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TEVGER'i
destekle ve
güglendir!

Halkrmrzln mücadele yolunda tarihsel bir adrm

Kürdistan Kurtulu$ Hareketi
(TEVGER) Kuruldu

PC
ho goreg

ORGANA KOMITAMERKEZI YA PARTIYA PE$ENG A KARKERI KURDISTAN

Hedef: Bafrmsrz ve demokratik Kürdistan
22 Hzzirat 1988 günü,Belgika'run

ba$kenti Bürüksel'de yaptlan bir ba-
srn toplanusrnda, 8 parti ve örgütün
bir araya gelerek Tevgera Rrzganya
Kurdrstan(Kürdistan Kurtulug Hareke

1i)CIEVGER) kuduklan agk lanü.
Büyük bir ilgi gören bastn to-

plantrsrna TEVCER'in basrn sözcü-
Ieri olarak, PPKK Genel Sekrereri
Serhad Dicle, KDP-UÖ (Kürdisran
Demolsat Partisi-Ulusal ögütü) so-
rumlulanndan Hemreq Reqo ve YSK
(Yekiüya Sosyalist a Kurdishn) so-
rumlusu Selim Kela kat drlar.

Basrn aEülamasrnda, biraraya ge-
Ien 8 parti ve örgürün, TEVGER'in
prcgramr ve tüzügü üzerinde görü!
birligine vardlklan ve kurulug gahq-

malannr baqlatuklan da vurgulana-
rak göyle dendi:

"Halkrmrz ulusal boyunduru[u
krmaya kararhdu. Bü de, her onurlu
halk gibi özgiü yaqamak istiyoruz.
Yeralu ve yerüslil kaynallffl bakr-
mrndan dünyanm sayrh zengin ülke-
lerinden büi olan Kürdislan'da geri-
ligi ve yoksullugu orudan kaldu-
mal, galrmrza yaraq[ geliqkin, ilcri
bir toplum kurrnak istiyoruz. Ulusal
ekonomi ve ktiltürü geliltirmek,
köylümüze toprak, iggimize iq, Eo-
cuklanmrza anadilde elitim vermek
istiyoruz. Kürt ulusunu dünya ulus-
lar ailesinin egit haklara sahip, özgtir
bir üyesi haline gedrmek istiyoruz.
Ba$ka hälklarla ban$ iginde yanyana
ve dosrga yaqamak istiyoruz."

TEVGER'in en önemli yanlann-
dan biri de onun yalntz siyasal parti
ve örgüUerin olugumundan delil, o-

plumsal örgüderi, tek tek yurtsever
insanlar da iqine alrnayr hedeflemesi-

dir. Bn nedenle henüz TEVGER'e
kaulmamri parü ve örgiltlerin yanr-
sua, toplumsal örgütlers, devrimci
ve yurtsever insanlara da gafn yapr-
larak, TEVGER qatßr alunda müca-

delemizi birleqtirelim dendi.
Bafrmsrz ve demotratik Kürdista-

nr önüne hedef olarak koyan TEV-
GER Su pani ve örgütlerden olu-
suyor

Ala Rrzgari, KUK-SE(Kurdistan
Ulusai Kurtulu$Eulan-Sosyalist Egi-
lim), PARHEZ(Kurdistan Yurtsever
Gü9 Partisi), PDK-RN (Kürdistan
Demokrat Partisi-Ulusal Örgütü),
PPKK(Kürdistan Öncü lqgi Panisi),
PSKT(Türkiye Kürdisun Sosyalist
Partisi), $KQ(ürdistan Dewimcilcri)
ve YSK(Yekiüya Sosyalist a Kur-
dtstan)

D

TEVGER'In kamuoyuna acrklamast:

Kürdistan'rn
kurtulugu igin

güql eri mizi b irl e gtirelim !

Biz, Türkiye'nin egemenlitindeki Kürdistan pargastndan se'
kiz devrimci ve Jrurtsever örgüt, biraraya gelerek Kurdistan
Kurtulug Hareketi'ni (Tevgera Rizgariya Kurdistan, krsa a-

dryla TEVGER) olugturduk. Amactmtz, ülkemizde yüzyrllar-
drr süren yabancr iqgaline, ulusumuzun üeerindeki yabancr boy-
unduru$urn, aSr sömürü ve baskr reiimine son vermek; Kürdis-
tan'da ba$msu, demokratik bir devlet kurmak; toplumu ekon-
omik, sosyal ve kültürel gerilikten kurtarmak; geligme yoluna
koymaktrr.

Günümüzde, dört devlet arastnda pargalanmrg olan Kürdis-
tan'da egemen ve sämürgeci g'ügler, özgüdük tutkusunu ve dire-
nigini bir türlü yokedemedikleri halkrmrza kargl bir yoketme
savagr yürütüyor; dilimizi, kültürümüzü ve tarihimizi bile in-
kara ve unutturmaya yelteniyorlar.

Dmarnt s. 77
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Diyarbakrr zindanlannda direnen bir Kürt mücadelecisi

Mehdi Zana mahkemede
savunmasrnl Kürtge yaptl

I llaziran 1988 günü Mehdi Zana,
"örgüte silah sallamak gerekgesiyle
Diyarbakrr sr-kyönetim askeri mah-
kemesinde garpunldlgr 10 yl hapis
cezasrmn Yargrtayca bozulrnasr {lze-
rine yeniden agdan davada saurnma-
srnr anadiliyle, Kürtge yaptl. Salon-
da bulunan muhafrzlan görevlerini
gok iyi bildiklerinden, mahkeme he-
yetinin agzrndan daha "güanrn" ko-
mutu glkmadan yaka paga O' nu d'-
qanya fdatular. Bunun üzerine aw-
katlar da mahkeme heyetinin tavnm
protesto ederek mahkeme salonu nu
terk ettiler. Mahkeme heyeti, mahke
menin bundan kiyle Mehdi Zana mn
glyabnda yaprlmasr karanm verdi.

Mehdi Zana daha önce aynr dava-
nrn Mayrs ayrnda yaprlan bir duruq-
masrnda da savunmaslru Kürtte yap-
mak istemi$ti. Mahkeme heyeti o
duru$mada da O'nu yaka paga dqan-
ya attrmlstr.

Mehdi Zana yakalanü$ günden bu
yana mahkemelerde ve cezaevinde
onurlu ve cesur kahramanca bir tu-
lum takrndr. Sömürgeci burjuvazi-
nin Diyarbakr hapishanesinde özel
olarak uygulattrIr hiq bir srnrr
tanrmayan iEkence, yrldrma ve sin-
dirme politikasr yogun olarak Mehdi

Zana'ya uygulanmasrna ragmen, o
hig bir zaman ba5 e$medi, teslim ol-
madr. Devrimci onurunu gifnetmedi,
hep yükseklerde tuttu.

Mehdi Zana l2 Eylill'ün hemcn cr-
tesinde, 19 Eylü] 1980'de tutuklandr.
Uzun bir süre alan soruqturma boy-
unca agr 4kencelerden gegti. Cehe-
nemden de beter olan 80'li y lann
ilk yansrnda Diyarbalcr cezaevinde
alr igkenceler gördü. Nisan 1984
tarihinde Avrupa parlementosu üyesi
bir delegasyon Diyarbakr cezqevim
ziyaret enilinde Mehdi Zana yaptrgr

agrklamada 14 $ubat 1981 tadhinden
Temmuz l982ye kadar istisnasrz her
gün i$kence gördügünü agüladr.
Gördügü aür iqkencelerden ötürü bir
kula[r sa!rr oldu. Cezaevinde yapr-
lal igkence, zorbalk ve haksrzhklara
kargr, insanca yagama istemiyle ba!-
latrlan tüm direnig ve aqlrk grevle-
rinde Mehdi Zana aktif olarak vardr.

1984 yrhnda sonuglanan Ozgürlük
Yolu Davasr'ndan 24 yl ceza yiyen
Mehdi Zana, ka-rardan sonra attr[r
"Kahrolsun Fagizm", "Yaqasrn Öz-
gürlük" sloganlndan ötürü ek bir
dava agrldr. 16.5.1984'te sonuglanan
ek davada da 8 yrl 9 ay ceza yedi.
Daha sonra, Mehdi Zana'yr sadece

sindirmek amaclnr ta$lyan "örgüte
silah saglamak" bahanesiyle 10 yrl
ek bir ceza veri.ldi. Avrupa kamuoy-
unun baskrsryla Yargrtayca bozulan
davanrn üelaar görügülmesi iqin bag-
layan mahkeme de Mehdi Zana
Kür4e savunma yapu.

D

Mehmet $eyhmus Cibran:

9 ekim 1986'da Cizre'de yakala-
nan, Haziran 1987'de 14 yrl alr ha-
pis cezasna garptrnlan ve cezann ke
silmesinden hemen sonra atugt slo-
ganla a devrimci tutumu kararhca
ortaya koyan, bu nedenle hakkmda 6
ytllrk ek ceza isteminde bulunulan,
mahkemenin ek ceza isteminin yar-
grtayca gereksiz görülmesine rag-
men, Arahk 1987 ballannda telcrar
götüdildtigtl askeri mahkemede heye-

sBundan sonra savunmanu
anadilim ile fapaca$rmrr

Ün ek ceza isteminde rsrar etmcsi kar

$tsrnda telcar dewimci sloganlar hay
krran M. Crbran(Xalrt) yolda{, 2 Ha-
ziran 1988 günü hakkrnda agrlan bu
davadan dolayl 9*anldr$r Diyarba-
krr'daki mahkcmeye ikinci bir siyasr
savunma metniyle grktr. Ancak mah
keme heyeti savunmaslm yapmayl
engeledi. Bunun üzerine devrimcr
sloganlar atan Xalrt yoldag mahkeme
salonundan d$an grkar an Xaht yol-

da5, oracla da sloganlar atmaya devam
edcrek, <Bundan sonra savunmamr
anadilim ile yapaca[rm> dedi

Duruqma baqka bir güne ertelendi.
Halkrmrzrn zindanlardaki yi$it ev-

latlan fagizme ka4r mücadelede Kün
ge savunma gelenelini yaratma mü-
cadelesinde ilk adrmlan atryorlar. Bu
gelenek kulk[suz yaygrn lagarak ulu-
sal demolaatik mücadelemizin önem
li bir parqasr haline gelecektir.
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" Körfezde Bedava Jandarmahk Olmaz"
Son 8 yl iqinrle sömiüge€i Tiüt

tekelci burjuvazisi tamamen ABD'ye
baflanü. Bir zamanlar biz Avn,-
pa'mn manavr ve kasabl oluuz diy-
en sömürgeci tekelci kodamanlar,

timdi de ag*ga ABD'nin bölgedeki
jandarmasr olacafz diyodar, bu ig
igin fiyat bigme pazarh$ ve tarh$-
masr yapryorlar.

Bu sömürgeci 'kafirler" Türkiye
ve Kürdistan topraklann adeta sau$
grkarmrglar, yasala a bu topraklafl
yabancrlara mlilk ettikten sonra hem
Arap sermayesini Türkiye'ye aktar-
mak hem de bu i.ilkelerde Tük lekelci
burjuvazisine yeni yatmmlar bul-
mak, olanlan da daha güglendimek
igin, Tairk palyogosu $irket kurla-
ran Ba$bakanr Tutgut Özal her git-
tigi Amp ülkesine yüzlerce iE ada-
mlnl beraber götürmektedir.

kan ve Irat savälrmn yarattrgl
olanak.lardan da muazam güar saga-
yan bu haramzade takrmr hem ken-
disinin hem de efendisi ABD emper-
yalizminin gftar alanlannr korumak
iqin blgede jandarmah[a soyunuyor
ve bunu agtga dä belirtiyor.

5 Haziran tarihli Hürriyet gaze-

tesinin ekonomi sayfasrncla pek dik-
kat gekmeyen bir hüer yaynlandr.
"Bedava jandarmalü olmaz" baglp,r
alunda yayrnlanan bu haberde Türk
Sanayici ve I$ admlarr Demegi
TÜSIAD'rn yiltsek isr\are konseyi
toplantjsrnda Türkiye'yi yönelen il
adamlannm Türkiye'nin körfez jan-
darmalr$uu yaprp, yapmamasrn tar-
ul[lü. Taru$manrn a]T|nt|lafl klsa-
ca $öyle: Konsey {iyasi ifuaca4r Üs-
tün Cevik diyor ki" Türkiye körfeze
jandarma olacaksa, mütefiklerimizin
her yrl bize 25-50 milyar dolar ver-
meleri gerekir. Askeri harcamalan-
mE bütqenin yüzde 30-35"srnr tegkil
eün€ktedh. Son 25 yrlda kalkman
Kore, Singapur ve Japonya'ya benze-
mek isdyen Türkiye farkh bir strate-
ji izliyor. ABD diyor ki Türkiye
Basn Körfezinin jandarmasr olsun,
gücümüzü jandarma igin kullanacak-
sak mtitefiklerimiz bize her y 25-
30 milyar dolar fon ayrmah ve bu-
nu uzun yrllar devam etireceklerine
dair garanti vermelidir". Bu konugna
üzerine Türkiye'nin iki numarah

monopolcusu ve TÜSIAD balkanr
Sakrp Sabancr da töyle diyor"Ben
Üstün Bey arkadagrma hak veriyor-
um . Ben 17 llaziranda ABD'ye gide-

celim (gitti ve "gerekeni" yapurlrna
da kuqku yok) ve ABD Savunma Ba-
kamna bir mektup verip askeri har-
camalänmz ytizünd€n kalhnmadr$r-
mrzr söyleyece$im". Bu tarh$malar
büyiüten bir bölüm TÜSIAD üyesi
i$ adaml "m{ltefiklerimiz zaten bu
rolü verdiler bile" demi$.

lktidarda $irket kurtaran Turgut
olunca, Türk devrimci demokratik
muhalefeti darmadalrn kalnca, Kür-
distan ulusal demokratik savaqtmt
serpilip geligmedikge, Tilkiye de her

. 50 ki$ye bir asker, Kürdistan da her
30 ki$iye bir asker dü$ünce, Tilrk li-
rasrnrn deleri 102 yabancr paradan

sadece Bolivya Pezosu, Brezilya Ku-
ruzayrosu, lsrail eski $akeli ve Peru

Solusuhun üstünde bulundukga Tür-
kiye ABD emperyalizminin jandar-

masr da olur, Avrupa'nln göplalgü

M. Serdar

Kürt halkrnrn yifit evladr Muhterem Bigimliryi
saygtyla anlyoruz

Bundan 10 yrl önce 2l Haziran
1978 gecesi beraberindeki iki yegeni
ve bir arkadagryla Diyarbakrr'dan
Elazrg'a giderken, sürmekte oldugu
arabasmrn keskin bir virajda uEuru-
ma yuvarlanmasr üzerine yitirdi!i-
miz partimizin önder kadrolanndan,
ömek devrimci, Kiilt halkrnrn yigit
evladr Muhterem Bigimli'yi saygryla
a yoruz.

UgradtF kazadan kalaEsl delinerek
alr yaralanan Muhterem Yolda$,
acil müdahaleden yoksun kalarak can
vermek üzereyken bile Kiln hallontn
gelecegini düSünüyordu. Kaza<la ya-
ralanan yakrnlanyla yapugl son ko-
nuqmasmda Kürdistan halkrnm yüce
davasrndan derin bir sevgiyle bahset-
mesi ve son sözünün "Ben ölece-
gim, ama Panlm, Kürt halkr ve Kair

Aramrzdan aynh$mm 10. yildönümünde

distan saf olsun!" olma$ O'nun bü-
yük yunseverlik duygusunu ve vaun
a{krm ortaya koyuyordu.

Muhterem Bigimli'nin aramv da ay
rrhq haberi Türkiye Ktirdistanlnrn
ucra kögelerine kadar hula yayrldr.
Derler ya, "acr haber tez gelir'. Bu
kez de öyle oldu.

Binlerce ilerici, yurtsever, komü.
nist O'nu ulurlamak amacryla Sil-
van'a akrn etti. Kalabal* bir kitle.
nin elleri üzerinden topraga verilrn-
eye götürülitken binlerce insanrn
gözü rslak, kalbi hüzünle doluydu.
tlalk, direnig önderlerinden birini yi-
tümenin acrsrm srkgan yüre$inin
derinliklerinde hisernenin malemine
bogülmu$tu. Kimse inanmak iste-
miyordu O'nun ölümüne. Daha düne
kadar bu halka önderlik eden önemli

kadrolardan biriydi. Tüm yaqamtnt

hallcnln kunulu$una adadr$rm kantt-
lamqn. Aulgan, fedekar ve cesareü
kiiiligiyle etrafina öylesine btu gü-
ven veriyordu ki, Ohu öylesine sev-
miqtik ki, aramrzda ayflhynr kimi-
lerimiz gok uzun süre bir gergek ola-
rak kabul etmekte zorluk gekti. Oysa
bedenen artk O yoktu. Anrsr vardr.
Ya5ayan görüqleri ve mücadeleye de-
vam eden Panisi ve beraber qahsttlr
yoldaqlan vardr geride kalan. Bunun-
la teseli bulunarak kalplere tal bas-
ttnldl. Andan f0 y ge+ti. Mllcadele
devam ediyor, ams l saygryla ya$ä-

tryoruz.
60'h ydlann ikinci yansnda ileri-

ci fiktler Ki.üdistan'daki ayünlar ara-
srnda hrzla yaygrnlaSrken, o srralar-

Devamt s.l1
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BarrEa en iyi katkt
Kürdistan'da devrim yapmakttr

F. Qeleng

Gezegenimizde yaSayan tüm in-
mntlr dogudan do$uya ilgilendiren
adil, demokatik ve kahcr bir dünya
banlrnln saglanmasr amacrnln tüm
genelliline ragmen, bu amaca var-
mak igin her ülkede gegedi hazr
mücadele regeteleri yoktur ve ola-
maz. BanS sorununun genellifi,
mücadele bigim ve yöntemlerinin
genellilinin degil, insanhgr tehdil
eden tehlikenin hangi boyutlarda
oldu$unun göstergesidir. Bu, bazen
dünyanrn dörtbir tarafinda gündeme
gelen paralel mücadele bigimlerinin
varhlrnr drgtalamaz. Fakat her hal-
krn banl mücadelesine katkrsr, o
halkrn öz toprallannda verilen mii-
cadelede somut ifadesini bulur. Bu
somutluk da her ülkenin iginde bu-
lundu$u ekonomik, toplumsal ve
siyasal koqular(län ; ulusal, urihsel
ve killtitel özelliklerden ayn dülü-
nülemez.

Ülkemiz Kürdislan'da halkrmrz.
esas olarak emperyalizmin, sömi.ir-
gecili!in ve onlann ülkemizdeki yu-
li \bidikgilerin egemenliline kargr
verdigi ulusal ve toplumsal kurtulul
mücadelasiyle bang m ücadelesinde
yerini a.hyor ve katkrda bulunuyor.
Bu katkr ve yer alma, soyut degil,
somultur; ban$ sorununun tilm gen-
ellifine ralmen Kürdistan toprak-
lannda boyvermektedir.

Soruna nasrl bakmak
gerekir

Dünyadski nl.itleer silahlanmanrn,
silahlanma ve soguk sava$ kr$krru-
crlarnr bile igeren genel bir yaqam-

sal sorun haline gelmesi, olasr bir
nlikleer savaga yolagacak kogullarm
gittikge yokolduklan veya olugan
"dehpt dengesi"nin urallan caydra-
cagrnrn göslergesi delildir. Eweni-
mizdeki nükleer silah yrlrna$rnrr,

özellikle son y larda emperyalizmin
en sald[gan, gözüdönmü$ ve yatr-
nmlannrn agrhgr sava$ sanayi üze-
rinde temellenmi; kesimlerini de de-
rin derin dü{ändürmekmdir: ne ki bu
kesimlerin $If "dehwt dengesine va-
nlmrqur" diye silahlanma ve so$uk
sava$ krlknrcrhgr üzerinde bigim-
lenen emperyalist politikalardan ken
diliklerinden razgegmeyecekleri agü
bü gergehir.

Cünkü gezegenimizi barut figrsr
durumuna getiren emperyalist-kapi-
talist ülkelerin g ü$ noktalafl daha
fazla sömtirü ve hegemonyadr. Sö-

teminin olulumuyla yeni bir aqa-

maya gelince emperyalist-kapitalist
ülkeler, ulusal ve toplumsal kunu-
luq mäcadelelerini engellemek, zafer
kazananlan geriletmek veya igten
pargalamak, sürekli bir tehdit meka-
nizmasrnr olultufmat igin örgtltlen-
melere gittiler. Ikiti anlalmalar ya-
prldr, askeri harcamalar arttnldr,
bölgesel paktlar olugturuldu. lEte bu
geLigme ve gabalar, günümüzde kor-
kung boyutlara ula$an ni.ikleer silah-
lanmay yaratu. Hirogima ve Naga-
zaki'ye atrlan atom bombalan,
günümäzdeki nükleer silahlanmanrn
bag sorumlusu olan ABD emperya-
lizminin ilk gövde gösterisiydi. Sos-
yalist ülkeler, en bagu da Sovyetler
Birti[i bu gidiqala seyirci kalamazdr
ve nitekim dünya dewimci sürecinin
mevzi ve kazanrmlannl korumak
amacryla niltleer silahlanma galrg-

malannr geliEtirdiler. Bu ve benzen
gal$malar sonucu emperyalist-kapi-
talist ülkelerin karysrnda caydrncr
bir gü9 olu$tu.

Silahlanma yafl$rnrn vardrgr teh-
likeli boyutun ve kahcl gözüm yol-
Iannrn bulunmasr igin yukanda be-
liruilimiz neden ve geliqmelerin bi-
linmesi gerekir ki dünya banyna
iliqkin ham hayaller yaygrnla$-
masm,

Demek ki tüm dünyayr yokolma
nokasrna gedrmig nükleer silahlan-
ma, emperyalist-kapitalist sistemin
kar ve hegemonya hrsr ile dilnya
dewimci sürecinin mevzi ve kaza-
nrmlannr koruma, yenilerini elde et-
me amacr arasrndaki kyasrya bir mü
cadelenin sonucu olarak orlaya Cü-
mrgtr. Ntikleer bir sava$r önleme,
silahsrzlanma ve giderek banqa var-
ma da, ancak dünya dewimci sistem-
inin de iginde yeralölr banq hareket-
inin kararh qaba ve girigimlerinin
etkisiyle, do[ru perspektif ve ukük-

Her halkrn bang
mücadelesine katkrsr,

o halkm öz toprak-
larrnda verilen mü-

cadelede somut ifade-
sini bulur. Bu somut-

luk da her ülkenin
iginde bulundufu

ekonomik, toplumsal
ve siyasal kogulardan
; ulusal, tarihsel ve

kültürel özelliklerden
ayrl dü$ünülemez.

mürge ve bagrmh ülkelerden yüzyd-
larca meüopollere attanlan, ulan ve
yagmaya dayah metodlaxla gaspedil-
miq yeraltr ve yerüstü zenginlik ka) -

naklan, klasik zor ve caydrncr me-

todlarla korunamaynca. sömürgeci
ülkeler yeni egemenlik bigimlerr
bulmaya galqutar. Yeni sömitgeci
lik bu anlayrgrn sonucuydu. Klasik
sömiagecilik sisteminin y almasl
sonucu onlarca ülke siyasal ba[rm-
srzhklaflna kavugtu. Büyfü Sosyal-
ist Ekim Dewimiyle baglayan säreg
2. Dürya sava4r boyunca kazamlan
mevzilerle, bir sosyalist dünya sis-
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lere dayah mücaclele bigimlerinin
hayata gogirilmesiyle saflanabilir'

Neden hazrr regeteler
yoktur

Banq ve silahsrzlanma gerekliligr-
nin bilincinde olmak, bu gereklilipe
varmak igin verilecek mücadele bi.
gim ve yöntemlerinin dogru Fspitini
de igeriyor ise gözilmleyeci olur'
Salt bfi$ naralarryla ülke igindeki
muhalefet, kendi sorunlanyla da do!-
rudan bagrmh olan dünya ban$l igin
mobilize edilemez. Sorun ülke ger-

gekligini kavramak ve bu dofrultu-
da mücadeleyi yükselünekte yauyor.

Sosyalist ülkelerin banS igin kitl+
leri hmekete gegirme gereKeleri, ör-
negin bir B. A\rupa t kesindeki ge-

rekqelede; Kürdistän, Filistin, G.

Afrika, $ili, Nikaragua, Sudan,
Kambogya v.b. ülkelerdeki gerek-
gelerle bazr ortak özelliklerine rag-
men aym degildir. DünYa ban$I,
ulusal ve toplumsal kurnrluq yolun-

da olan her ülke ve halk igin elve-
riqli bir ortam yüatryor; ama yrgrn-

lann bu ortamtn saglanmasrna kat-
krda bulunacak mücadele bigimlerine
gekilmesi konusun<la farkh öncelik-
ler sözkonusudur. Hayvanlanyla ay-
m kovadan su igip, ezekle igige ya-
gayan, b[akahm tav{an, kaplumba-

!a veya ormanlart koruma, insan
yaqamrnm bile zor korundu$u, aghk,

yoksuluk, jandarma silngüsü al[nda
ezilen, ulusal kimli$inden dolaYt
horlanan , a$agllanan bir Ktin veYa

benzeri bagka bir halktan biri igrn

bang istemi ancak tüm bu sorunlar
qahsrnda ifadesini buldugu zaman
gekici olabilir. Atlas okyanusundaki
bir nükleer denemenin önlenmesi
igin B. Avrupa halklan harekete
gegirilebilir; fatat Kürt, Fars, AIap
veya Ttuk halkrnn harekete geginl-
mesinde bu gergekler B. Avrupa
halklan kadar gekici gelmez. Iran-
Irak srnnnda ya$ayan Kürt halkl
iqin öncelikle hergiln baqlaflnda vr-
zrldayan roketler, son Halepge örne'

linde oldu$u gibi kimyasal silahlar-
la gergekleqririlen jenositler öncelik-
li sorunlardr.

Dünya bangr igin mücadele Nika-
ragua, Angola ve Mozambik iqin

öncelik.le emperyalist destekli tehdit

ve krqkrnmalann önüne gefilmesi:
sosyalist ülkeler igin somut otaratt
sawnma giderlerinin düttirülmesiyle
elde edilecek kaynaklarla kangren-

le$mil kimi sorunlann önlenmesi,
ekonominin yeniden yaPrlanmast,

F.Almanya ve Ingiltere halklan igin
ilk hedef nokalanndan biri olmama

demektfu. Bu somut güarlar, dünya
halklannrn genel g*arlanndan ayr-

degil. Bu filayrl, bir halkm sadece

kendisini ilgilendirdi[i kadariyla
dünya bangryla ba$anuh oldugu an-

lamrna gelmez. Enternasyonal gö-

revlerin varh$ da söz-konusudu. Bi'
linmesi gereken, bangrn sallanmast
görevinin ülkelerin farkl kogullann-

da degi$ik biqimlere büründügü ger-

S€grdir.

Kürt halkt dünya
bar4ryla daha gok

ilgilidir

$unu öncelikle belinmek gerekir
ki, Türkiye'nin egemenlilindeki
Kürdislan pa4asmda yagyan halh-
mrz, birgok halktan daha fada nük-
leer silahsrzlanma gaba ve giriginr-

Nükleer bir savagr
önleme, silahstzlanma
ve giderek banEa var.
mä da, ancak dünya
devrimci sisteminin
de icinde veraldrür

bang'harekötinin lia-
rarll Caba ve

eirisimleiinin etki-
sitle.-doEru perspekt-
if vti tatctit<leie däyah
mücadele bicimlerinin
hayata gegiiilmesiyle

saIlanabilir.

leriyle ilgilidir ve daha da ötesi ilk
hedef nokalanndan biri durumuna
getirilmek isteniyor.

Bilindi$i gibi, Kürdishn toprak-
laflnrn slratejik önemi, ABD ve
NATO sözcülerince onlarca defa

agrkga dile getirildi. Batman, Mu$,
Erzurum ve Malatya'dati havaalan-

lan ABD ve NATO'nun istem ve ih-
üyaglan dogrultusunda modemleqtt-

riliyor. Ktirdislan topraklannda nük-

leer silah depolan yaplldr. Orta ve

k$a menzili nükleer füzeler konu-

sunda Sovyetler Birlili ve ABD
arasrnda geqti$imiz yrhn sonlannda
vanlan anlaqmadan sonra krsa men-

zilli nükleer füzelerin Klirdishn'a
yerleqtirilmesi igin Tllrkiye ile ateqli

pazadrllar yap maktadr.
Öte yandan ABD ve NATO'nun

bölge ve körfeze iligkin planlanmn
ya5ama gegirilmesi igin de "Türkiye-
nin Dofusu" yani Kürdison "uY-

gun" bir srgrama nhtasr olarak kul-
lan Inak isteniyor. Son dönemlerde
ABD ve NATO gevrelerinin "dört
elle" Ktirt sorununa sanlmalartnrn
baghca nedenleri yukanda söztlnü

ettigimiz emperyalist planlarda Tür-
kiye'nin üstlenmesi gereken rol ve

"srgrama tahtsr"nrn daia iyi ve "so-

runsuz" kullantlmast amactyla dop-

rudan ba$lanütdtdar.
Bu durumda Kürdistan halkrntn

dünya ban$ma yapacagl katkrnln
önemi arünaktadrl. Kürdistan Ulusal
Demokratik llalk Devrimi'nin ger-
geklegtirilmesiyle, Kift halkr birin-
cisi, entemasyonalizmin en somut

ifadesi olan dewimci ilridan kuraca-
grndant ikincisi, lopmtlannrn kom-
gu halHara karqr srErama tahtä$ ola-

rak kullamlmasrna son vererek em-
peryalist ülkelerin emellerini küsak-
lannda brakacagrndan; ligüncüsü'

kendi ülkesinin ilk hedef nokrala-

nndan biri haline getirilmesinin
önüne gegeceginden; dÖrdüncüsü'

ulusal ve toplumsal kurtulu$ hare-

ketlerinin destekqisi ve bir bütün ol-
araft dünya dewimci sürecinin dostu,

banq ve demokasi hareketinin aktif
bü müfrezesi olan demokratik bir
halk devletinde somut ifadesini bu-

lan bir banq kalesini kuracalmdan,
günümüzde Küfl halkrnrn dünya ba-

ngrna yapacaPr en iyi katkrnm bÖY-

lesi bir dewimi gerqekleldmek ol-
dugu, tarblma götümez bir do$ru-

dur. Yoksa "Dünya bansrnn saglan-

masr günümüzün en temel sorunu-

dur" gibisinden genel geqe i sözler-

le, ülke gergekleriyle baldaqmayan
taklit gözümler önermek ne dilnya
banslna katktda bulunäbilir ne de

banl mäcadelesi ülkenin ulusal ve

smrfsal kütulu$ mücadelesine ustaca

baglanabilir.
D
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TEVGERA RIZGARIYA KURDISTAN
(Kürdistan Kurtuluq Hareketi)

(TEVGER)

TEMEL siyasl cönügrun vE pRocRAna nEoErrERi

Ulkemiz Kürdistan, 1539
Kasr-i $irin Antlagmasr'ndan
sonra Osmanh ve lran impara-
torluklan arasrnda bdlünmüg ol-
arak kaldr. Kürdistan halkr bu
iki despot devlet tarafindan
ag"r bieimde stimürüldü ve ezil-
di. Birinci Dünya Savagr son-
rasrnda Ortado$u haritasr de-
giitiginde, Osmanh egemenli-
$indeki Kürdistan bölümü, srmr-
larr emperyalistlerin grkar ve
gabalanna uygun biqimde Cizi-
len bölge devletleri arasrnda
yeniden bölündü.

Halkrmrz, iki yüzyrla yakrn
süredir ki, afrr zulme ve sömü-
rüye, ulusal boyunduruSa kargr
ülkenin dört bir yanrnda ayak-
lamyor, sayrsrz kurbanlar ve-
riyor. Ancak bu direnigler her
keresinde gerici, zorba bölge
devletlerinin ve emperyalistle-
rin qabalanyla yenilgiye u$ra-
d ar. Kürt halkr günümüze ka-
dar bölü.nmüg ve tutsak olarak
kaldr. Ulkemiz, yeraltr ve
yerüstü zenginlik kaynaklarr
bakrmrndan dünyanrn sayrh
zengin ülkelerinden biri ol-
masrna kargrlrk, halkrmrz de-
rin bir yoksulluk ve toplumsal
gerilik igindedir. Bu kaynaklar
sözkonusu devletler ve onlann
emperyalist efendileri tarafin-
dan en a$r bir biqimde sömüni-
lüyor. Bu nedenle, Kürdistan
pargah bir sömürge haline gel-
mig, ekonomik ve toplumsal
geligme baltalanm$hr.

Kürt ulusu, tarih boyunca ug-
radr$r sayrstz saldlrl, istila ve
talana kargr inatla direnmesini
bildi ve sayrsrz direnig hare-

ketleri örgütledi. Zamanla bu
direnigler, özgürlük ve baglm-
srzhk hareketlerine dönüOttiler.
1805'te A. Paga Baban Süleyma-
niye'de, 1814'te Muhamed Paga
Revanduz'da, 1842-46 arasrnda
Bedirhanlar Cizre'de ve 1855'te
Yezdan $er Hakkari'de diren-
diler. Daha sonra Kürt halkr,
$eyh Ubeydullah Nehri'nin
liderliSinde lran ve Osmanlr
imparatorluklarrna kargl büyük
bir direnigi gergeklegtirdi. 1918
yrhnda $eyh Mahmut Berzenci
liderli$inde lngiltere sömürge-
cilif,ine kargr da Irak Kürdista-
nr'nda direnildi. "1946'da Cazi
Muhamed yönetiminde Maha-
bat Kürt Cumhurieyeti kuruldu.
Mahabat Kürt Cumhuriyeti,
lran sömürgecileri tarafrndan
ABD ve Ingiltere'nin aktif des-
tef,i ile 1947'de yrkrldi. Türkiye
Cumhuriyeti egemenli$i altrn-
daki Kürdistan pargasrnda,
1920 Koggiri ayaklanmasrndan
sonra, $eyh Sait liderli$inde
ulusal direnig hareketi 1925
yrltnda Piran'da bagladr. Bunu,
Ihsan Nuri Paga liderligindeki
192G30 Apn vc Seyit Rrza lid-
erlif,indeki 1937-38 Dersim di-
renigleri izledi. Güney Kürdis-
tan'da 1961 yrhnda Mustafa
Barzani liderli$inde yeniden
direnig bagladr. Bu direniq,
1970'de bir otonomi antlagmasr
ile sonuglandr. Irak ile lran
sömürgeci devletleri arasrnda
imzalanan Cezayir antlagma-
srndan sonra, hareket büyük bir
yenilgiye uf,radr.

Günümüzde, Kürdistan'rn hig
bir parqasrnda Kürt halkr ulu-

sal demokratik haklara sahio
degildir. Kendi dilini özgürci
kullanmasrna, kültürünü gelig-
tirmesine bile olanak tanrn-
mryor. Halkrmrzrn ulusal ve de-
mokratik nitelikte her türlü
hak istemi, sömürgeci devletle-
rin her biri tarafindan aSrr suq
say ryor ve terör uygulamasha
yol agryor. Sömürgeci güqler,
halkrmrzr yok sayryor, onun
ulusal kigilif,ini, kültürünü yok
etmek, onu eritip ortadan kal-
drmak igin her türlü zor ve hile
yöntemlerine bag r,rrruyorlar.

Ne var ki, ülkemizi parqala-
yan, halkrmrzr zincire vuran
dügmanlann tüm bu gabalan,
genig bir ülkede yagayan ve
sayrca yirmi beg milyonu agan
halkrmrzrn kurtulug azmini yok
edemedi, aksine ulusal kurtulug
mücadelesi son y larda giderek
kitlesellepti ve günden güne
gcligmektedir. Iran ve Irak ege-
menli$i altrndaki Kürdistan
pargalannda güglü bir partizan
savagr yer ahyor. Halkrmrz,
ulusal direnigini ezmek isteyen
güqlü, modem ordulan püskürii.i-
yor. Suriye'nin egemenli$i al-
tlndaki Kürdistan pargasrnda
halkrmrz ulusal demokratik
haklan u$runa mücadele yürü-
tüyor. Türkiye'nin egemenliäin-
deki Kürdistan pargasrnda ise
sömür8eci rejimin tüm baskr ve
zorbahäma raf,men ulusal hare-
ket hrzlt bir geligme gösteriyor.
Bu nedenledir ki, sözkonusu
sömürgeci devletler büyük bir
telaS igindedirler. Onlar, geg-
migte oldugu gibi bugün de
halkrmrzrn mücadelesine karsr
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srkr bir igbirligi igindedirler.
*)mürgeci Türk devletinin zorba
BaSdat rejimi ile anlagarak
partizan hareketini ezmek
amacryla ordusunu lrak Kürdis-
tanl'na sokrnasl bu igbirlif,inin
hangi boyutlara vardlglnl gös-
teriyor.

NATO ve bu saldrrgan pakt
iginde özelikle ABD emperya-
lizmi, Kürdistan'da geligen ulu-
sal kurtulug mücadelesinden
büyük ö19üde tedirgindir ve Or-
tado$u'daki grkarlannr sarsa-
caf,r endigesiyle, onun ezilmesi
igin bölgedeki gerici reiimlere,
özellikle de sömürgeci Türk dev-
letine büyük destek sa$hyor.

Ancak, dügmamn gücü ve az-
grnl$r ne olursa olsun, halklmrz
kurtulug mücadelesini zafere
ulaf tlrmakta kararlrdrr ve hiq
kugkusuz bunu bagaracaktrr. Ül-
kemizi kurtarmak, yoksullufa
ve zulme son vermek, ileri ve in-
sanca bir yagam kurmak igin
mücadeleden bagka yol yoktur.

Halkrmrzrn kurtulugu en bagta
onun öz gügleri ile, bu zorlu
mücadelenin gerektirditi gaba-
y4 özveriyi göstermekle, yurt-
sever güqler arasrnda srkr bir
birlik saf,lamakla mümkündür.
Yurtsever güqlerin birligi, kitle.
leri mücadele alanrna qekmenin
ve dügmamn oyunlarrnr boga
grkarmarun temel bir koguludur.
Bu amacla bir araya gelerek
TEVGERA RIZGARIYA KUN,-
DISTAN'r olulturan örgütleri-
miz. Kürdistanln Türkiye dev-
leti tarafindan sömürgelegtirii-
mig parga$ üzerindeki sömürge-
ci boyunduruf,u krrmayr, ülkeden
emperyalizmi kovmayr ve ba-
irmsz demokratik bir cumhu-
riyeti kurmayr amag edinmig-
lerdir.

urSullenmlzln Dugunku aga-
mada üzerinde birlegtikleri pro-
gram, ulusal demokratik devrim
programrdrr. Devrimci ve yurt-
sever güqlere dügen görev, önce-
likle sömürgeci boyunduruf,u
krrmak, ulusal baskrya ve zul-
me son vermek, ulusal ekonomi
ve kültürü geligme yoluna sok-
mak, bununla ve bir toprak dev-
rimi ile Kürdistan'da hala gu

veya bu ölqüde varhgrm sürdü-
ren feodal-agiretqi ekonomik ve
toplumsal iligkileri ve bundan
kaynaklanan sömürü ve basklyl
tümüyle tasfiye ederek. toplumu
demokratiklegtirmektir. Toplu-
mun delrirrrci dön$itnüLnün sür-
dürülmesi igin öncelikle ulusal
demokratik devrimin bagarrl-
masr gerekir.

Emperyalizmin ve bölgedeki
gerici zorba devletlerin qtkarla-
rrna uygun olarak pargalanmrg
olan Kürdistan'r bölen srnrrlar,
ülkemizin coffafi, ekonomik ve
toplumsal birli$ini, halkrmrzrn
geligimini engelleyen yapay ve
zoraki srmrlardlr. Halkrmrz bu
srnlrlan tanlmadr, tanrmaya-
cak. Biz, kogullan ve halktn
grkarlarrm göz önünde tutarak
ülkenin birliÄi igin Saba göste-
recegiz.

&imürgeci ve emperyalist güC-
lerin ülkemizi gönül nzasr ile,
kansrz ve sava$srz terk etmeye-
cekleri aqrktrr. Onlar, bu güne
kadar halkrmrzrn ulusal ve de-
mokratik nitelikte her türlü
istemine, baskr ve sömürüye
kargr her türden tepkisine terör
ve zorbahkla cevap verdiler;
bugün de halkrmrzrn direnigini
bo$mak igin ordu ve polis gücünü
seferber etmiglerdir. Buna kargr
halkrmrzrn da, silahh müca-
dele dahil, zora bagvurmasr zo-
runlu ve megru hakkrdrr. Hatta
öylesi bir mücadele olmadan
halkrmrzrn kurtulugunun gcr-
geklegmeyece$ine inaniyoruz.
Devrimci ve yurtsevcr örgütleri,
genig halk yrSrnlannr ulusal
kurtulug mücadelesinin büyük
özveri ve {aba isteyen bu zor
dönemlerine hazrrlamak temcl
görevlerimizdir. TEVGER, za-
fere ulagmak iein, politik müca-
dele temel ahnarak tüm dev-
rimci demokratik mücadele bi-
gim ve araqlarrnr, koqullara uy-
gun olarak tek tek veya bir ara-
da, uyumlu bigimde kullana-
caktlr.

TEVGER, Kürdistanln diger
parqalarrnda halkrmrzrn yürü-
tügü ulusal kurtulug mücadele.
sini destekleyecek, bu pargalar-
daki ulusal demokratik güglerle

srkr dayamgma ve igbirli$i igin-
de olacak; bu dayanrgma ve i9-
birliginin kogullara uygun biqim
lerini yaratmaya gahgacaktlr.

TEVGER, Türkiye demokrasi
güeleriyle ortak paydalarda
dayamgma ve igbirli$i iginde
olacalg emperyalizme. fagizme
ve vimürgeci buduvazinin ege-
menli$ine kargr, ayrr baf,rmsrz
devlet kurma hakkr dahil Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin
hakkrnr igerecek bir ittifak
güdecek; bu dayanrgma, igbirli$i
ve ittifak politikaslntn kogul-
lara uygun bigimini yaratmaya
gahqacaktrr.

Bu amagla bir araya gelerek
olugturduf,umuz TEVGERA RJZ-
GARIYA KÜRDiSTAN (TEV-
GER ), aga$rdaki temel program
hedeflerini benimsemigtir ve bu
hedeflere varmak iqin mücadele
eder.

Tevgera Rrzgariya Kürdistan,
bu ortak mücadele ilkelerini ve
ortak amaglan benimseyen tüm
yurtsever, devrimci ve demok-
ratik örgütlere, gmp ve kigilere
aqrktrr. Halkrml zt yüzyilardr
süren boyunduruktan, ülkemizi
gerilikten kurtarmak ve insan
onuruna yaragr yeni bir yagam
kurmak igin birlegelim. Zafere
giden yolu krsaltmak iqin.
halkrn derin acrlarrnr ve yok-
sullu$unu bir an önce sona erdir-
mek igin birlegelim.

Kurtu lugumuz birlitp ba$hdrr.

Siyasi hedefler:

- Türk sömürgecilif inin ve yer-
li igbirlikgilerinin egemenliSine
son vennek ve ba$rmsrz Ktirdis-
tan Demokratik Cumhuriyeti'ni
kumuk;

- Ulusal demokratik güglerden
olugan gegici demokratik bir hü-
kümet kurmak ve Kürdisatan
Demokratik Cumhuriyeti'nin a-
nayasaslnl hazrrlamak;
- Yasama yetkisini, genel,

e$it, gizli ve tek dereceli segim-
le olugturulan Kürdistan Ulusal
Meclisirne, yürüteme yetkisini,
bu meclis taraftndan kurular
Halk Hükümeti'ne verm€k;
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yargr yetkisini kullatrmak üz€re ve geligtiffrek; küqük sanayii v€

balmsrz derrokratik yargr or- ticareti korumak;
ganlanm olugturmak; Ülke ekonomisi igin gerekli

- Yerel yöneticilerin segiminin ^ oldutu ölgüde, ulusal grkarlara

ve görevlirine son verilmesinir{ ve karErhkh yarara dayah ol'
haü tarafrndan yaprlmasrni\arak dlg kaynaklardan yarar-
saf,lamak; lanmak;

I --18 yaqrnr dolduran her kese - Bir toPrak devrimi ile to-

rl-seS-e,21 yaglnt dolduran het- praksrz ve az topraklt köylüle-
\ 

kese secilme hakkrm tanrmak; re bedelsiz toprak dagltmak;
- Herkese dügünce, sö2, basrn. , devrimden yana qrkan büyük to-

örgütlenme, toplantt ve 8österi{ prak sahiplerinin durumunu göz
hik ve ozgtirlütlerini tairmak; \nüne almak, igbirlikqi toprak
rrkgrhf,l ve fagizmi yasakla- sahiplerinin toPraklarlna ve
mak; diäer tüm üretim araglanna el

- Kürdistan'daki ulusal azrn- koymak;
hklar (Atap, Ermeni, Qerkez, -Kürdistan'da tarrm ve hay'
Sliryani ve di$er halklar) üze- Yancrllgn Seliqmesi ve modern-
rindeki her türlü ulusal basklya leEmesi igin örnek devlet gift-
son vermekl bunlarla birlikte liklerini kurmalg köylü üretici-
Türk ve Azeri azrnLkla nrn u-f leri kooPeratifler ifin de örgüt-
lusal demokratik haklannr gü-\lenmeye teEvik etmek, kredi'
vence altrna almak; dil ve küI' teknik donanln ve dig€r tedbir-
türlerini özgürce g€ligtirmel€ri lededesteklemek
igin gerekli olanaklar sägla- Yoksul ve orta köylül€rin, klt-
mak; qolunluk olduklärt yerler- {ük esnal ve zänaatcrla n, orta-
de bölgesel özerklik tanrmak; dan kaldrrrlacak olan devlet
- Dinsel ve mezhepsel her kurumlarrna, bankalara; toprak

türlü baskr ve ayrrcah$a son - alalartna ve tefecilere olan
vermek; laiklik ilkesine uygun fborglannr iptal etmek; yoksul
olarak herkese tam bir inang halk kesimlerinin agrr vergi
özgürlüglinü tarurnak; yüklerini kaldrrmak ve tüm

- Kadrnlar üzerindeki her tüt- gahganlan korumayr esas alan
lü baskrya son v€rmek; kadrn ve adil bir vergi sistemi Setirmeki
erkek hak egitli$ini saglamak; - Qahgma hayattnrn her

- Cumhuriyetin ve dewimin alannda sekiz saatlik i9 gününü
kazammlarrru savunmä ve kor-; gegerli krlmak; tüm eahganlara
uma görevini, hükümetin yönetiA g"n"t ve siyasi grevi, toplu
mindeki Halk Ordusu'na vd sözleqmeyi, igeilerin i9 yeri
Halk Milisi'ne vermek; '

Ekonomik

yönetimine katrlmasrnr ieeren
sendikal haklar tanlmak;

Lokavtt yasaklamak;
ESit i9e egit ücret uygula-

masrm getirmek;
Kadrn ve qocuk emef,ini koruY-

ucu önlemler almak;

Tüm saf,hk hizmetlerini sos-
yallegtirmek ve qallganlar igin
parasrz hale getirmek;

Yagh, sakat, dul ve yetimleri
devletin bakrm ve güvencesi
altrna almak;

Igsizlif,i yok etmek iqin gerek-
li önlemleri almak;

Halkrn konut sorununu gözmek;

E$itim ve Kültür
Politikasr:

- Ktirtgeyi resmi dil haline ge-

tirmek,
- lrkgr goven asimlasiyoncu

egitim sistemine son vermek;
ulusal demokratik bir eäitim
sistemi kurmak, zorunlu temel
eg1timi gerqekle;tirmek; genqle-
rin ve yetigkinlerin egitimi iqin
köklü tedbirleri almak; ef,itimi
tümüyle parasrz hale getirmek;
Kürdistan'da ulusal kültürün,
bilim ve teknigin geligip serpil-
mesi iqin gerekli önlemleri al-
mak;

Drg Politika:

- Baglmslz ve baglantrsrz bir
dr9 politika gtitmek; Kürdistän'
daki yabancr üsleri kaldrrmak;

Emperyalizmin savag ktEktr-
tlcr politikasrna, silahlanma
yangrna, sömürgecilite, fagizme
ve rrk aytrmtna ve diter her
türden gericilige kargt dünYa
barrg, demokrasi ve sosyallzm
gügleri ile, ulusal kurtulu hare-
ketleriyle dostluk ve day-
amgma iginde olmak.

Ala Rrzgari
KUK-SE (Kürdistan Ulusal Kurtulusgulan-Sosyalist E$ilim)

PARHEZ (Kürdistan Yurtseser Güg Partisi )
PDK-RN (Kürdistan Demokrat Partisi-Ulusal Örgütü)
PPKK (Kürdistan Öncü lggi Partisi )

(Türkiye Kürdistanr sosyalist Partisi )

(Kürdistan Dewimcileri )

ffekitiya Sosyalist a Kurdistan )

PSKT

$K
YSKA{rr sanayii bagta olamak

ll üzere ulusal ekonomiyi kurmak

ve sosyal politika:

- Emperyalistlere, sömürgeci-
lere ve yerli iEbirlikgilerine ait
tüm i$letme ve tesisleri; orman-
larr. madenleri, gö1, akatsu ve
benzeri do$al zenginlikleri;
enerji kaynaklartnr; bankalarr,
sigorta girketlerini, drg ticareti;
radyo.TV, PTT, Demir Yollatt,
Kara Yollan v€ benzeri toPlum
hayätr bakrmrndan temel önem
taglyan igletmeleri kamu-
laStrrmak;
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Kürtge anketi ve
Asimilado milletvekilleri

Newzat Aryan

Gergekten de,
Kürt olduklart
halde anadileri olan
Kürtge'yi inkar
edenler, yagamlart
boyunca alnr agtk
halk arasrnda
dolagamayacaklar.
Hele diSerleri
neyse, ama Hikmet
Qetin ve Fehmi
Igrklar gibileri,
asimilado belgesini.
almaya hak
kazandrklannl
kanrtladrlar.

Diyarbakrr askeri ve sivil ce-
zaevlerinde Kürtge üzerindeki
yasaSrn krnlmasl iqin ballatl-
lan ve bagarr ile sonuqlanan o-
nurlu direnigler, sadece bu ce-
zaevlerinde Kürtqe üzerindeki
yasatrn kaldrnlmast sonucu do-
gurmadu genelde Kürt sorunun
özelde de Kürt dili üzerindeki
yasal ve fiili baskrlarrn kaldt
nlmasr ve bu sorunun daha genig
kitlelere duyurulmasr iqin ken-
dilipinden bir kampanyanrn bo-
yut lanmasr sonucunu da do$ur-
du.

Bu yazrda bu kampanya qerqe-

vesinde bir derginin Kürt köken-
li bazr milletvekillerine uygu-
ladr$r bir anketin sonuqlanna
deginecegiz.

Her geyden önce Kürt ulusu, bu-
gün Kürdistan denilen topral-
larda binlerce yrlhk bir yerle-

9im geqmigine, kendine özgü bir
kültür, dil ve sosyal gekillenme-
ye ve tarihe sahip olmasrna

F€Eeng 9_
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ragme& gelmig gecmig tüm sö-
mürgeci devletler Kürtleri yok
sayan bir beyin yrkama faaliy-
etini yogunlaghrdrlar. Bu trkgt-
goven politikayr Osmanhlar-
dan devralan Kemalistler ve bu
Dolitikanln harcr temelinde
olu9turulan I urKye Lulnnurrye-
ti dönemi , Kürtleri yoksayma
politikasrmn en gadar yöntem-
lerle uygulandrS dönemdir. Ke-
malist tezlerin temelini oluqtu-
ran ve "Türkiye ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bir bütündür",
<Türkiye'de yagayan herkes
Türk tür)' ve "bir Türk dünyaya
bedeldir" gibi cümlelerle özet-
leyebilecegimiz bu anlaytg qe-
gitli metot ve araqlarla beyin-
lere öylesine grnnga edildi ki
artrk öen Kürdüm" diyebilme
onuruna sahip qtkmak bile baglt
bagrna oldukga önemli bir gey
sayrldr. Qünkü hangi amagla
olursa olsury "ben Kürdüm> diy-
ebilmek gelenekgi Kemalist

E$er, dokunulmazh$r
olan bir parlamenter

<anadilim Kürtgedir ama
siz Türkge yazrn" diyebile-
cek kadar onursuzlagmayr

göze ahyorsa, Kürtler
üzerindeki devlet

terörünü agrklamak iqin
uzun uzadrya dil

dökmeye gerek var mr?

-

ideolojiye kargt grkmak an-
lamrnr tagryordu. Bu durum,
özellikle ülkemizin Türk dcvle-
ti iggalindeki parqasrnr dünya-
daki diger bir qok sömürgelerden
ayrran bir özellikti. Sözünü el-
tigimiz änketin sonuglartmn da
gösterdigi gibi, ximürgeci Türk

devletinin, Kürtleri ulusal an-
lamda kigiliksizlegtirmeyi a-
maglayan politikasr bir hayli
bagarr kazanmrg. Bu politikamn
bagansrnda elbeteki devlet terö
rünün, Kürtlerin u$radtklan kat
liamlann ve katliamlartn ver-
dif,i ürkmenin payr da vardr.

Ef,er, dokunulmazltf,t olan bir
parlamenter (anadilim Kürtce-
dir ama siz Türkge yazrn" diye-
bilecek kadar onursuzlagmayt
göze atyorsa, Kürtler üzerinde-
ki devlet terörünü agrklamak
iqin uzun uzadlya dil dökmeye
gerek var mr? Tabi ki Kürt kö-
kenli bu milletvekilleri iqinde,
grkarlan geref,i devletin resmi
ideololisini canla bagla savuna-
cak kadar algaklaganlar da bol
var. Ama slrf oturdugu koltugu
korumak, (siciline zarar, getir-
memek igin böyle onursuzlagan-
lann yanrnda, demokrasiye
katkrda bulunduklarrna inanan
Hikmet Cetin ve Fehmi lgrklar
gibileri de var.

Sömürgeciler, sömürgecilik ta-
rihi boyunca sömürge halklart
kendi kökenlerinden yabanct-
lagtrrmak iqin Ce$itli yöntemler
kullandrlar. Bu yöntemlerden en
gok bagvurulanr ve aynl zaman-
da etkilisi, sömürgelegtirilen
halktan insanlarrn kendi kö-
kenlerinden yabancrlagtrklart,
yani asimile olduklan oranda
bazr haklara kavugacaklarl,
bazr mevkilere getirilecekle-
rine iligkin vaadlardrr.

Bu politikayr en belirgin bi-
gimde Mozambik'te Portekiz
sömürgecileri uyguladllar' Por-
tekizliler, Mozambik halkrna
bazr insani haklar tantmantn ön
koqulu olarak onlarln asimile
olmalannt ileri sürüyorlardt.
Bunun igin de asimilasyon pro-

*
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grarrumn uygulandrf,r özel asimi-
lasyon okullan agllmrgtl. Bu okul-
larr bitirip "bagarr" belgesini
alanlara asimilado denilirdi. Asi-
milado ünvamm kazananlar artrk
belli ölgüde sömürgecilerin güve-
nine sahip oluyorlardr. Asimilado-
lar artrk her yönüyle ximürgecile-
rin kullanabildikleri birer araq du-
rumundaydrlar. Bunlar kendi ben-
liklerini tamamen unutmus, kendi
halkrnrn ulusal sorunlarrndan u-
zaklagmrg, hatta kargr konuma
dügmüglerdi. Ve böylece sömür-
geciler tarafindan kendilerine bazl
<haklar>, tammyordu.

Sämürgecilerin asimilasiyonu ca-
ziplegtiren bu politikasr Kürdis-
tan'da daha ilkokul srralarrnda
beyinlere glrrnga edilmeye bagla-
n1yor.

Ige "düLzgün" Türkge konugma ile
ilgili nasihatlarla baglanryor. He-
men arkasrndan devlete sadakat
nasihatlan. onun da arkasrnda "ha
yatlm kurtarma masallan" geliy-
or. Bu politika srnrf ve ulusal gr-
karlarrmn farkrnda olmayan aile-
lerden ve srmfsal grkarlarr gere$i
tercihini sömürgecilerden yana ya-
pan srnrflardan gelen gocuklarda
etkisini daha gabuk gösteriyor. Fa-
kat sömürgecilerin zorlamalanyla,
gegitli alanlarda iqinden grktrklarr
topluma yabancrlagan insanlara
Kürtler ieinde ihanetqi gözü ile ba-
krhyor. En genel bir deyimle bu ti-
pler sevilmiyor. Qof,umuz bu tiplere
kargr halk arasrnda kullanrlan "as
hnl unutan haramzadedir". "Ana-
srmn tarihini unutmug" gibi sözleri
duymuguzdur. I$te Kürt olduklan
halde "anadilim Türkgedir> diyen
milletvekillerine iliqkin olarak
komgularrmn, "onlara komtu olmak
tan utamyoruz" demeleri de Kürt-
lerin asimiladolara hangi gözle
bakhklanmn bir belirtisidir. Ger-
gekten de, Kürt olduklarr halde
anadileri olan Kürtge'yi inkar e-
denler, yagamlan boyunca alm a-
glk halk arasrnda dolagamayacak-
lar. Hele dif,erleri neyse, ama Hik-
met qetin ve Fehmi Igrklar gibile-
ri, asimilado belgesini almaya hak
kazandrklarrnr kanrtladrlar.

Mi I le tvekil I erini n anadillerine
iligkin bu son anket Kürt asimila-
dolarrm da bir kez daha belgeledi.

Kürdistan'rn kurtulugu igin...
Bagtarafi s.7

Ovsa uluslararasr kamuovu
iyi 'bilir ki, Kürt halkr Önäs-
ya'nrn ve yukafl Mezopotam-
ya'nrn bilinen en eski halk-
larrndan biridir ve bu bölgenin
gegmigteki zengin uygarhkla-
nnda önemli bir payr var-
Yüzlerce yrldan beri süregelen
yabancr iqgali, nice krnmlar,
sürgünler, egi görülmemig bas-
krlar da halkrmrzr sindirme-
yi, dilimizi ve kültürümüzü
yoketmeyi bagaramadr. Bugün
dört devlet arasrnda parga-
lanmrg olan Kürdistanln yüz-
ölqümü yaklagrk 500.000 kilo-
metrekareye, Kürt halkrnrn
nüfusu ise 25 milyona ulagryor.
Kürtler, kimilerinin sandr$r
veya göstermek istediti gibi
bir "azrnhk" defil. koca bir
ulustur. Halkrmrz son ikiyüz
yrldrr ki özgürlügü iqin ara-
hksrz olarak savagmaktadrr
ve bu ugurda yüzbinlerce kur-
ban vermigiir. Bugün ise tüm
pargalarda ulusal direnig gok
daha boyrrtludur.

Halkrmrz ulusal boyundu-
ru$u krrmaya kararhdrr. Biz
de, her onurlu halk gibi özgür
yagamak istiyoruz. Yeraltr ve
yerüstü kaynaklan bakrmrn-
dan dünyanrn sayrh zengin
ülkelerinden biri olan Kürdis-
tan'da gerilif,i ve yoksullugu
ortadan kaldrrmak, gafrrmrza
yaragrr geligkin, ileri bir to-
plum kurmak istiyoruz. Ulu-
sal ekonomi ve kültürü gelig-
tirmek. köylümüze toprak, iS-
gimize ig, gocuklanmrza ana-
dilde egitim vermek istiyo-
ruz. Kürt ulusunu dünya ulus-
lar ailesinin egit haklara
sahip, özgür bir üyesi haline
getirmek istiyoruz. Bagka
halklarla bang iginde yanya-
na ve dostga yagamak istiyo-
ruz.

20. Yüzyrlm sonlarrna yak-
laghf,rmrz bir dönemde, hiqbir
güg halkrmrzrn bu irade ve ar-
zusunu yokedemez. Aglkqa gö-
rülüyor ki, bugüne kadar her

türlü zor ve hile yöntemini
kullanarak Kürt halkrm yo-
kedebileceklerini, Kürt soru-
nundan kurtulabileceklerini
sanan sdmürgeci ve zorba güg-
lerin politikasr iflas etmig-
tir. Onlann, tarihin tekerle-
Sini durdurma gabalan bey-
hude bir qabadrr. Bu politika,
Kürt halkmrn yanrsrra, Türk,
Arap Fars ve Azeri gibi di$er
bölge halklarrna da acr ver-
mekten ve bölgenin genel ola-
rak geri kalmasrna kaynakla-
rrn heder olmasrna yolaemak-
tan bagka sonug vermiyor.

'Biz, bölge halklarrnr, tüm
ilerici, yurtsever, demokrat
insanlan, gerici egemen srnlf-
larrn bu zorbahk politikaslna
daha etkin bir bigimde kargr
koymaya gagrrlyoruz. Ulus-
lann kendi kaderlerini öz-
gürce belirlemeleri igin, barrE,
igbirli$i ve geligme igin, böl-
gedeki tüm halklar, tüm ileri-
ci güeler srk dayanrgma igin-
de olmah, elele, omuz omuza
vermeli.

Kürdistanh ttim yurtseverl-
er! Halkrn ve ülkenin kurtu-
lugunu isteyen trim namuslu in-
sanlar!

Türkiye'nin egemenlif,inde-
ki Kürdistan pargasrnda gim-
diye kadar yurtsever güglerin
birliti iqin kimi adrmlar ba-
ganya ulagmadr ya da kalcr
olamadr. Ama bu. umutsuz-
luSa dügmeyi ve birlik iein
mücadeleyi akasatma)n ge-
rektirmiyor. Birligi bagarmak
ve yagatmak, güglendirip a-
macrna ula$trrmak igin bir
dizi qetin görevin üstesinden
gelmemiz gerekir. Ancak, ne
denli zor olursa olsun, bunu
bagarmak zorundayrz ve ba-
garacagrz.

Yabancr boyunduruf, u alnn-
da gegen uzun, acrh dönem ve
yüzyrllardrr süregelen müca-
dele deneyimi bize gok iyi
ögeretti ki, ximürgeci gügleri
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bozguna ugratmak, halkrmrzr
bir an önce kurtulu$a ulaghrmak
igin, yurtsever gügler arasrnda
genig ve srkr bir birlik olu$tur-
mak zorunludur. $u veya bu ko-
nuya iligkin görü9 aynlklarr,
program farkhhklan, ortak bir
gatr alhnda biraraya gelmeye,
ortak amaglar iqin birlikte sa-
vagmaya engel def,ildir ve ol-
mamahdrr. TEVCER'i olugturan
örgütler bu anlayl$tan yola grk-
trlar. Onun saflan, yurtever
güqlerin ortak amaqlan iqin bir-
likte qallgmayr iste)ren ve bunun
gereklerini yapan ttim örgütlere
aqlktr. Biz, Su veya bu nedenle
kurulug agamasrnda birlif,e ka-
trlamayan örgütleri de, biran
önce ona katrlmaya ve güq verm-
eye qa$nyoruz. TEVGER'in sa-
flafl tek tek Kürdistanh dev-
rimci ve yurtsever insanlara da
agrktrr. Mücadelemizin her
)rurtsever örgüt ve kiginin kat-
krsrna, enerjisine ihtiyacr var.

Tüm yurtsever örgütleri ve
kigileri, birlikte yer almaya,
ona omuz verneye qagmyoruz.
Kimi önyarg ar ve örgütsel re-
kabet duygulan, geqmigten ka-
lan sürtügmeler, birli$in önüne
bir engel gibi konmamah.

Gelin birlikte eahgahm, Kür-
distan'rn kurtulugu igin güCleri-
mizi birlegtirelim!

Sömürgeci Türk rejimi, iflas
eden politikasrnda bugün hala
rsrar ediyor; halkrmrzrn varh-
$rnr ve haklanru tanrmak iste-
miyor. Ne var ki, ulusal güqlerin
yrldan y a büyümekte olan mü
cadelesi kargrsrnda daha da qa-
resiz kalacaklrr. Halkrmz, yüz
yrllardrr gekilen bunca acr- ya,
verilen bunca kurbana ra$- men
zorbalara boyun e$rnedi, e$me-
yecek. Savagaca$rz ve kazana-
caf,u. Tarih buna gahit olacak!

Qekilen acrlann, dökülen ve
daha da dökülecek olan kan-
lann sorumlusu, bang iqinde ve
özgür yagamak isteyen halkF
mrz de$il, bencil grkarlan iqin
bu zalim politikayr izleyen st!-
mürgeci güglerdir, onlar ola-
caktrr.

Tüm ilerici, bangsever insan-
la r,

Demokratik ve hümaniter ku-
ruluglar!

20, Yüzyrlhn son geyre$inde,
birkag devlet arasrnda parga-
lanmrg Kürdistan'da, baf,rmstz
yagamak isteyen koca bir ulusa
kargl sömürgeci ve zorba güqle-
rin modem ordularl4 ugak, tank
ve toplarla, kimyasal silahlar-
la yürüttükleri kanl yoketme
savagr kargrsrnda sessiz kalma-
maLsrnrz.

Kürdistan Kurtulug Hareket:.,
Birlegrnig Milletler ögtittinti ve
ba$h kuruluglarr; demokratik
ve bangsever ülkeleri. demok-
ratik partileri, hümaniter ör-
gütleri, genglik ve kadrn kuru-
luglannr, barrga ve bagkala-
nrun özgürlüSine de dqfer veren
tüm onurlu insanlar, aydrn ve
sanatqrlan Kürt halkryla day-
amgrn rya CaFnyor.

Ala Rrzgari
KUK-SE (Kürdistan Ulusal Kurtuluggularr-Sosyalist ESilim)
PARHtz (Kürdistan Yurtsever Güg Padisi)
PDK-RN (Kürdistan Demokrat Partisi- Ulusal örgütü )
PPKK (Kürdistan öncü iggi Partisi )

PSKT (Türkiye Kürdistam Sosyalist Partisi)

SK (Kütdistan Devrimcileri)
YSK (Yekitiya Sosyalist a Kurdistan)

Kürt halkrnrn yigit...

da geng ya$ta olmasrna ralmen
Muhterem yokldaf krsa surede Sitl
van birimindeki yurtsever harekedn
önde gelen isimleri arasnda yer aldr.
20 Aral* 1970'de Silvan'da kurulan
DDKO'nun kurucu üyeligini yapan

ve yönetim kurulunda yer alan lvfuh-
terem yoldag; T-KDP arasrnrla mey-
dana gelen aynlmalar esnasrnda Dr.

$rvan'rn bagrm gektigi sol kanata
yer alml$tr.

12 M^arL 197 | darbesi yaprlülr za-
man lrak Kürdistanr'na giderek @u
sralarda radyo ve gazetelerde, duvar
afrglerinde kendisinin aranügl, ihbar
edene yüklü miktffda para verilece$

Filistin halkr, kendi kaderini tayin
ve bagrmsrz ulusal devletini kurma
hakkrna kar$r hig bir alt€matifi ka.

bul etmiyor.

Israil'in rüm önlemleri, baskr, mu-
hasara ve smrdry etne gibi gabalan
direni$ engelleyemez ve FKÖ'nün
tek ve yasal Fmsilci srfauna aler-
natif olulturamaz.

Dißni$ gösterdi ki, özellikle Filis-

Orta-Dofu'dan Gorbagov-Reagan...
Bastarafi s.12

Bastaraft s.3'te
srk sft ilan ediliyordu.) Dr $tvan,
Qeko, Brusk, Necmettin Büyaiktaya
ve diler bazr yoldaglanyla birlikte
milcadeleye orada devam etti. Elde
silah Irak'taki sömürgeci ikridara
kargr savagu.

1974'te "genel al" ilan edilmesi
üzerine Türkiye Kürdistanr'na geri
dönen Muhterem yoldaq büada aktif
bü gatlmaya girigti. Yaprlacak gok
qey vardr. 1975'te Van kalesinde 1.

Kongresini yapan panimizin
örgütsel yaplsmr güglendirmesi ge-

rektigi saptanml$U.
Ohu unutmayacak, halhmrzrn

krunrlug mücadelesinde ya$atacabz !

tin halkrnrn me$ru haklannl gözel-
meyen hig bir ksmi gözüm kabut
edilemez.

Bu gergekler rgr$nda Ortadolu bu-
nalmrna adil bir gözlim gelirilmesi
igin görü$menizin buna destek
sallamasnr ümit ediyoruz.

Görtllmenizin baqanh gegmesini
temeni edivoruz.
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Orta-Do$u ülkelerinin komünist ae igQi partileri ile ulusal kurtu-
IuF örgütleri Reagan-Gorbagoa ziraesine, iki ayrt mektupla
ga{rfia bulundular.

Orta-Doüu'dan
Gorbagov-Reagan zirvesine gagrl

Mayrs 1988 sonlannda Mosko-
va'da gerqeklegen Sovyetler
BirliSi Komünist Partisi Genel
Sekereteri Mihail Gorbagov ile
Amerika Birlegik Devletleri
Bagkanr Ronald Reagan arasrn-
daki zirve toplantrsl öncesinde
Ortadogu ulusal kurtulug hare
ketleri, komünist ve ilerici par-
ti ve örgütler, zirye toplantBrna
Iran-Irak Savagr ve Arap-Israil
sorunlanna adil bir qözüm bul-
ma dilef,ini ileten iki mektup
gönderdiler. A;a$da tam metin
olarak sunulan sözkonusu iki
mekhrba imza atan öfgüder gun-

lardrr: Yurtdrgrndaki Mtstrlt
Yurtseverler Topluluf,u, Irak
Komünist Partisi, Filistin Halk
Kurtulug Cephesi. Lübnan Ko-
münist Partisi, Filistin'in Kur-
tylugu igin Demokratik Cephe,
Urdün Komünist Partisi, Mlslr
Komünist Partisi, Suriye Komü-
nist Partisi, Filistin Halk Kur-
tulug Cephesi-Ürdün Örgütü,
Filistin'in Kurtulugu i{in De-
mokratik Cephe-Ürdün Örgütü,
Filistin Komünist Partisi. Suudi
Arabistan Komünist Partisi, Fi-
listin Halk Mücadele Cephesi,
Filistin Kurtulug Cephesi, Po-

lisario, Irak Demokratik Toplu-
luf,u, Türkiye Komünist Partisi-
Ortadof,u Orgütü. Türkiye Ko-
münist Emek Partisi, Kürdistan
Öncü Igqi Partisi, Kürdistan
Ulusal Kurtulugculan-Sosyalist
E$ilim, Kürdistan Demokratik
Birligi. Bahreyn Ulusal Kurtu-
lug Cephesi, Irak Sosyalist Par-
tisi, Umman Halk Kurtulug Ce
phesi, Kürdistan Sosyalist Par-
tisi-Irak(sadece 1. mektuba im-
za attl), Kürdistan Demokrat
Partisi-Irak(sadece 1. mektuba
imza attr).
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