrol altında tutulma
sı ve•sulaAn temiz tutulması Için 
gerekenterin yap·ıimasıdır; 

Fakat hizmetler genelde hal
~ın g'özüne girip oy toplamak i
çin yapılan' görüntü üretimi 
şeklindedir. 

Birde devletin yetkili makam
ıarından bir! gelirse yine görün
tü ürettm ın e başlanır; (:evreye 
bir çeki düzen verilmeye çalısı
Jır; yollar asfaltlanır.-Başbakanın 
son geliş i n de ay nı şe kil de y onar 
asfaltlandı, ohun adına lblr bul
var yap.ımına başlandı.· 
Yanı kısacası amaç hiç bir za

man "halk Için hizmet" değil
dir. 

Hele birde belediye başkanı 
Iktidar partisinden değlise işler 
zorlaşır. Siverekte kotera satgı
n·ın boyutunun nedenleri bun
lardır. "ı'oksul mahalleterin la· 
ğ.ım suları sol<ağa akıyorsavebu 

yerler sivrisinek karasinek yuvası 
haline gelmişse, su borularına 

kanalizasyon suyu ka!lşmtşsa; 

bunun sonu ya kotera ya t!fo ve
ya diğer bazı salgın Hastalıklar

dır:· Sağl,ık l<urutuştannın yeter
sizliği b!linçs!zllğe terkedilmiş 

tnsanlarımı2!ın ''lshal" geçiştir
mes! veya bizim dilimizle "şo
va" deyip küçümsernesiyle sorun 
büyüyerek beraberinde bir çok 
tnsan•n ölümünü getirmektedir. 
Siverek Belediye Başkanı 22 

6. 1987 tarihli Cumhuriyet ga-
zetesinde "su şe be kesin tn b o
ruıar,ı kıtılmış, !<analizasyon su
yuyla birleşmiştir. Ama biz ne 
yapal·ım. Her şey parayla haled!
ıır. Bakanl·ık Para göndersin su 
şebekestn!· değiştırelim" diyor. 

Slvrek belediye başkanı Ikti
dar partisinden olmadığı !l;:lh pa
ra gönderlimemiş ve şehir her 
türlü pislik, koku !çinde bıra- ı 

k·ılmış. 
Anavatan Partısı yetkillleri u

tanmadan halka: "Oyunuzu bize 
verseydiniz bunlar olmazdı" di
yorlar. 

Bir Peşeng Okuyucusu 
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BÖLGEDEKi İLERİCi GüÇLER OMUZ OMUZA 

Baş tarafi 5.1 'de 
Filistin Halk Mücadele Cephesi, 
Bahreyn Ulusal Kurtuluş Cephe
si, Bahreyn Halk Cephesi, Yurt
cUşindaki Mısırli Yurtseverter 
Topluluğu, Filistin Ulusat Kur
tuluş Hareketi (FETiH) ve Um
man Halk Kurtuluş Cephesi'nin 
yayınlacUklatı ortak bildiride 
şöyle deniliyor: 

IRAK YöNETiMINiN KANLI 
SALDIRILARlNI PROTESTO 

EDIYORUZ 

"CUD (lra'k Ulusal Uemokra· 
tik Cephesi)nin verdiği son bilgl
ıere göre 5 Haziran ıgs7 günü ı
rak yönetimine bağlı 7 savaş u
çağı ı rak Kürdistanı'nın Be hdl· 
nan bölgesine karşı kimyasal 
silahlarla saldırıda bulundu. Sal
dıri s'onucu, aratarında kadin ve 
çocukların da bulunduğu 100' 
den fazla kişi öldü veya yaralan
dı. Bu yeni saldırılar, Irak rejimi· 
nin Kürt halkına karşı sürdürdü· 
ğü düşmanca saldırılarin b'ir hal
kasıdır: 

Daha önce de (15 Nisan,l987) 
Süleymaniye'nin 10 köyüne, Er
bil 'in 7 köyüne karşı kimyasal 
silahiann 'kullanılması ~l:>nucu 

lOOO'e yakın Insan, yaralanmlŞ, 
bazıları dil ölmüştü. 20 Nisan, 
1987 günü Şeyh Wesan,köyüne 
karş,ı kimyasal ,silahlar kullanıl
mas~ sonucu yine yaralananlar 
ve ölenler olmuştu. 

Bu tehlikeli cinayetler, dünya 
kamuoyunun çoğunluğunun 

karşı çıktığı ve durdurulmasınl 
Istediği i ran-Irak savaşıyla yan
yana sürdürülüyor. ırak yönetl· 
m inin, i nsanl1ğ1 yokeden, eko
nomiyi tahrip eden ve uıusıar· 

arası arltlaşmalarıa kullanılması 

yasaklanmış olan kimyasat silah
ıarı kullanması A•rap ve Kürt 
halktartnin muhalefetini yoket· 
mek içindir. 

.... ırak yönetiminin bu kanJı 
saldırıtarını 'protesto ediyor ve 
saldıriiarın, sürgünterin ve kim· 
yasal , silahların kullanılmasının 

durdurulmasını· talep ediyor, 
kimyasal silahiara hedef olanlar· 

la dayanışma içerisinde olduğu
muzu Ilan ediyoruz.'! 

UMMANLI 
YURTVERLERLE 
DAYANIŞMA 

Aynı gün, yukarıda 'adları ge' 
çen parti ve örgütlerin yanısıra' 
(Umman Halk Kurtuluş Cephe
si hariç), ı rak Kürdistanı De
mokrat Partisi, 1 rak Komünist 
Partisi, ,Ala Şoreş-Irak Kürdis
tanı ve i rak Sosyalist Partisi'nin 
de katılimil/la' ortak bir bildiri 
daha yayınlanarak, iki yıldan be
ri tutuklu bulunmakta olan 30 
kadar Umman Halk Kurtuluş 

Cephesi ·savaşçısı yurtseverin, 
1987 Haziran ay' başlarında 3 
Yildan 1 O YIIa kadar varan çeşit
ll hapis cezalarına çarptırılması 
şiddetle protesto edilerek Um
man halkının ve önderi Umman 
Halk Kurtuluş Cephesi'nin mü
cadelesinin destektendiği vurgu
landı. 

Sözkonusu , parti ve örgütler, 
dünya kamuoyunu, insan hakları 

savunucusu ,örgütleri, barış ve 
dem ok ra si güçlerin i kardeş ve 
dost Umman halkına karşı işle

nen bu suçları kıttamaya çağır
dt. 

MISIR HALKlYLA 
DAYANIŞMA 

Yine aynı parti ve örgütler 
(Yurdışındaki Mısırlt Vurtsever
ter Topluluğu hariç), "Mısır i'ıal
kınln mücadelesiyle dayanişma 

ve siyasi tutukluların serbest bl
rakılmatarı lçlin" başlikii 'ortak 
bir çağrı metnini imzatayarak 
kamuoyu na seslendiler. 

Sözkonusu bildirinin son, pa
ragrafında "bizler dünya kamu
oyu ve ulustararası örgütlerden 
seslerini yükseltmeterini ve Mı

sır yönetimine baskı yapmaları
ni; tutuklananların hemen ser
best bırakUmatarı, düşünce suç
ları dOsyalarınin' ortadan kalcU
rılması ve örgütlenme özgür
lüğünUn sağtanması için çaba 
sarfetmelerini talep ediyoruz~de
nllmektedire 

iSKANA KARŞI DiRENiN 
Baş tarafı: S. 9 'da 

politik ve psikolojik sorunların 
tüm biçimleriyle boğuşmakla 

kar~ı karşıyadırlar. 

Sürgüne günderilen Kürt köylü
leri, ellerinde ne varsa tümünü 
satmak zorunda kalacaklar. Ar
tık sahip oldukları toprakla
rı işleyemeyecekler; ineğinden 

veya koyunundan süt sağa

mayacaklar;- sağlık koşullarına 

uygun o;>lmasa da- kirasız otur
dukları evlerinde oturamayacak
ıar, kendi ulusal giyisilerini gi
yerken kendilerini baskı aıtında 
hisedecekter, dillerini daha bir 
çekingence kulanacaklar, akra
ba, eş-dost, kirve ziyaretle~i ve
ya dayanışması da değişecektir. 

Köy-kent denilen yerleşim bi
rimlerinde yaşamaya zorlanan 
Kürt köylülerini de benzer so
runlar bekliyor. Bir kez, işsizlik 
olayı büyük merkezi yerleşim 

yerlerinde daha da artacaktır. 

Çünkü köylü, köyünden,üzerln-

de çalıştığı toprağından uzaklaş 
tırıımıştır. Şehirdeki nüfus ara 
sındaki işsizlik gözönünde bulun 
durulduğunda, köy-kentterdeki 
işsizliğe sömürgeci devletin çö
züm getiremeyeceği sonucuna 
varmamak için hiç bir neden 
yoktur. Zaten devleti ilgilendi
ren de sorunun bu yönü değil. 
Sömürgeci devleti ilgilendiren 
tek şey, otoritesini· daha iyi nasıl 
sağlayabileceği sorunudur. Bu 
nedenle köy-kentlerde baskılar 

daha da sistemleştirilecektir. 
i şte bu koşullar karşısında 

Kürt köylülerinin tek seçeneği 
kalıyor. O da Di RENMEKTi R. 
Evet, direnmek; sömürgeci ls
kan politikasına karşı direnip 
Kürdistan'daki köyünü terk et
memek! Son aylarda Kürdistan' 
da gelişen olaylar ve köylüler ü
zerinde estirilen terör koşu Ila rı 
durumu zorlaştırsa da direnişten 
baş ka seçenek yok tu re 

Peşeng: sayfa ıı 
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• • 
ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERININ 
• • • • • • 

KURT HALKlYLA DAYANIŞMA BILDIRISI 

Evren-özal dlktatörlüğü Türkiye ve Türkiye 
Kürdistani'nda estirdiği terör ve zorbaJ.ıklata 

yeni blr halka daha ekledi. 
Binlerce Kürt köylüsü ''Ormanları Köruma Ka

nunu" adi altinda yerlerinden, yurtlarından ko
parılıp llbatı Ahadolu'ya sürgün ediliyor. Bunun 
yanında Kürdlstan'Jn en verimli topraklafına 

Türkler yerleştirilmek isteniyor. Eldeki bilgilere 
göre şimdiye kadar Dersim·'de 442 köye, Erzin
can'da 275 köye bu karar tebliğ edilmiş bulun
maktadir. 1Ayr1ca 'bu karar Erzurum, Bingöl, 
Kars, Muş, Ağrı, Hakkarı illerini ve ElaZJğ ile Di· 
yarbakır'ın' bir bölümünü de kapsamaktadir. Kı

sacaSI bul karardan 9,5 milyon Kürt ve Türk köy
lüsü etkilenecektlr. 1925 yılından bu yana Kürt 
halkını sütgün etmek amac·JYla ·çeşitli adlar aıtın
da 25 adet kanun Çikaran, Bulgar ve Afgan güç· 
menlerını Kürdistan 'a yerleştiren ve yeni sürgün 
karariall çıkaran şoven TC. yönetiminin aSil artıa
CI Kürt halkının gellşen ulusal demokratik müca
delesini· engellemek ve Kürt halkını totta asimile 
etmektir. 

Onbinlerce ınsan.ı cezaevlerinde esir tutan, 240 
bin kişiyi çeşitli işkencelerden geçiren,l69 kişiyi 
Işkencelerde katleden, 55 Idam gerçekleştiren, 

SOO'den fazla idam kararıarı aldlran\ nüfusu Tür
kiye'nin l/3'üne yakın tıölümünü oluşturan Kürt 
halkına 'karşı ilah edilmemiş bir savaş sürdüren, 
Türkiye Kürdistanı topraklarını saltUrgatı ABD ve 
NATO'ya peşkeş çeken Evren- özal diktatörlüğü 
son göç kararıyla! gerçek trkçt-şoven yüzünü bir 
kere daha açıkça ortaya sermiştir. 
Ortadoğu'nun en eski yerleşik halklarından o

Jan ve mlllattan binlerce Y·ıl öncesindeki tarihin 
derinliklerine dayanan Kürdistan 'daki Kürt varlı· 

ğını ydk etmek mümkün değil ve olmayacaktır. 
Bizler aşağıda imzaları bulunan parti ve ulusal 

kurtuluş hareketleri olarak faşist Evren-özal yö
netimini!) Kürt halktna karşı uyguladiği baskt,te
rör ve sürgün politikaSinı· Şiddetle ktnJYtıl', sürgün 
uygulamastnın: durdurulmasını· ·talep ediyor ve 
tüm dayanışmamtzla 'Kürt halkının: tiaklı müca
delesinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ay
rıca tüm uluslararası insancıl örgütleri TC. 'nin 
Kürt halkına karşı aldiğı göç kararlarının durdu· 
rulması için seslerini sesimize katmaya ve Türki· 
ye •ye baskı yapmaya çağırıyoruz. 

Temmuz 1987 

Bahreyn Halk Cephesi 
Batı Sahra Halk Kurtuluş Cephesi(POLISARi O) 
Filistin Komünist Partisi 
Filistin· Ulusal · Kurtuluş Hareketi(EI- Fetih) 
Filistin•in Kurtuluşu ı çin Demokratik Cephe 
Filistin·in Kurtuluşu ı çin Demokratik Cephe-ür 
dün örgütü(Mecd) 
Filistin· Halk Kurtuluş Cephesi 
Filistin· Birleşik Emek Komitesi 
ı rak Komünist Partisi 
Iraklı Demokratlar Birliği 
Irak Demokratlar Topluluğu 
Kürdistan öncü ı şçi Partisi (PPKK) 
MıSir Ktımünist Partisi 
Ulusal Sosyalistler Kongresi 
Sornaliyi Kurtarma Ulusal Demokratik Cep
hesi 
Türkiye Komünist Emek Partisi 
umman Halk Kurtuluş Cephesi 
ürdün Komünist Partisi 
ürdün Halkçı Mart Komiteleri 

KüRDiSTAN'DA OLAGANÜSTÜ SöMüRGE V ALİLİGİ 
Baş tarafı: s. 5 'te 

lük de bu zorbalık rejiminin in
şası için çok daha kanlı katliam
ların gerektiğini blllyor. o ne
denle de Kürdistan'daki yeni 
devlet reorganizasyonu kanlı o
layların eşliğinde inşa edilecek. 

Bu durum, bir gerçeği daha 
ortaya koyuyor. Bir kaç dem ok· 
rat bilimadamı, gazeteci ve ya
zarın Kürt sorununda bir ölçüde 
gerçekçi ve ılımlı politikalara ge
çilmelidir biçiminde yansıyan ö· 

Peşen,g: sayfa 12 

nerilerinin aksine, sömürgeci 
devlet bırakın Kürt halkının var
lığını tanımayı, onu sürgün, kat· 
liam ve diğer tüm zorbalık yolla
rıyla yoketmeyi kafasına koy
muştur. 

Bu durum, hiç bir koşulda 

varlığından ve ulusal demokratik 
haklarından vazgeçmeyecek o
Jan Kürdistan halkının· y'akın ge
lecekteki mücadele yolunun da 
kaçınılmaz olarak ne olduğunu 

gösteriyor. Kürt halkı devletin 
sömürgeci şiddetini hedef atan 
onu boşa çıkarmayı amaçtayan 
ve bireyset terörizmi, devletin 
provakasyon ortamını besleyen, 
yığınlardan kopuk ve ne zaman 
kimin için ne yapacağı belli ol
mayan eylemleri dıştatayan bir 
direniş ve mücadele yolundan 
başka çıkar yolunun olmadığını 
görüyor. 
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