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SiYASAL MÜCADELEYi 

TEHDIT EDEN 

BAZI OLGULAR 

VE 

YOLDAŞÇA G0VEN 

ÜZERINE. 

.başyazı. 

Kısaca belirlersek,emperyalistler,kapitalist rasyonelleri ve kendi 
kurallarını acımasız ve katı biçimde işletmektedir."Herşey serma
yenin selameti için"dir.Milyonlarca insanın yoksulluk ve sefaleti 
Ozerinde,"demokrast" ve "özgürlük" bezirganlığını da elden bırak

mamaktadırlar.Kendileri ve çıkarlarını güvence altında bulundurmak 
için,en üst düzeyde ÖRGÜTLENMIŞLERDIR •• Mali ,askeri ,siyasal, 
ekonomik, sosyal vb •• tüm _yapılarını bu örgütlenme içinde merke
zi bir otorite ile yönetip yönlendirmektedirler.Topluma egemenlik
leri de teknolojik araç ve gereçleri e.n son haddine kadar kulla
narak,bu örgütlülüklerinden geçmektedir.Böylece,dünyayı paylaşan 

ve kan- reyan içinde bırakan -burjuv-azi,şimdilik yoksulluk ve sömü
rünün rahavetini ve biraz·.' palazlanan yapısını büyük bir iştahla 

beklemektedir.Yeni yeni sömürü alanları bulmanın "demokratlığı

nı" yaşamaktadır.Amaç,bur.juvazinin ·rahatıdır ,diğer sınıf ve katman-
__________ ların,sömürge ulusların belli bir "DENGE" içinde tutu_labilmeleri 
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yolunda toplumsal olarak önemli. -sübab 'lar da __ takmıştır •. "lnsan 
Hakları", "demokrasi" ;"özgürlük", "pari amentarizm ii vb •.• Yapısı nı 
korumak,ömrünü daha da uzatmak için emperyalist rasyonelleri 

dayatmış,"komünist"lerin ellerinden de bütün bu mevzileri kapmış-

. tır."DETANT" politikası yürüriüktedir. 

Bu örgütlülük ve acımasız kurallar ile sağladığı OTORITE'ye 
rağmen,psikolojik savaş yöntemlerini,karşı-mücadele olarak,sosyalist 

ve ulusal kurtuluş mücadeleleri içine salmaktan vazgeçmeyen bur

juvazi ,iflah olmaz bir anti -komünist 'tir .Bu si lahını her yolla çalış

tırmaktadır.Saflarda bozgun ve .talan yaratmanın bütün yolunu 
kullanmakta,anti-örgüt,otorite tanımaz,liberal davranış olgularını 

tedavisi zor mikrop gibi serpmektedir.Kendisi en üst oüzeyde ör
gütlü ve otoriter olduğu halde,(hangi kılıfla örterse örtsün) anti
sosyalist ve anti-örgüt mücadele yöntemlerini,ajanları ile harekete 
geçirip aktif bir propaganda ile kural tanımaziiğı ve otorite red

dini yaygınlaştı rmaktadı r. Ve başarılıdır da."Sağolsunlar" "bizim 
komünistlerimiz de" ellerinden geleni geri bırakmamaktadırlar. 

Mücadele içindeki zayıf kişilikleri parçalayan ve değerler siste

mini alt-üst eden;böylece,korku,kuşku ve panik yaratarak,"kendi 
başının çaresine bakma" "yanlız kendinden sorumlu olma" nite
liğini egemen kılmaktadır.lnsan yapısının bu bozulma süreci,otori

te tanımaz _ve y~nlızca "BEN" olduou zaman otoriteye rıza göste-
ren ANARŞIST BIR RUHSALYAPI OLUŞTURMAKTADIR.Böyiece,YOL--------.......1 
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DAŞÇA GÜVEN DE dahil,bütün 'bir geçmiş ve mücadele sGreci 
burjuvazi tarafından bilinçli olarak SABOTE ed!ln:ıekte,ağır ·bir 
PROVAKASYONA uğratılmaktadır.Birçok unsur LIKIDE vaziyette 
ortalıkta "serseri mayın" gibi dolaşmaya başlamaktadır. 

Bu otorite tanımaz(!) görünen,anti-örgüt,anarşist unsurlara 
dikkat edecek olursanız;en öndedirler ,hayattan boyunca mücadele-

. ye "bir tek kişi"kazandıramamışlardır •• "Yalnız ve cesur"durlar. En 
keskin sloganları savunurlar •• Tahakkümcü ve horlayıcı bir yapıya 

sahiptirler.Kimseyi beğenmezler.Budalaca bir "gurur" sahibidirler. 
Çevrelerinde devamlı "sersemce gösteriş" yaparlar ve buna _ çok 
meraklı dı rlar."EIIeri açık"tır. 0 Bonker"dirler •• öyle geçinirler .Evde 
feodal,sokakta burjuvadırlar.Otobüste,tren ve uçakta yerlerini "ka
dınlara" vermekten "zevk" duyarlar •• Bizim kadınlanmız '_'geri" ve 
"eski"dir •• Başkalarının değerteri üzerinde "materyalist" kendi 
çoçuklarını severken "babacan ve duygularla" yüklüdürler •• "Erkek"
tirler.Her şeyi ve herkesi darbodaıda ve zor altında vururlar •• Kapa-

lı duran bir "kumarbaz"dırlar.Çok zeki geçinirler,karştlarındakini 

hep "ahmak" sanırlar •• Yalanı sistemli bir biçimde kullanmakta 
ustadı ri ar •• Dedi -kodu' yu m esi ek edi n m işi erdi r .Karalama,çökertme 
yöntemlerini iyi bilirler.Geveze birer entellektüel'dirler.Hayat 
pahasına yaratılmış teorik ve ideolojik mevzileri bombardımana 

tutmakta mahirdirler.Bildiri cümlecikleri arasında zengi.n ve .güçlü 
"-_...._..._ ______ teorik üretimleri hovardaca harcamastnı çok iyi bilirler •• Hiçbirş~y-
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lerini paylaşmazlar ,paylaşmamışlardı r ."Misafirperver" gibi gözük
mekte "ağa"dırlar,bir aşiret reisi'nin"asaleti•ne gönülleri ve. gözleri 
"tok"tur .Hareketin maddi olanaklarını harcamada "kabadayılıkla

rına" diyecek yoktur .Her gün kaybedecek şeylerini çoğaltı rlar •• 
Profesyonel olmaktan utanı rlar ,ama,kötü birer amatördürler ••• 

Bu iNSAN TIPi özel ve bili.nçli olarak seçilir.Cezaevlerinde,po
liste (sicili femiz iyi aile çoçukları için bu düzey sözkonusu değil) 

ve hayatın her alanında bu tür unsurlar bulunur ve burjuvazi bunla
rın peşine düşer,bulur ve bunları anti-örgüt'le örgütler •• Saflarda 
bozgun yaratmak ve yüce değerler sistemi mücadeleyi ,küçük düşür
mek Için bunları ortalığa salar •• 

1.EVREDE 

"Dost ve yoldaş" olunan ve senelerce uğruna dövüşülen yüce 
. değerlere ağır eleştiriler (karalam ve iftira) ile işe başlanır."Ma
sum"dur.Bu tekil düşme evresidir •• Burjuvazl beyinde ve bilinçte 
telkinlerini yapar: "Bu işler böyle gltmez".$u telkinlere inandırır. 
KAÇMAK IÇIN EN GEÇERLI YOL burada başlar •• "Dar ve zor o
lan" mücadele yolları sıkmaya başlar. "Bir ömür bile yetmez" 
denilen mücadele bir "darbe"ile hemencecik ortadan kaldırılir."Te

sadüfü" ollarak bir yapı içinde birkaç yıllık 11yorgunluk" ve "kavga" 
büyük bir pişmanlık haline gelir •• "Gençliğl boşa gitmiş" olmanın 

isterik çağrışımları,"daha güzel bir yaşam" özlemini perçinierneye 
başlar. -----------..1 
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2.EVREDE: 

Mücadeleden vazgeçmeyi kendine "yediremeyen", "utangaç" ve 
"gizlenen" bir yapı;· , "özel hayatının gizliliği" He .şartlandırılan, 

hiçbir şeyini kaybetmeye tahammül edemeden,"devam etme'' alış- . 
kanlığı,ayrı ayrı ama,qir bütünlük içinde "birleştirilerek", hayatını 

kurma yolunda "zam~n kazanma" eğilimini güçlendirir.Böylece, 
"karaya vurmuş balık" 'olmaktansa,biraz daha "olanaklardan" yarar
lanma yolunu seçer. Bu evrede k.endisi gibi "tekilleşmiş" ve 
yanlızca "iııükemmellikletini" hikaye edenlerle saldırı ve 
eleştiride ortaklık kurar.Bu bütünl&şme yanlızca,"sorumlu tayini" 
ve "kendini kurtarma" ilkelerindedir ve geçicidir aynı zamanda.Polls 
ve burjuvazı bütün araç ve gereçleriyle bu evrede çullanır, "bak 
adam nasıl rahat'' ,"sen ahmaksı n -Haşa- 11 vb •• ajitasyonları hızlan
dırır.Herşey özel ve gizlidir.Çekilme düzeyi "meşrulaştırılır". 

3.EVREDE: 

Pratik örneklere "çelme" atar."Adamlar silahlı mücadele veri
yor" gibi açıklamalarla mücadelenin en yumuşak yerinde bile tu- · 
tunamazken, "kaba hatları" propaganda eder. "Ondan deği Idi r" ama, 
"O'na karşı da değildir".Kural tanımaz ve anti-örgüt anlayışın 

yaygınlaşması dönemidir artık.Oaha çok insanı mücadeleden "çe
kip alma" yoludur bu .-."Reklam" zir1ededir."Örgütlü" olduğu zaman 

__ ....._ ________ "ayrılmışlara" ve "kaçaklara" "verip veriştirdikleri" hortlamaya 
. 11 
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başl~r\Piskopat ve şizot~eni karışımı bir "dolap beygirin olur Ç.ikar.,-----+-,-.,..----. 

Aynı şeyleri tekerierne yapar.Teorik olarak kılıflandırabHmek için 

yoğun bir karalama ve saldırı ile propagandaya -geçer.Birçok kor-

kunun Odakhışt~ğı .vumak içinde cesaret göstererek ortaya çıkabil-

menin "zort~ğu" ile "gizlenirli.Bilmeden ayrılınan yapının .ideolojik 

ye teorik yapısı ,siyasal belirlemeleri SaV\Jm.ilur.örgüte ve yöneticih~-

rine ''günah çocuğu" gibi bakılır.Onlar "yukarıdan inmiş" gibi 

görülür,gösterilir.Saldırı kişilere yöneltilir.Müzmin bir KARIYERiZM 

başlar.Çünkü,"yamalı bir bohça" içindedirler .Biraraya gelmiş olan~ 

ların sayısı artmış·. ,kendisi için hesaplanan ve yatarımı (!) yapıl-

mış olan. hayatın kurulması olayında;önde olmak,hesap vermemel5. gir 

lenmek gerekmektedir.Bu nedenlerle KARiYERiST BiR YAPI zo-

runlu. hal alır.Me~ki hırsı gözQnü bürür ••• 

4.EVR'EDE ' 

K~ndini: ve .. yak,ınlarını koruma cfuygusu galabe çalmaya başlar. 

Bu yaşa .kapar. nkendisini beslemiş" olanlara şükran ve minnet 

duymaya yöry.~lir."Büyüklerfni" "perperişan" bıraktığı için ağir bir. 

"sor:.umluJu~" duyar.Omuzlarına kapitalist yaşam zorlukları "çöker'! 

Bu yaşamı önemseyenlere yönelttiği eleştirilerden ötürü ve onları 

"küçük gördüğü" için "günah" çıkarır.Artık herşeyi 11para 11
. ile ve 

kapitalist mantık içinde yorumlamaya başlar."Kazanma" hırsı 

bilincine nakışlanmıştır.Tekilci ve "ben"ci yapı KARlYER 

edinememiş olmanın pişmanlığını perçinler ..• · Geçmişe---------
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----------yana yakıla sitem etmeye başlar.Artık NOSTALJI ruhu hortlamış

tır.Geçmişte yaşayıp geleceğe umutsuz bakma yapısal bir ha'ı a

lır.; 

S.EVREDE: 

Işin sonu görünmektedir ,kapi~alist kurallar (anarşist,otorite 

tanımaz bir yapı olsa da) kabullenilmiş ve burjuva rasyoneller 

temel alınmaya başlanmıştır.Fed~kar ve yiğit (nevi şahsına 'irlOnha

sır değil) mlicadeleniri içine 11KURT 11 düşürülmüştür •• Doğru ve 

kişilikli bir yapı tasallut altına alınmıştır •• TESLIM OLUNAN BIR 

YERE GELINMiŞTiR... . 

Mücadelede LiKIDE OLMUŞ,otorite tanımaz,anti-örgüt yapıları 
ile anarşizm'e giren bu unsurların tipik özelliklerini şöyle sıralamak 

mümkündür: 

1-Müzmün birer KARlYERiST'tirler~Mevki hırsı· gözlerini bürü-' 

müştür.Her verilecek mevki karşılığı kendini ve yoldaşlarını sata

bilir. 

2-ANTi -ÖRGÜT 'türler .Hiçbir kural tanımazlar.Oysa,burjuvazinin 

dayattığı rasyonellere ve kapitalist kurallara "eşşek"gibi uyarlar. 
. ·~ 

3-Tipik birer ANARŞiST'tirl.er.Bu yapıları objektif ve diyalek""'. 
tiktir. · 

4-0RGAN DIŞI'dırlar.Eieştiri "özgürlüğü'\karalama ve provakas-
1.3 
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yon bunlar üzerinde egemenlik ku'rmuştur. 

S-Hiçbir KARARA uymazlar."Gösteriş olsun diye" bazı şeyler

de "anlaşmtş" görünürler o 

. 6- Davh:mişlarında PROVAKASYON önemli bir araçtır.DEŞIFRAS-

YQNU meslek haline getirmişlerdir. ·'' · "' 

7-Beyinlerinde ve bilinçlerinde LIKiDE olmuşlardır olflah olmaz 

burjuva mantık ile sorunlara ÇÖZÜM arayan "herşeyi bilir"ler 

h;lline. g..,l.mişlerdir o 

·a.:...Geçıniş,on~arı:ı:l .. SERÜVEI't ;;.sahneleridir.lstedikleri "OYUNU" 

çıkarıp sahnelerlen11 Anılar 11 ve "hatıralar"da yaşarlar.NOSTALJIK 
bir ruha' sahiptirler. · · · 

: ; ' i ' ' .-~ ' 

9-Gelecekleri yokturoUMUTSUZ VE ÇARESIZDlRLERoŞimdiye 

kadar neden ve niçin mücadele ettiklerini bUmezlero. 
' ,· ,, ... 

10-ÖZEL HAYAT'ları gizlidir.Hep saldamrlar~ Benzerleriyle bir

araya geldiklerinde Y AM ALl BOHÇA gibi dururlar. 

PEKI NE YAPMALI 

· Bu hain ve· dönek yapt karşasında,ttn Ör.lemJl ~racırmz YOLDAŞÇA 

,·GÜVEN iLIŞKiLf~RI 'nin hareket ettlrilmesıdil~ . . . 

·ryoi...b~ŞÇA GÜVE.N;sosyallst _ siya~al m9cadale .. Y.a da ulusal ---------J 
14 •<! 
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~--~----------~ 

' 
kurtuluş mücadeleleri süreçlerinde "tesadüfen" ortaya çıkmış,çıka-
rılmış bir olgu gibi görülmemelidir.Mücadele içinde,örgütsel ve top

lumsal deney ve tecrübelerin ortak bilaşkeni olarak ortaya çıkmış

tır.Zorunlu bir ihtiyacın bilimselleştirdiği EN YÜCE DEGERLER 

s i st e m i ve to P· 1 a m ı d ı r. Her ne kadar bu yüce değerler 

yumağı. bugün bir kör döğüşüne döndürülmek isteniyorsa da,bizim, 

her günden daha ~ok YOLDAŞÇA GÜVENE ihtiyacımız var.YOL

DAŞÇA GÜVEN, ÇURÜYEN VE KOKUŞMA YA YÜZ TUTAN unsur

lara karşı en ön'emli GÜVENCEDIR. 

YOLDAŞÇA GÜVEN bir duygudur.Ama,bir serüven değildir.Top

lumsal dönemeçterin her evresinde edinilmiş en insanca davranış 

biçimlerinin SIMGESI 'dir.En ilkel insan ilişkilerinden yükselen 

doğru ve dürüst davranışlar' ile,en modern insan ilişkilerinin vaz

geçemiyeceği değerler bütünüdÜr.Söz gelimi;feodal toplumun kut

sadığı "saygın" kişiliğin,doğruluk,mertlik,yiğitlik vb •• gibi davranış 

ve duyguları ,burjuva toplumda varolan dürüstlük,doğruluk vb •• gibi 

insani değerlerle birleştikleri noktalarda,sosy,alist sjyasal mücade

lede sütgeçten geç'irilerek yüce değefl1~r kabul edilmiş,YOLDAŞÇA 

GÜVEN ILIŞKILERI olarak sentezleştirilmiştir •• Keyfi ya da havadan 

gelmemiştir.Değilmi ki,soyalist toplum,kendinden önceki yapıların 

gerekli ve yararlı yanlarını ,değerlerini taşımakta ve kullanmakta

dır ve ~rganize ederek,değiştirip topluma geri döndürmektedir ••• 
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Ülkeye,ulusa,sınıfa partiye ve mOcadeleye Inanç ve güven ile 
bağlılık,yoldaşlarına güven ve bağlılı.ğın da ortak noktasını oluştur

maktadır.Bu ortak noktada oluşan,yapısal bir ·davranış biçimi olarak 
· YOLDAŞÇA GÜVEN;sağlam;kararlı,güvenilir bir kişilik ve bilinç 
ile,atak,gözüpek,mert;dürüst davranışların dengeli bir yapısı olarak 
ortaya çıkmaktadır.Bu,sosyalist ya da başka anlatımı · ile dev
rimci mantık ve bilincin en dürüst noktalarda kesiştiği bir SEN
TEZDiR.Ihanet,karalartıa,süistimal,dedi.:.kodu vb ••• kötülüklerin kar-

' şısında koruyucu ve kollayıcı bir GÜVENCE, YOLDAŞÇA GÜVEN'
dir •• Bu yüce erdemler bütünü,burjuvazinin hain ve sinsi· saldırı ve 
tasallutlar-ı altındadır.Bir kere, mantık ve bilinç olarak burjuvazinin 
tasallutu altına girildi mi, ne devrimci ONUR ve ne de KIŞiLIK 
kalır~.Geleceğe umut ve güven bir kere yitirilmesin,yeniden bunla
rı kazanmak çok · güçtür.Artık burjuvazinin "seçme" insan tipi 'nin 
beynine giren ve bilincinde yer eden "yaşama" arzusu kolayca 
rasyonelleştirilir! .• · Şimdiye kadar "boşa. vakit geçirilmişlik"ten 

tutunda,"hayalleri süsleyen" "güzel"liklerin içine g.ömülüp gidersi-
. 1 . 

nız .•• 

Seçilmiş bu "yoJ"un ı:asyonelleştirilmesini de yapmak zorunda
sınız.Kapitalist rasyonelierin ~ayatıldığı noktada kabullanilmesi 
zorunlu hal almıştır artık •• 
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Bugün YOLDAŞÇA GÜVEN mevzileri sallantıdadır • .ldeolojik ve 
teorik yapılar burjuvazi tarafından bombardımana tutulmuştur .. Bu 
saldırı hattında burjuvazi,saflardan kaçan dönek ve hainleri de ele 
geçirmiştir. Mücadelernizde gedikler açabilmek ası için, bu kaçak ve 
döneklerle, bütün araç ve gereçlerini hareket ettirerek, eylemsel 
olarak provakasyonunu sürdürmektedir •.. 

Bugün, likidetör ,a.narşist ve oto_rite tanı_maz yapıya karşı öne 
sürerek savunduğumuz: YOLDAŞÇA GÜVEN ilişkileri,örgüt-
lenmemizde GÖNÜLLÜ BiRLIK olarak somutlaşmaktadır.Ancak,bu . 
GÖNÜLLÜ BIRLiK 'in de bir s ı n .ı rı olduğunun bilincindeyiz. 
Kendini her konuda özgür hisseden insanların topluluğu örgüt 
değildir.Bugün,KUKM'nin bir bütün ·olarak sıkı~ıklığı, bu insanların, 
özgürlUklerini SINIRSIZ gibi göstermektedir.Bu . sınırsız davranışçı-

. lar da (her siyasal harekette)1 bunun farkindadırlar •• Ve kendilerini 
çok rahat hissetmektedir:ler.Kapitalist rasyonellerle, sosyalist ya 
da ulusçu mantığa karşı mücadele edebileceklerini sanıyorlarsa, 

aldanıyorlar ı .. 
Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır;kapitalist rasyoneller içifl:deki 

"özgürlükler", sosyalist ve ,-UKM içindeki rasyonellere ve'" onun 
getireceği özgürlüklere dönüşecektir.Koşulları oluştuğu zaman,kaç
manın da bir BEDELi olduğu görülecektir ... 

Saflarda bozgun yaratanların,dönek ve hPinl~rin.~açkınların,her 

H 

.-' ~ 
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boydan anarşist,likidatör ,müzmin otorite tanımazların ipliği pazara 
çıkacaktı r.B~ devran böyle kalmayacaktrt ."Gün ola harman ola" •• 
Ancak,bunl~fın önünde ·. hiç.t>ir (aman gerilemeyeceğiz.Ama,bunlara 
karşı tek tek durmanın da mü'rn_kün olmadığını biliyoruz.Tek ara
cımız örgütlü mücadeledir.Bunlar~ burjuvazinin birer parçasıdırlar. 
Mücadele kapsamındadırlar.Nasıl olursa olsun demeden,genel, nes-

ne,! mücadele araçları ile üzer~erine gidilmelidir.Bugün genel müca
de.leyi TEHDIT ede.n önemli olgul~r.qan biri de bu yapıdır.Kural
larımızın egemen kılındığı ve otoritel)ln araç olarak işletildiği, bir 
demokratik yapı ile mücadele zorunludur.Biz,otoriteyi en namuslu 
kavganın içinden bulup çıkardık.Kimsenin "namuslu aile" yaşamının 
liberalliği ve yaşamı için FEDA EDEMEYIZ ••• 

Bu anda hayatlarını zındanlarda tüketen yoldaşlı:mmızın anısı ve 
binlerce öl.en insanımızın kanları pah'asına buralara gelinmlştir.Zor 
olmuştur,kolayca da gidilemeyecektir •• 

Tek tek 11namuslu11 ve "dürüst" durmartın · bu aşamada şansı 
' yoktur.lradelerimizi birleştirerek,bu amansız .saldırı ve Veba kar-

. ·· şısında ancak durabiliriz. · 

YOLDAŞÇA GÜVEN ILIŞKiLERiNi egemen kılmak 
Provakatör ve mücadelede liklde olmuş , ·. '·.~işi likleri 
unsurlara karşı(k'orkusuz,hiçbir telaşa kapılmadan (ve 
karşılıyarak) ,örgüt silahını caydırıcı bir araÇ olarak 
18 ı 

zorundayız. 

parçalanmış 
hatta doğal 
çalıştırmalı-
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--------- yız.Mutlaka kaçkınltklarının ve burjuvaziya TESLIM OLMAl-ARI'nın 

bedelini ödettlrmeliyiz~ 

D•ha sıkt ve güventj bir yapı ile el ele vermenin zamanıdlr.On

lar istedikleri yere gitmekte özgürdürler •• 

"EL VERIR KI COŞKU HAYLAZ ÇOCUKLARINI BO~AZLAMA-. 
SIN" ••• 

Mücadeleye devam edeceğiz.Umudumuz büyük ve güve~imiz. 

tamdır. · 
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i-KDP. GEI\IEL SEKREI.ERl 

ABDURRAHMAN 
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KISA BIYOGRAFISI 

'.tl' . ' . ' ~ . 

; " ·~ 

:_, •:·-,·~··,ı~·,~,;··"<ı' ·-:)': .ıı~· 

ABDURRAHMAN KASiM-LO, Me-habad Kürt' C.ı.ımhuri------. 
yeti 'nin Iran'da yıı(tlrnasından · {1947) · ·. sanra, Doğu 
Kürdistan'daki milca«:ıeleyi yönetti. 1930. yalında doğan ,., ... __ .,., 
Kastm-lo öldürütdüğü: zaman 59 yaşındaydt •• Çok genç, .,,_-.; 
yaşta JE-KAF' örqütünün · saflarında müc~t,deley~ 
atılmıştı.~ 1-KDP'nin ı kurulmasıyla birlikte bu,.~,örgij.b~h, 
katılmıştı. .. :i:nı,-,,;:, 

. J; 
' .. 

1960 yılında ülkeyi tfrl(~den. Kasım-:-lo, önce S~CB'ye 
ve oradan da Çekoslovakya'ya Qitti~ Burada tahsilini · 
tamamladı. Prag Ekonomi. ~nstitüsü'nde eğitim görev
lisi olarak çalıştı •• Çekoslovakya'da "PRAG BAHARI" 
olarak adiandarı la!' ey_l,eme aktif olarak, k~tıldı ,, ye 
sınır dışı edildi •• ·'oaha sonra Paris'e gitti. 1970-78 
yılları arasında Sorbon Üniversitesinde dil üzerine 
çalışmalar yaptı ve eğitim görevlisi otarak çalıştı. 

•• ,. ... ,. ·.•- .i;' ·'·· '" • 

1979 yılmda Iran Şahı'nın Mollalar önderliğinde devril
mesinden sonra, OTONOMI programı ile mücadeleye 
"yeniden aktivite11 kazandırmak amacıyla Ülkeye 

.__ __________ .dönen Kasım-lo, 1983 yılına kadar silren kanlı çatış------
25 
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ı------malarla birlikte, 1-KDP stratejisi'ni illegal olarak ________ .;..-_., 

devam ettirdi •• 

Kaslmdf:.o',· 1970 yıll,ii'da parti yönetimine girdi • ve 
1973;•·•te yapılan 1-KDP 3. kongresinde P~roti Genel 
Sekreterliğine seçildi ve öldürüldüğü tarihe {1~. Tem
muz• 1989) kadar 17". yıl bu görevi aralıksız s~ifdürdü.. . 

~ . ' " 

·';tf. 

Mücadeleci bir x1Şili'ğe ·s~hipti. Sert· yapısına rağmen; · 
mücadelenin her düzeyinde "pazarlıklar"dan kaçanma
yan bir diploma.s:jyi tercih etti. "Biz · realist bir parti
yiz, lran•a2-;C:feiWokrasi Kür~istan•a. Otonomi istiyoruz" 
diyordu •• Yazar ve askerı bir yapısı vra.rdı. Kürtler ve 
Kürdistan üzerine yazılmış eserleri bulunuyor. Ana 
dili dışında birçok yabancı dil bilmekteydi. 

i 

1988· yılı-ndan sonra, "Batı" ile yQgun ilişkiler açıne 
giren· K'asım-'Lo, T~hran'la "anl.aşma" zemini arama
sından dolayı da 1-KDP içinde meydana gelen ayrış
malardan ötür~ Örgüt içi .sorunlarla karşı karşıyaydı. 
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[ -mesaj 

Jl KOMtrA NAWENDA PARTIYA DEMOKRATA KURDISTANA }RAN RE 

j ·, -, ·" -: 

Bi bebexti kuştina Sakretere Giştl ye 'Partiya we Mirze Qasimlo, Endame 

Komlta we ya Newendi Kek Evdillah Cı Dr. Fadil Resul li Viyana ~m gelek 
dileşkirin. 

Wendakirina peşengen partiya we, yen ku jiyana xwe ji bo tekoşina rizgeriyEl 
netewa Kurdistan peşkeşkirine, di le Gele Kur~· H gel ek .eşandiye. · -.. - --------- ----

Gor dltina me; her çi desten qirej di wi xiyaneta xirabi de hebe jl, ev listikeki 
dewleten kolonyel in. 

' 
Roja me, di nav giradana parastina dewleten emperyalist Cı mezin de,bi reya 

bihevra qetilkirin Cı nefikirina Gele Kurd ji hole rakirin re, bi listiken ten 

li'stin re jl xwasteka hel siyasi de ji 'ji hole rakirin re şahati di de. Şehitkirina 
peşengen partiyan xelekeki ji wi plana tunekirina siyasi ye. 

.> 

Hezen ku nav tekoşlna rizgariya netewe Kurdistan de ne, pewlste komplo Cı 

.1 
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' 1 

_c;lijmlnatly3n li tekoş\'na me dibln bibi'nin Cı wan beteqet bihelin, berhe~ ben_ Cı 
allkariye hev bikin. 

Em bawarin ku partiye we wl clye dijwar· ·1ya wala roj ek" p'eşte tijlke Ct"ıi ;gor 
armanc u doza xwe peşwe biçe. 

Em xwe şerlge eşa partiye. we dikin <Cı rica ji we dikin ku hun serxweşlxwe.stina' 
me bigehlş\'nin endamen parti ya xwe Cı malbata şehldan. · ' '· · · 

Bi xwesteken serketin Cı hevalbendiye. 

*PARTIYA RIZGARiYA KURDISTAN SEKRETERIYA EWRUPA* 
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~ ~~------------~--------------~--------m-es_a_j~1 
iRAN KÜRDISTAN DEMOKRAT PARTISI MERKEZ KOMiTESiNE 

Parti Genel Sekreteriniz sayın KASIM--LO ile Merkez, Komitesi üyesi KEK 
EVDILLAH ve Dr.FADIL RESUL 'un, Viyana 'da kalleşçe öldürülmelerinden 
büyük üzüntü duyduk. 1 ,-. 

Yaşamlarını Kürdistan Kurtuluş Mücadelesine adamış parti önderlerinizin kaybı, 
sizi olduğu gibi; Kürt Halkı'nı da derin bir üzüntüye boğmuştur. 

Partimiz, hangi el alet olmuşsa olsun;bu hain suikastı sömürgeci ·cıevletrerin ... ..i 
bir komplosu olarak değerlendirmektedir. 

Günümüz, emperyalist ve büyük devletlerin çıkarlarını koruma bağlantıları 
içinde, Kürt Halkı 'nın toplu katliam ve sürgünler yoluyla maddi olarak i' m ha 
s ı yanında~ tezgahianan oyunlarla, ulusal kurtuluş mücadelesinin de siyasaLt 
olarak i m ha edilmesinin' istendiğine tanıklık etmektedir. Parti önderlerine 
yönelen suikast, siyasal imha planı'nın bir halkasıdır. 

29 
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içindeki güçler mücadelemize yönelik 
komplo ve tehditleri · görmek,komplo ve tehditleri boşa çıkarıcı yakınlaşma ve 
dayanışmayı 9östermek zorundadır. 

· Partinizin yeri daldurulması zor kaybını bir an önce gidereceğine ve amaçları 
doğrultusunda ilerleyeceğine olan inancımızı belirtmek isteriz. 

Partinizin derin, acısını paylaşırken; partiniz. üyelerine ve şehit yakınlarına 
başsağlığı ·dileklerimizin iletilmesini rica ederiz. 

içten dostluk ve başarı dileklerimizle. 

*KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTiSI AVRUPA SEKRETERLiGI* 
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Dıjmıne Gele Kurt Carek· Dına Jl Xwin Rıjandın: 

ABDURRAHMAH QASIMLO O DU KURDEN BtJARE HATIN ŞEHIDKIFfiN 

Roja 13.7 .1989' e eva re Sekreter e Gıştı ya Parfi Derrıokrat · a Kurdıstana 1 ran 
(PO K-I ran) ,Dr ~Abdurrahman Qasımlo,berpı rsiyare Partiye'· ye derweyi welat Cı 
endame mektebe .Abdullah Qadri Azar Cı Kurdek jı Kurdıstana lrage Dr Fadıl 
Resul lı bajare \lı yana-bı narnar'di h'cXtın şehidkı rın.Gor daxu'yaniya"'p'oı~·ı~n'Vi'~ana 
heyani roja iro qetılkar hin nehatıne tespit kırın. 

Her çıkas qetılkar hin nehatın'e 'nasin Cı n~ditın ji,jı bo me t'l'şfek '~'Ş"ke~e' ye: 
Kek' Qasımro' Cı hevalen wi bı deste dıjmınen' geıl& ı<urd hatı,n qettlKırın.Dıjmine 
gele me,ji 'aliyek dı welat da lı ser gele me zulm o zo'rdarıyeıt.~'e hempa 
dıdın ajotın,jı aliye dın ji lı der welat deste xwe dıreji jiyana mıroven welat
pazez dıkın;xwine. dırejinın.Ew;bı wi awayi dıxwazın ku tevgera rızgarixwaza 
gele Kurd be· peşeng bıhelın;tevger bı sernekeve;.gele Kurd be h evi ,be xweyi 

·' bımıne •. Hezen koledar,jı dehan salan vır da .ve··kare bı qıret ajotın O iro ji 
dajon •.• 

31 
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Diroka tevgera rızgarixwaza geiA Kurd tıştek nişani me dıde,ku bı i şehid
ktrına Şex MehmOd Serzenci ,bı şehidkırına Qadi Mı hemmed O hevalen w i ,bı 
şehidkırına Şex Seid O bı deh hazaran Kurdeı:ı. benav bir Cı baweriya aza~iye bı 
nav mıllete Kurd da sıst nebO;roj bı roj xort bO O gihişte ve röje~tevgırra. · 
Kurdi dı nav mıllet da kok avet.Edi kes nıkare wi jı dıle gele Kurd derxe! .• 

Bı şehidkırına Dr.Abdurrahman Qasımlo,gele Kurd evledeki xwe .. ,.y_e bıja~-~
wında kır.Ev qetliam ,ı;ıele me u dosten wi pır xemgin kır. 

Dr.Qasımlo dı nav gele Kurd da,lı hemO perçan Kurdıstane da,bı şexsiyeta 
xwe,bı c~:uo$ı:iya xwe,bı z~n.abOna xwe v~ dıhate na'skırın.Wi ,hin dı xortaniya 
xwe da jı bo xılasbOna nilıı~e!te Kurd,kete nav tevgere.Bı deh, .salan dı bın 
hukma xwinrej ya Şahe lrane,karen heja pekani';jı bo hışyarkırına mıı'ıet~n;)(we 
bı çaleki kar kır.Ew,17 Sal bu,l<u Sakretere Gıştı ye PDK lran'e dıkır. 

Dr.,Qasımlo (ı ser Kurd Cı Kurdıstane gelek pırtCık O mıqatan nıvisandıbO. Dı 
gel. her zaravan Kurdi ( Kurmanci Cı Sorani) ,Farisi ,Er ebi ,Tı rki ,ingilizi,Fıransızi, 
Çeki,Rusi Cı Suryani zanibO.Bı gotınek dın,ew,zmanzan Cı ronakbirek ·mezin bO. 
Dr.Qasımlo bı salan Universita Prage u Sorbone mamosteti kır,dersen abori da 
xwendın. · ... 

Şehidkırına Dr.Abdurrahman Qasımlo,Abdullah Qadri Azar Cı Dr~Fadıl Resul, 
Kurden ku lı Elmanya Federal Cı Beriina Rojava dıjin,pir · bıdndar kır.Em re
xıstınen Kurdıstan ve qetliame protesto dıkın Cı jı rexıstın Cı kesen demoqrat, 
mjr~vhız daxwaz dıkın,ku dengen xwe dıji ve bılınd bıkın.Bı vi awayi pıştgırti~ 
ya 'xwe gele Kurd ve nişan bı dı n. 
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Dost O dıjmınen gele me bıra baş bızanıbın,ku bı kuştınan va,bı qırkırına 
va,bı surgunan v~>gele, Kurd tucar jı orte ranabe.Her weha tevgera wi ji •• 

Dı Rojhılata_ Navin da ·pTrsek heri gıring O mezin ji Pırsa Kurdi ye.Heyani. 
gele Kttrd neghije serxwebOn O azadiya xwe,tucar aşıtiyek bı rasti lı Rojhılata 
Navin da bı cih naye •• 

Bıra dıjmıne gele me bı kuştına Dr.Abdurrahman Qasımlo O hevalen wi şa 
nebın.iro hemO perçen Kurdıstane da gele Kurd jı bo destxıstına mafen xwe 
ye netewi a bı heq,rabOye ser piyan.Peşmergen qehreman we her heyfa Kek 
Qasımlo O hevalen wi jı dıjmın bıstinın.We dıjmın ra dınyaye bıkın tari ••• 

Roj roja hevkari O yekıtiye ye.Hember dıjmıne kaledar pewist e em hezen 
xwe bıkın yek .Bıkın yek ku ·rojek bere mıllete Kurd bıghije azadıya xwe. 

Kek Qasımlo O hevalen wi ,wek şahiden dı n yen Kurdıstan,we her tım bi ra 
me da bın ! h 

*Erne wana dı tekoşina xwe da bıdın j'iyandın 

*Mırın jı bo dıjmınen gele Kurd L 

*Serketın her bo gele Kurd l 

(*}Va belavoke jı hel PartiyaRızgariya Kurdistan Ü tYınek p~r,ti 0. rexıstınen Kurd 

lı Ewrupe hatiye belavkırın 
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KASIM-LO'NUN IDEOLOJiK VE SiYASAL DÜŞÜNCE·LERiNDEN ÖZETLER: 

( ... 

"Stratejik hedefimiz iran'a demokrasi K:ürdistan'a otonomi 'dir. 
Bağımsızlık isteyen gruplar da var elbet. Bağımsızlık demek, dört 
devletin sınırlarını değiştirmek demektir. Hem de nerede- Orta
Doğu'da. Biz realist bir partiyiz, otonomi istiyoruz ... 

Otonomi için mücadele ederken şunu demiyoruz:Kürtlerin bağım:.. 
sızlığa hakkı yoktur, hayır vardır •• Ama, partimizln siyaseti OTO
NOMi'dir, Bağımsızlık değil ••• 

Şimdi, iran'da başka halklar da yaşamaktadır •• Fars'lar iran'da o/o 
50 'den azdır, azınlıktır •. Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluciler ve 
Türkmenler hep beraber o/o SO'den daha fazladırlar •• Buna göre, 
Iran'da federal bir sistemin olması bizim isteklerimizin .. yerine 
gel m esi. demel<~~r..~ ·.· · ·· 

• Şu anda partimiz, partizan savaşı vermektedir. Partizan savaşı'nın 
hedefleri açıktır. Bu, hedeflerin biri ya Iran rejimi'nin Kürdistan'
dan çıkması ya da bizlerle görüşmeye oturmasıdır ••• 
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Iran Islam Cumhuriyeti 'nin mevcut Ç~rç_evesinde ne demokrasi ne 
de otonoml gerçekleşebilir. Am~ biz, Iran rejimi' ile görüşmeleri 
savaşın bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bu bir gerekliliktir. 

Iren-Irak erasındaki ateşkes'ten sonra Iran'ın bütün ordusunu 
Kürdistan'a yığacağı söylenmekte. Bu, bana göre Kürdistan'i 
tanımamak demektir. Kürdistan dağ ve taştır. Hiçbir devlet 
orada 1 milyon kişilik ().~dusunu bırakamaz. Şu an Iran'ın 200 bin 
kişilik ordusu ve 3 bin karargahı Kürdistanda'dır. Ama, fazlası 
olamaz... · 

; 
• ... 

Partimiz realist ve mütevazidir. Iran Kürdistan'ı, iran'ın ~ 7'si
dir •• Demek ki, biz yalnız alternatif olamııyıı.. bize müttefik lazım. 
Yani, müttefik bulmamız lazım. Hedefimiz demokrasi ve Qtonomi 
olduğu Için, bizlere demokratik müttefikler gerek .. Şu an için 
Iran'da sözünü ettiğim demokratik müttefikler açık ol.arak görül
müyorlar. Başka güçler, örgütler var •• Dışarıda_ var; şahsiyetler 
de var •• Ama, bence Homeyni 'den sonra Irim'da yükselecek olan 
muhalefetten demokratik müttefikler çıkacaktır. Hem de, bi ri eş
miş, demokratik mubalefet çıkacaktır. Bu da, yarın Iran'da 
demokratik bir hükümeti iktidara getirebilir ••• 

75'1e ;,bugün ar~sındaki başka bir fark ise, hem de en büyÜk 
'---~-------fark;)ran ve Irak'ta devrimci Kürdistanlı örgütl,erln oluşüdur.~En 

' ' .35. 
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kötü şartta bile, bugün yani, hem Irak hem Iran, birlikte Kırrf 
halkına karşı saldırsalar bile, biz savaşımıza devam ederiz •. Bence, 
75'1e bugün arasında bir benzerlik yoktur.~. 

Biz savaşın bitmesinden korkmuyoruz. Çünkü, biz barışı istiyoruz. 
Barış'tan korkan iran rejimi'dir ••• 

Iran, Irak ve Türkiye Kürt halkına karşı topyekun bir saldırı 
başlatsa ve Kürt Hareketi bağımsız bir faktör olarak Kürdistan'da 
kendini ·gösterse~ biz orada var olacağız ••• 

Kürt Hareketi'nin iki önemli görevi vardır. Biri, bağımsız bir 
faktör olarak kendini ortaya koymak. Diğeri de, uluslararası 
plana çıkmak ••• 

Bizim Irakla ilişki prensibimiz, bağımsızlık temeli üzerine kurul
muştur. Şimdiye kadar Irak partiye yardım etmiştir. Biz de bunu 
kabul ettik ••• 

Bizim partimiz ne parçalanmıştır, ne de bölünmüş ••• özellikle, 
entellektüeller, başka şeyler bekliyorlardı. Mesela, birisi belediye 
reisi olmak istiyordu, birisi vali olmak, bir diğeri parlamenter •• 
Olmadı... 10 senedir biz, dağlarda yaşıyoruz, dayanmak zordur. 
,~! neden -~~~~!~ Ama, ~u arkadaşlar da yürek yok. ki, 'ben ----------J 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



.. ~.) 

. . ; , ... ı ' ~ 

::.:; ~ . ~; : :) ; . :-:· ' 

yoruldu!l'l. bu kadar' desinler •• Şunu söylüyorlar: 'ben senin yanına 
geldiğimde sen bana ekmek vermedin, sen şöyle y~ptın, yolunu 
değişti rmişsin, sen if.e.rici çleği Isi n, çok sosyal i st · değilsiniz ••• ' 
Bunları söylerken, diğ.r yandan da mücahidin ile işbi'rliğ.i yapıyor
lar. Dünya biliyor ki, 'mücahidin sosyalizme karşıdır ••• 

Bütün Kürdistan'da tek cepheyi olanak dahilinde ··'görmüyo,rum. 
Çünkü, bütün parçalarda şarttar başka türlü. Sônra, istediğimiz 
şeyler de başka •• Mesela,biz Iran'da otonomi isterken, lraie ~ür~leri 
gerçek otonomi istemektedir •• Türkiye'de Kürt halkı'nın--·varhğı, 
dili, kültürü gündemde •• Bunlardan dolayı, ben, Kürndistani cepheyi 

. günün sorunu olarak görmüyorum ••• 

A111a, dışarıd,~ . bugi.inkü hedefler üzerinde dayanışma, birlikte 
davranma olabilir. Zaten, bu mesele, sadece politik örgütlerin 
meselesi ~eğil ki, Bütün Kürt Milleti 'nin meselesidir ••• " 

. . . ... >-~~ . .!": g ·. ·:n2 u.:ı cL--1 :~-;, ~- . _;.9, ıY'l:l:·ı · 
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KASIM-LO ve 'ARKADAŞLARI~IN PARIS'TEKI CENAZE TÖRENI'nden lzLbNIMLER 

Vl}lan•'da öldürülen KASIM-LO ve arkadaşlarının tabutlan; 20.7.1989 günü saat 
11.00 sıralarında, paris Kürt Enstitüsü'nde ha.ıarlanan s•londa katafalka konuldu •• Avrupa 
'nan çeşitli yerlerinden . gelen Kürdistanlı 'lar, cenaze . törenine katalmak için Enstitü 
binası•- nan önünü doldurmuşlarda •••• 

Tören saat 11.30 'da başladı.Önce, kütüphanede ağırtanan siyasi parti, demokratik 
. kitle . örgOtleri temsilcileri ile· Fransız Hükümeti adına gelenler ve yazar-çizerler; 
ar9ından ölenlerin yakınları ve daha sonra da, grup grup içeri,ye. alınan Kürdistanlı'lar 
ilf!''tfi'ğer gelerı'ter, katafalk'ın. öhünde üç dakikalık saygı duruşunda bulundular •• 

Ölenlerin ailelerinden üç kişi He· partinin yetkili kıldığı Molla ABDULLAH adıyla 
tanıtılan, Merkez Komite Oyesi. taziyeleri kabul ettiler. Içeri alınanlar, salonun ortasına 
bırakılmış masaların Ozerinde bulunan, çiçtk · buketleri ve çelenklerle. süslü tabutların 
çevresinde, grup grup toplanarak, üç dakik~lık saygı duruşundan· sonra ayrılıyorlardı •• 
. , qeı:ıa.zeler, saat 14.00 sıralarında, saptanan meydana (Cumhuriyet Meydanı) alındılar 

ve buradan yürüyüşe geçildi. Tahminen 8 K.m. yol yüründü •• 
YOrüyüşe '1300-1500 dolayında !<atılım vatdı. Sadece, i-KOP, PKK ve Tür.k Solu'ndan 

Acilciler olarak bilinen grup pankart aÇtılar. Iki gün .önce törenle ilgili yapılan 
toplantıda, 1-KDP'Iilerin öneri ve ısrarlah üzerine, 1-KDP dışında diğer grupların 
pankart açmamaları kararlaştırılmıştı. · 
,;:;{ ... ) 
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. Türk Solu.' ndan kimse toplantıya katılmadı. Mesajlar da , okunmadığr için, Türk 
~.-- Solu'nun mesaj gönderip göndermediği de bel ll olmadı •• 
. ,. Ölenler, Paris'taki "KOMÜN MEZARLIGI"nda toprağa verildiler. Mezarlıkta, Fransız 

Hükümeti adına bir bakan, lsveç Kürtlerin lrjsani Haklarını Koruma Korrıitesi Başkanı, 
Fransız Uluslararası AF ÖrgütQ . eski başkanı ve 1-KDP adına Molla A~DULLLAH 
birer konuşma yaptılar •• Fransıi· ·Hükümet temsilcisinin konuşması diğerlerine göre 
ilginçti. Konuşmasında A.Kasım-Lo'ya övgüter-inin ardından şu belirlemelerde bulundu; 

-- Kü-rtler, elbette Kendi Kaderlerini Tayin • Etmelidirler •• Tüm par·çalardaki Kürtlerin 
bi_rarada, birlikte yaşamaları hakları'dır. Bunurı için mücadele ediyorlar. Haklılar •. Onların 
bu mücadelede dostluklara ihtiyaçları var. Ama, bu gün, herşeyden önce kendi arala
rında d o st 1 u ğ a ve b i r 1 i ğ e ihtiyaçları var". 

' ( ... ) _.-, .. -,._ 

Parti adına konuşan molla ABDULLAH, Sadece Kasım-LO'ya ve partiye övgülerde 
bulunmakla yetindi .. Oiayla ilgili bir açıklamada bulunmadı. 

Daha sorira, partiden üç genç, KASIM-LO 'nun büyük boy fotoğrafları ile kürsüye 
geldiler .. Onların arkalarında ise, iki genç parti flaması.-nı yükselttiler .. Bu gençlerden 
biri kısa bir konuşma yaptı. Ardından, ,Mehabad Kürt Cumhuriyeti 'nin kuruluşunda 

söylenmiş marşı_birlikte okudular .. 
Gönderilen mesajlar okunmadı. Sadece, Fransa ve diğer ülkelerden mesaj gönderenie

rin (Kürdistanlı 'lar dışında) isimleri belirlendi .. 
C. Talabani, M.Barzani1 Sami Rahman ve diğer parti başkanları, üst düzey yetkilileri 

(Kürdistan'ın p~rçalarından) törene katılmadılar. Bazı isimleri meşhur Kürt unsurlar 
,t~~ _tek kafıldılar. · . _ 

' (1 •• ) ',, f,<-- :_:r·· 
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Güney-Batı Kürdistan'dan (Suriye) Salah Bedrettin ve Iran'dan Partinin' iki. M rke.z 
Komitesi üyesi 'tören ·için gelmişlerdi~.Törene, Kuzey Kürdistan. -siyasal -~rgü'tler nden 
PKK, PRK(Rızgari) ,TKSP temsilcileri ve bazı bağımsız unsurtar katıldılaP •• 1 

_. .. ·: 

i-KOP Viyana temsilcisi ve diğer iki merkez Komhesi üyesi, Enstitü'de':f<ütüpfıari~de 
oturulduğu sırada olayla ilgili açıklamalarda bulundular.. ' V'" ·'' 

( .... 
Kasım-Lo'nun bu toplantısından ve iran-devleti ile olan girişimlerinden, ne Polit · 

Büro'nun ve ne de siyasi merkezin haberi yoktu .. " 
anlaşıldığı kadarıyla, toplantının yapıldığı yer ve kaç kişi ile yapılacağı· gizlenmiş 

(Viyana temsilcisinden de)... · 
"Ancak, dal'la evvelce birkaç toplantı yapıldığını ve bunlardan birine C. Talabani 'nin 

katıldığını"da sohbet sırasında belirleyen Merkez Komitesi üyeleri, ısrarla,~tbu görüşll}e 
lerle ilgili olarak alınmış bir Merkez Komitesi kararı olmadığını 11 vurguluyorlardı •. Be
lirlemelerine göre, toplantıdan bazı kişilerin ( .•• ) haberlerinin olduğu ortaya çıkıyordu! •• 

Toplantının hazırlayıcısı olan ve olay sırasında öldürülen Dr. Fadıl'ın Talabani ile 
olan yakınlığı biliniyor ve ~on dönemlerde ise,lran'daki islami Hareket ile ilişkiler 
içinde olduğu söylenmektedir .. Dr.Fadıl aynı zamanda Paris Kürt Enstitüsü üyesidir. 
( ... )Pariste Fransa devleti tarafından düzenleneceği belirtilen konferansa Dr.Fadıl'ın 

konuşmacı olarak çağrılma durumu da söylentiler arasında .• 
i-KDP'nin açıklama ve bildirilerinde Dr. Fadıl'dan söz edilmemesi, ayrıca, cenaze 

töreninde, tabutların konulduğu yerde onun resminin bulunmaması ve konuşmacıların 

da ondan hiç bahsetmemeleri, düşündürücü bir durumdur! Dr. Fadık'dan "kuşku duyul
duğu intibeını yaratmaktadır! .• Cenazeler üzerinde yapılmış otopsilerde, verilen bilgilere 
göre, Dr. Fadıl'ın elinde, yaralı bulunan diplomatın çene bölgesi etleri ile saçı 
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bulunmuştur. Bu durum, Dr. Fadıl'ın olayda engel olmak istediği olgusunu· kuvvetlen
dirmektedir. Yine Parti Viyana temsilcisi sohbette şunları da söylemiştir:"önce Kasım
Lo öldürülüyor, sonra diğerleri. ~~Anlaşma tam sağlanmış durumdayken ve protokol de 
hazırlanmışken, yemek vb. için dışarı giden birinin, daha sonra içeriye 6 kişiyi soktuğu 

ve bunların saldırıyı yaptıkları açıkca belli olmaktadır".~~ 
Viyana Polisinin tersine, Parti Viyana temsilcisi, olayda tek tabancanın kullanılmış 

·olduğunu ve 14 mermi sıkıldığını belirtmektedir. Bunlardan birinlrı de diptomatın 
. çenesine isabet ettiğini ve bunun tesadüfü bir isabet olduğunu iddia etmektedir •• 

Genel kanı ise,(i-KDP ve diğerleri) olayın Iran tarafından planlanıp, toplantıya 
katılan Iran temsilcileri tarafından gerçekleştirildiği yolundadır •• Parti temsilcileri 

ı olaydan haberleri olmadığını ve kimlerin toplantıya katıldığını bilmediklerini söylemek-. _ 
'tedirler, ama, bu inandırıcı olmamaktadır!.. • ... 

Bu anlatımlar ve törene gelen diğer siyasi parti· temsilcilerinin belirlemelerine •·<· 
·göre, toplantıya kimlerin katıldığı, tartışılan konular, öldürme olayı, kimin yaptığı ite 
ilgili ( ••• ) bilgilerinin olduğunu göstermektedir. Bu bilgileri olanlar içinde i-KDP•,.Polit 
Bürosu da vardır .•• 

Cenaze töreninden sonraki gün Fransız gazeteleri, Kasım-Lo'nun Iran temsilc.ileri 
·ile "çok büyük tavizler vererek" kısmi özerklik üzerinde aniaştığını yaz.dılar •• 

Törene Partimiz temsilcileri de katılarak ve bir çelenk bırakmışlardır ••• Kanımızca, 
katılım yeterli değildi, daha fazla olabilirdi. Bunun nedeni ise, Fransanın vize zorluğu 
ile olayın "kuşkulu" olmasıydı!.. , 

---·---
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ı *Siyasi Yorum• 

iran-Irak Savaştı azgın militarizm'In körüklediği bir 
savaştı.Ekonomik hedefleri ve bölgedeki doğal .zengin
likleri yerle bir ederek, seki-z yıl sürdü •. Bir dönem 
sonra, Kürdistanla birlikte Bağdat ve Tahran'ı da 
içine alarak genişlemeye başlayınca,Emperyalistleri 

çok telaşlandı rdı ! .. Sömürgeci i ran ve . Irak "Barış"a 
ikna edildiler.Böylece,T e k ri t i C u nt as ı ' nın 
başkamiseri Saddam ile Mürteci Homeyni ,iddia ettikleri 
sonuçlara(!) ulaşamadan, "Barış" yapmak zorunda 
kaldılar ••• 

Bu göstermelik "Barış"ın . amacı ;bölge istikrarını 
bozan ve yöneldiği hedefleri bakımından,bölge ulusları

nın iradelerine rağmen, yukarılarda oiuşturuiS.n .DENGE 
POLITIKALARINI da temellerinden sarsacak olan 
yeni oluşumlardan korkulmasıdır •• Bunun başında da,de
rinden derine kök verip boy salaniKUKM:gelm~ktedir .. Bu 
mücadeleyi ,her an yönelebileceği( 1) istenmeyen hedef
lerden yalıtlamak ve bölgeyi emperyalist rasyonellere 
42 -- ' 
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A.KASIM-LO'nun ÖLÜMÜ 

ÜZERINE. 
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uygun yönetip yönlendirme isteği, temel bir politika 
olarak, Iran Irak Savaşı'nın geçici de olsa durdurutma-
sını gerel<tirmiştir.Bu amaç ve politikaya uygun · , .. 
olarak suntılan programın bir gereği olarak "Barış" CL 

görüşmeleri hemen sonuçlandırıtmış,savaşan sömürgeci ;;: 
devletlerin er\ önemli kuvvetleri Kürdistan üzerine 
aktarılmıştır ••• Kürdistan, kan - revan içinde ·bırakıl

mış,Orta-Doğu'ya "Barış" getirmeye uğraşan güçler 
bu manzara karşısında sesterini hiç çıkarmamışlardır.f 

Binlerce ölü ve yaralıyle birlikte, bir o kadar da 
muhacir'le Kürtler, i 1 an e d i ı m e m i ş b··Vr 
sava ş • la karşı karşıya kalmışlardı i-... Kürdistan, 
çözümleri de tüketilerek, tarihin gündeminden düşürül_.: 

mek üzere,Orta-Doğu'ya has entrika ve dalaveralarla 
görüşme masalarına(!) oturtulmuştur .. ~ 

Bu emperyalist ve sömGrgeci daratma karşısında, 
Kürdistanlı siyasal örgütler ve dola~i1sıyla lider ·kadro
lar p a n i k i ç i n e düşürülmüş, tüm· . program 
hedefleri .bir kenara bırakılarak,mücadelenin muhtevas1 

.·-: ~ 

dışında bir çöz ü m kabullenir olmuşlardir~ · Bu "ı.. 

çözüm,emp~ryalist . rasyonelierin kabutlenilmesi .. ve 
kendiliğinden oluşan düzeye "uyulması zorunluğu" 
nedeniyle,KUKM'nin stratejik hedeflerini parçala-

:ec. " C,:.. ' ·• " 43 
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Dünden bugüne kırıla döküle gelen ve kan-revan 

içinde kalan Kürdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesi, 

ulus~l sınırları. aşıp daha kapsamlı ve geniş düzeyde 

tad:ıŞIIı r' dUruma gelmiştir. Bununla bi rlikte,KUKM 

tutarlı bir program ile, bütün siyasal güçleri içine 

alacak ciddi birliktelikler yaratmakla da karşı karşıya

dır.Ancak,bu gelişmeler içindi ,bölge haritasını deÇıiştir- · 

meye yönelik ciddi çözümler daya·tabilecektir.Görünen 

bü tahlikedir ki ,emperyalist leri ,Orta-Doğu' da alelacele 

bir p r o g r a m d e ğ i ş i k 1 i ğ i ne götürmüştür. 

Hazırlanıp sunulan ve Filistin Sorununu'da içine alan 

emperyalist ve sömürgeci çözümün biran önce uygula

maya konulmasını ve muhataplarını da zaman kaybet

rneksizin tesbit etmesini gerektiriyordu .•• Ne demek 

istendiği . çok belirgin olan bu planın uygulanabilmesi 

KUKM içinde_. olarv- ve program hedefleri bu planla 

ç ak ı ş an güçlerin kendi içlerinde arınmalarını ve 

görüşmeyi götüren "muhataplar"ın ise tekleşmesini 

zorunlu kılıyordu •• Çünkü, KUKM'nin d e n et 1 e n e

·m e y e n b a ğ ı m s ı z 1 ı K ç ı t a v r ı ı emperyalist 

ve sömürgecileri ~'çözümleriyle" birlikte bölgeden 

söküp atardı ••• 
- Şimdi ı Orta-Doğu 'da dönen dataveraları n niteliği 
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daha iyi. anlaşılmaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz 

plana uygun olarak, hemen harekete geçen Irak, ilk 

elde 30 Km'lik bir TAMPON BÖLGE'yle, Güney 

lrak'a Kürtlerin MECBURi ISKANI uygulamasını 

başlatmış; böylece, Güney Kürdistan'a (Bugünkü Irak 

devleti 'nin kuzeyi) 11 iSTiKRAR" kazandırarak, rahat··· 

yatırım yapılabilecek bir alan yaratma çabasındadır ••• 

Aynı sorun,iran'ın da gündeminin birinci sırasında 

durmaktadır. Homeyni 'nin ölümünden sonra kaymiyan 

iran'da,. iktidar mücadel.esi daha da kızışmıştır.önceden 

beri varolan muhalefeti denetleyip, susturmak ve 

ülke yönetiminin önünde varolan en önemli engellerden 

biri olan Kürdistan'daki olağanüstü durumun da 

ortadan kaldırılması için ,"din ve Allah adına" her 

yola başvurulmaktadır ••• Kürdistan'daki katliamlar YPf., 

Allahın, emridir y;J. da Homeyni 'nin 11vasiyeti(!)" 

iran, 10-12 bin civarında Peşmerge gücü i.le iran 
Kürdistan Demokrat Partisi muhale.fetini ,geçici bir ..: 

dönem sarsarak, devre dışı bırakmak amacıyla "Barış" 

görüşmelerine çağırmış, 13 Temmuz 1989 günü .. Av:us- .. 

turya'nın Viyana kentinde "Barış" görüşmelerine., 

katılan i-KOP Genel Sekreteri ile iki' MK üyesini 

alçakca bir komploya getirmiştir ••. Kasım-L.Ç>;,,,;V;e 
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arkadaşları şehit edilmişlerdir.. Bu olay, Doğu 

Kürdistan'daki mücadeleye indirilmiş önemli bir 
darbedir. Aynı zamanda, Kasım-Lo gibi değerli bir 
unsurumuzuı{; da kaybıdır. Hareket ciddi biçimde 
sabote edilmiş, i ran 'ın ve diğer sömürgecilerin isteği 
doğrultusunda provakasyona uğratılmıştır. 

( ... ) 
Olayla ilgili Avusturya polisinin yaptığı açıklamaya 

göre, 11 Barış11 görüşmelerine iran adına katılan ve 
Haşimi RAFSANCAN i 'ye yakınlığı ile tanınan, diplo
matik pasaportlu Muhammet Cahvari SAGRARUDI 
elinde 9.000 dolarla yaralı ola(ak yakalanmıştır •• 
Diğer yakalanan kişi Ise, Iran lehine paralı ajanlık 
yapan ve Kürt uyruklu Amir Mansur BAZURGAN'dır •• 

Görüşmelerin yapıldığı binaya dışarıdan girilmediği, 

Kasım-Love arkadaşlarının görüşmeye silahtan arınmış 

olarak geldikleri de gözönüne alınırsa, pusu kurulduğu 

ve 11 Barış11 görüşmeleri yerine, komplo düzenlendiği 

açıkça ortaya- çıkmaktadır. 

Kasım-Lo ve arkadaşlarının otomatik ve susturuc:...:u=----:---------------J 
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takılmış şilahlarla tarandıkları, üzerlerindeki .izler ve 

olay yerinde bulunan çok sayıda merrniden belli 

olmaktadır ••• Bu silahlar ise, olay yerine yakın bir 

çöplükte ~vusturya polisi tarafından bulunmuştur ••• 

Iran hükümet yetkilileri olay- üzerine bir açıklama ·: 

yaparak; "1-KDP ile "Barıt" görüşmeleri yapıldığını 
kabullenerek, daha önce Iran-Irak Savaşı sırasında "'· 

Irak 'la ilişkileri bozulan 1-KDP liderinin görüşme 
ardından Tahran'a dönme isteğinde olduğu ve bu 

gelişmeler içinde böylesi bir cinayeti Irak'ın işlediği-

ni" belirtmişlerdir. 

Aynı gün Irak Ise,· elçiliği ana~ ıl ı ğı ile Avüshiryai(fa · 

şu açıklamada bulundu:"Bu olayla Irak'ın hiçbir 

i 1 işkisi yoktur" •• 

1-KDP ise, yaptığı açıklamada;"saldırıyı Iran Islam 

Cumhuriyeti 'nin yapmadığını '"'ilan" etti ••• 

( ... ) 
Iran'da Ayetullahlar arasında varolan ve Homeyni'

nin ölümünden sonra daha da netleşerek hız kazanan 
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iktidar mücadelesinde, siyasal otoriteyi sağlamanın 
yolu, kuşkusuz iktidarı oluşturan güçlerle muhalefeti 
dengel emekten geçer.. Bunun zorunluluğuna inanan 
Iran, yıllardır Kürdistan'a taşıdığı ölümü, Orta-Doğu'
daki "plana" uygun ve suskun dünyanın gözleri önünde 
bu kez, Kürdistan'daki muhalefetin ağırlıklı kanadını 
oluşturat;'l. hare.ketin lideri Kasım-Lo'yu i m ha ederek 
sağlayacağını ummuştur •.• 

( ... ) 
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KADRO VE BİRLİK 

Haşinıi Monarşisi. Temmıtt. Devri- lin'in dcstegini arkasına alm'ş olu- sosyalist bir söyleme ulaşmıştı. Kı-
mi diye adlandırılan bir askeri darbe yordu. Irak'ta KOP Jegaliteye çık- . saca BAAS diye adlandırılan bu a-

ile yıkıldıgı zaman (1958), Sovyetler nııştı ve Pani kadmları politik . kım, her ne kadar ardı arkası kesii-
Birlitti'nde Dc-Stalinizasyon yürür- mücadelede ön saflarda görünü- nıeyecek askeri darbelerle karnıaka-

lükte idi. SSCB'nin Onadogu politi- yorlardı. rışık bir ideoloji haline gelecektiyse 
kası belli degişinılere ugramıştı. Gelişmeler ABD'yi oldugu kadar, de. Ortadoğu'daki politik gelişmele-
Kral Faruk'un yerine geçen Albay Batı Avrupa'yı da rahal~ız etmektey- re de damgasını basacaktt. Teoris-

Nasır. Arap dünyasında burjuva mil- di. Bölgede 200 yı!a yakın bir dönem yeni i!! ini Mişel EOak ile Salah Bi-

liyetçi anti-emperyalizme öncülük kıırar sahibi olan Ingiliz sömürgeci- .: '· tar'ın yaptığı BAAS. bir ideoloji ola-

<:d.iyo~du. T~ı?ımuz D~rimi'nin .JX?: •. liğinin I. Emperyalit Paylaşım Savaşı rak Kemalizm ile oldukça benzer 
lııık lıderlerı ıse N asır dan daha ote-; (1914 - 1918) döneminde çizdiği siya- yanlar !aşıyordu. BAAS da, Kema-

ye sosyalist sloganlıir kullanıhak- · ·· sal harita yerinde duruyordu ama. bu liım gibi milliyetçilik ile sosyalizmi 

taydılar. siyasal harita üzerinde yoğun birt~p- A iç içe geçirerek küçük-burjuvaziyi 
Stalin döneminde fazla itibar ed il- tumsal sarsıntı yaşanmakta idi. Kral .. , )ıarekctc geçirecek bir dinamizm ya-: 

nıcyip sürgünlerde tutulan ulusal ·· Faruk'u.ıahıından eden Albay Na- .rı,unı;,ık istiyordu .. Tıpkı Kemalizm• · ·;y · 

Kürtlideri Barzani. Kahire'de Albay sır'ın başını çckıigi Arap milliyeıçili- . ~ibi; BAAS da,, topluina müdatiale 
Nasır'ı ziyaret cdip,Ba~dat'a döndü· ·ği. Haşinıi Monarşisi'gi~ı.ı,Qıme- . 'etıric gücünü elinde tutanordu içinde 
ğü zaman. Kürt hareketi de Krem- r:ıl Abdlilkeriın ~1sım'ınlf:imli~inde derin izler bırals,ıfOr ve sonuç olarak 

' ,,· .• ;:;.:_,;_"i"" .. H.,'·· · '•. ·, 49 
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üniformalı Arap sosyalizmi Bagdaı 
ve Şam'da siyasi iktidarı ele gcçiri
yor ve siyasi iktidarı ele geçiren su
baylar, yüzlerini, anti-emperyalist 
hir kimlik ilc Sovyetler Biriili'ne dö· 
nüyorlardı. 
Aynı dönemde ABD ünlü Mac Car· 

tizm hareketinin yıkınıısı içinde idi. 
ısoguk ı;:ıvaş---stratejisti Mac Carti, 
:anti-komünist faaliyeıleri ile özellik
~lc sanat dünyasını korkunç bir kırım
'dan geçirmişti. ABD'nin sadık bir 
müttcfıkl'uurtımunda bulunan Bayar 
- Menderes iktidarı da, Mac Cartist 
planları şu ya da bu ölçüde Türkiye! 
de uygulamaya geçirmişlerdi: ·· 
Haşiıni Monarşisi'nin y*ımını iz· 

lcyen günlerde. Kahirc Uzcrindcn 
Rai!daı'a dünen Damıni. ulusal bir 
Kürt lideri olarak resmi törenlerle 
karşılanırken, Türkiye'de de resmi 
literatüre komUnist· kürrçü kavramı
nın yerlcşeceli büyük operasyonlar 
düzenleniyordu. Barzani, o dönem
de Türk basınında komünist bir lider 
olarak tanımlandılı için Türkiye'de
ki kürtçülük faaliyetleri de, ister isıe
rneı •. -Mac Carrivnin doğrudan bir 
uzantısı olarak- koınünist - kürtçü
lük olarak tarmınianma duru-
SO 

mundaydı. 
Esasen, 1925 direnişinden sonra 13 

yıl aralıksız süren jenosid hareketle
rinden sonra Kürdistan kan içinde 
bırakılmış, Mehabat Kürt Cumhuri
yeti'nin ilanma kadar da pek söz 
eden olmamıştı. Mehabafın Jlan 
edildigi ~ünlerde, TC, Milli Şeflnö
nü'nün lıderliAindeki Halk Partisi ta
rafından yönetiliy<)rdu. Halk Parti
si'ne muhalif olarak kurulan De
mokrat Piırti'ye karşı Melial>4t 'a 
yardım ettikleri, kanüçütak yaptık
ları yolunda suçlamalar yapılmıştı, 
ama, fazla etkileyici de~ildLAncak, 
Ortadolu'da SSCB lehine buyük, bir 
denge dcgişiıninin başladıgı ve kürt
lerin de, politik sürecin içinde yeral
dıgı Haşimi Monarşisi'nin/ıkılma
sından sonra. Kürtçülük v . de asıl 

· komünist- kürtçülük TÇ literatürün
de artık vazgeçilmez birkavtam ola
mk yerleşecekti. Nitekim,? Haşiıni 
Monarşisi'nin yıkılınasındah bir yıl 
sonra 49 Kürt aydını basında koparı
lan büyük bir gürültü ile ıutlıklandı
lar, (1959). Tarihe 49'1ar ollırak ge
çen bu operasyon çok ciddiye alındı. 
Öyle ki, Z7 Mayıs Darbesi'n~en son
ra genel bir af ile bütün haP,isaneler 

· · boşaltı lirken, bu 49 Kürt aydını Harp 
·Okulu .. : zındanlarında tutuldular. 
49'1arın iddianame hazırlıkları daha 
sonra Cumhurbaşkani olan Cevdet 
Sunay ve benzerleri tarafından yapı
lacak ve onlar özel askeri mahkeme-

'··ılerdec)'I!J'gılanacaklardı. r." . . .. 
1 lıarZııni'ye Thıbzori /astiii ~önder

dikleri iddiası ile yargılanan ınsanla
ra idam ce1.ası isteme gibi bir huk~k 
anlayışına sahip olan istihbarat sri
baylarının Cumharbaşkanı oldugu 
bir ülkenin Kürt politikası nasıl oJa
bilirdi Id? Bu anlayışlar sonuç olarak 
günümüze !<adar gelen devlet politi
kalar~ıı. biçimlenecek, derinleşecek 
ve ideolojL ~~li,ne gelecekti! 
49'1ar, son (Jöilemde TC içinde faa

liyet gösteren Kürthareketinin birin
ci kuşa.ıtıydı. 49'lar operasyonunu, 
23'1er, TS''Ier vb. izleyecek; 1965'de 
TürkiyeKDP, 1969'da Devrimci Do
lu Kültür Ocaklan (DDKO) kuru-
facaktı. · 

12 Mart müdahalesi, özeiiikle Di
)'arbekir'de kurdu.~tu özel askeri 
mahkemelerde bu J(.uşagı yargıladı. 
)'argılananlar, yargılama ve zından 
sürecinden yenilenerek, ideolojik ve 
politik açıdan güçlenerek çiktılar. 
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1974 Affı ile yükselen toplumsal 1 

· muhalefet içinde Kürt hareketi, Di- : 
yarl:ıekir zındanlarından gelen bu 
güçlü dalga ile yer aldı. 6ı.gürlük Yo-

. lu, ~tı.gari dergileri yayın hayatına 
girdi. Kornal yayınevi önemli yayın
lar yaptı. DDKD, ASDK-DER; 
DHKD gibi gençlik örgütleri çalış· 
m,ıar yaptılar. PKK kuruldu. 
. 12 Eylül'de General Evren düdüAil 
çaldıgı zaman, 1959'dan biı yana po· 
litik milcadelede yer alan Kürt aydın· 
ları 20 yıla yakın bir mirasın sahibi 
durumundaydılar. 
Demek ki Kürt halkı son yirmi yıl· 

da politik alanda olsun, edebiyat, sa
nat kültür alanında olsun bu insanla
rı yetiştirebilmişti. Halkın mücade· 
tesine öncülük edecek, onun ulusal 
ve uluslararası ilişkilerini kuracak, 
politik ve toplumsal örgütlenmesini 
saglayacak dinamik ögeler bunlardı. · 

12 Eylül darbesinden sonra bu kad
roların oldukça büyük bir bölümu 
Ülke dışına çıktılar. Rızgari'rtin mer
ke7. kadroları dışında, denilebilir ki, 
siyasi örgütlerin yönetici kadroları
nın oldukça büyük bir bölümü Otta-

. dogu'ya çıkııbilmişlerdi. İrak KbP 
ve Yekitiya Nıştımart'ın da merkez 

~ 

kadrolar' aynı döneinde Ortadoguda 
idiler. W tabi, TUrk solunun tüm si
yasi gruplarının liderleri de ... 

Kürt h4reketi açısından genel ola
rak bakıldıgı zaman iş w• gtıç birligi 
açısımiab böyle bir olanak, her ne 
kadar fe]aketin getirdigi bir olıınak 
ise de, '* .. "yük bi.r.şan.s sa.yılmalıy.dı. 
Ortak acılarla yüz yijze olan Kürt ha-
reketi, ortak ihtiM~~rarla da yüzyüze 
idi. .Düş~1an, bütün. vahşeti ve acı
masızlıgı ile ortada idi. S ilahın ve si
yasetin örgütlenmesinde birinci de
receden görevli ve • sorumlu olan 
merkez kıldrolarise, küçük bir alan
da ve iç içe idiler. Sorunlar öylesine 
büyük bir aynilik, öylesine bilyük bir 
özdeşlik içinde idi ki, hayat siyasi 

· gurupları hemeh hemen her alanda 
ortak çalışmaya zorluyordu. Bunun
la birlikte, siyasi yapılarda akıl al
maz bir yıkıntı ve parçalanma yaşan-. 
mnkta idi. Yılgınlığa, eziklige düşen 
kadrolar, uğruna can verilen ilkeleri 
birer ikişer unutarak, yü1.lerini Av· 
rupa'ya dönmüşler, siyasi hareketle
rin merkez kadroları da, aşağı yukarı 
aynı rotayı tutturmuştu. 

Ancak Ortadoğu'dan Avrupa'ya çı· 
kışın n~ührüs~yasi guruplaran elinde 

oldugu için, siyasetler arası tnılik -
kabul edilsin edilm.· esin olabildiğince . 
prağmatik ve oportiiıus~anl~~~~~rıa.~ .. 
sıkiaşmış durumda idi. Kısa bır süre 
sonra Av,rupa ve özellikle de İsknadl-. 
ilav ülkeleri Ortadoğu'dan gelen iıti.=:,:. 
Ca salgını ile dolup taştı. Her neden:". 
se devrimci fııilitanlar yüzterin ülke- .. ' 
ye değil de, Avrupa'ya dönmüşler'cli,;t: 
ve her nedense siyasi hareketler peş-~., 
merge karargahlarında kendilerine., 
sunulan imkanlara devrimci bir içe
rik ka1.andırma yerine, merkez kad-

.:tolan_nı birer lkeşer buralardan çe
kerek Avrupa'ya* transfer ediyorlar
dı. Türkiye genel seçimlere girdigi 
zaman Kürt hareketinin gerek kurta
nimış alanlarda olsun ve gerekse Or
tadoğu'da olsun bir iki dışında kim
sesi kalmamıştı. 

Bu arada bir de, birlik deneyi ya
şanmıştı. Bu birlik, kadroların Orta
doğu'da olması nedeni ile Ortadoğu 
merkezli idi. Kürtler, Hevkari diye 
adlandırılan S'li bir gilçbirli~i çalış
ması yapmışlardı. Ortadogu da mu- . 
haceret bitince, Hevkari'de ölmüş, 
fatiha Stockholm'de okunmuştu! 
Son bir birlik girişimi de Tevger ile 

gerçekleşti. Kadroların Avrupa'da 
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olması nedeni ile Xvnıpa merkezli 
olan revger'in çalışmalan sürüyor! 
Sözün özü şu: Kuzey Kürdistan'da 

ideolojik-politik ve örgütsel müca
deleyi sürdürme görevi ,Yaklaşık 20 
yıllık bir mücadelenin mırasçısı olan 
bu günkü kadroların omuzlarında- · 
dır. Bu kadro, Kürt hareketinin keyfi 
ve kendiliginden süreçlerle deAil, 
taffi tersiıie büyük tarihsel olaylarla 
politikanın gündemine geldiAini, ge-

tirildiAini bi7.zat yaŞayan bir kadro! 
Dört parçadaki Kürt harekı::ti ile ya
kın ilişkiler kurma ve Avrupa'da yay
gın ve etkin çalışml!lar yap,ma şansı
na sahip bir kadro. Ideolojik şartlan
malardan, · politik bagımlılıklardan 
kısmen olsun kendini kurtarma ola
naklarına sahip bir kadro. Ve en 
önemlisi, eger ustaca yararlanılabi
lirse Dünya kamu oyunun geniş öl
çüde destek ve dayanışmasına sahip 

bir kadro. 
DeAişik siyasi guruplar içinde 

ve/veya dışında duran bu kadrodan 
bu gün beklenen en önemli görev bü
tün güçleri tek bir genel taarnız cep
hesinde bir araya getirme görevidir. 
Bu konuya gelecek yazıda işaret 

edecegiın! N.BORA. 

· • PKK "nın '"' A\TUptJtroj/ifinth Jijf~r siya..,.tlrnl~n 
}ırlclı tlaırrınthi/mo lfOm ~/IMk Jlt'relir. 

(*) KÜRDISTAN PRESS, Nr:64 ,9.3.1989 ,sayfa 3'ten alınmıştır. 

--*--

52 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~~-----------------ç_A_G_R_I<_*>----~------'-' _____ 1 

" .. ,., ·-·-
TC devleti 'nin yıllardır Kürt ulusuna.uyguladığı asimilasyon, jenosid ve 

mecburi i skan uygulamaları, gün geçtikçe tırmandı rı larak boyutlanmak

ta.dır: "· 

Kürt ulusuna yönelik sıldırılarda kimyasal silah kullanmaktan sakınma::: 

yacağını gösteren TC Ordusu (2000'e Doğru Dergisi'nin 1989 sayı:30'da 

genişçe yer verdiği haberde, 30 Temmuz 1988 günü Diyarbakır'ın Hani 

ilçesi Serdi Köyü'nün yakınlarında 9 kişinin kimyasal silahlarla öldürül

düğü ifade edilmektedir.) bu günlerde CUDi Dağı ve yöresinde yeni 

bir NBC taarruzuna hazırlanmaktadır. Bölgedeki askeri hazırlıklar ve 

bir takım yetkili ağızların açıklamaları da bunu göstermektedir. 

1988 Mart'ında Güney Kürdistan'da (HALEPÇE) Hiroşima'yı yaşıyan 

Kürt ulusu, bu kez Nagazaki 'ye haz ı ri anmaktadır. Bu noktada, bütün 

ilerici ve demokratları, insan hakları savunucularını TC'nin bu insanlık 
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dışı saldırılarına dur demeye ve onu dünya halkları önünde lanetlameye 
çağırıyoruz. 

·· · ·· · ··KÜRDISTAN 'DAK-i--KATLIAM 'LARlN HESABI SORU LACAK!--

·,·;:·· ' 

54 

ZAFER EZILEN HALKLARlN OLACAKTlR! 

19. 7. 1989 

{*)Bartın Özel Tip Cezaevi Siyasi tutukluları tarafından toplam 70 
imzalı metnin orijinalinden aynen alınmıştır. 
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1 LOZAN "BARIŞ" ANTLAŞMASI 

Kürdistan'ı 4 parçaya bölen ve sömOrgeleştirilmesini resmileştir~n; Kürt 

ulusunu köleleştiren Lozan "Barış" Antiaşması 66 yaşında ..• 

66 yıldır Kürdistan askeri işgal altındadır •. 

66 yıldır Kürt ulusu zulüm görüyor ve yaşamı kanla ·yoğruluour •.• 

66 yıldır Kürdistan'ın yer-altı ve yer-üstü zenginlikleri talan eciilmekte 

ve Kürt ulusu acımasızca sömürülmektedir. Ve bu ulus yıllardır, Türkiye, 

Iran, Irak ve Suriye sömürgeci devletlerine ve dolayısıyla emperyalistlere 

~arşı özgürlük ve bağımsızlık savaşı vermektedir •.• 

66 yıldır, kahramanlıklar ve ihanetleri e iç-içe yaşamaktadır ... 

4.11.1922 tarihinde isviçre'nin Lozan kentinde başlatılan "Şark Işleri Konfe
ransı", 24. Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan "Barış" Antiaşmasıyle 

noktalanmıştı ••• 

. ·Konferaijs~, ingiltere mparatorluğu, Fransa, !·talya, ABD: ve Japonya 

devletlerinin temsilciler nin yanı sıra, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-

ı 
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Sloven Krallıkları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tem~ilcileri 
katılmışlardı. Portekiz, ispanya .. ve Belçika devletleri temsilcileri Mialf-Hu
kuki ve ekonomik konuların göruşülmesinde, Rusya ve Bulgaristan dJvletleri 
temsilcileri ise, Boğazlar Sorunu'nun görüşülmesinde ha.;zır bulunmuşlardı .•. 

Bu konferansın yapılmasının nedeni, 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası 
gelişmelerin zorlamasıydı. Örneğin; 1917 Devrimi ve buna bağlı olarak 
uluslararası düzeyde meydana gelen çalkantı, Yunan ordularını n yenilgisi, 
Ermeni güçlerinin ge rj .çek).lmeleri, Ankara Hükümetin'in H usya lle sıkı 
ilişkileri ve Güney Kürdistan~da Kürt aşiret güçlerinin u!usal bağımsızlık 
mücadelelerini başlatmaları gibi ... lstenilen bölgedeki halkların çikarları 
ve özgürlüklerini en iyi biçimde Ji'k-orumayı getirecek; "Bai"tş" Antlaşması
nın başlangıç kısmında belirtiWiği şekliyle "Doğu'nun huzurunu botan 
savaş durumuna son veren 11 bir- barış'ın yaratılması değildi ••• 

Amaçlaı:ıan; 1914!1erden önce ve 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın 'devamı 
sırasında "Müttefik· Devletler"in kendi aralarında gizli olarak programlaştır
dıkları; Osmanlı ·imparatorluğu'nun egemenliği altındaki Asya ve Afrika'da
ki ülkelerin bölüşümü; buna bağlı olarak siyasi ve ekonomik çıkarlarının 
korunması ile, bölgede düşünülen "statüko"nun hayata geçirilip, uluslarara
sı güvenceye bağlanmasıydı .• 

Bu nedenle, konferans çalaşmalarında, "Müttefik"lerin getirdikleri (gizli 
toplantılarda alınan' kararlara dayalı hazırlanan), tasarılar esas alınmıştır. 
Bu tasarılar çok küçük birkaç değişiklikle (küçük. devletlere verilen küçük 
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ödünlerle ilgili) konferanstan geÇir-ilmiştir. . . . : . 

Lozan Antlaşması, TC. açısından ekonomik temelde, "Müttefikler"e -em'

peryalizme- teslimiyetti denilebilir. Ancak, siyasi olarak, yeni· yapının 

(Ankara Hükümeti' nin/yeni TC) uluslararası düzeyde kabulü ve " M i -

sa k- ı M i 1 1 i " olarak ilan edilen sınırların kazanılması noktasında, 

büyük bir başarı ydı... ' ·.· 

Diğer yandan, Lozan Antiaşması, sosyal-kültürel ve dini hakların tanınması 
ve kullanımının güvence altına alınmasıyla, Müslüman olmayan azınlıklar 

(Rumlar, Yahudiler ve "Bağımsız, Birleşik Ermenistan" tasarısından geri' 

adım atılmış olmasına rağmen Ermeniler) için de bir kazançtı. 

Lozan Antiaşması 'nın 1. bölümünde (37i·d~n 44'e kadar olan maddeler); 

"Müslüman olmayan azınlıkların serbestçe ibadethane açmaları, kendi ana 

dilleri ile ibadetlerini yapmaları, ört ve geleneklerine göre sosyal yaşamla

rını sürdürmeleri ve bu hususta gereken kurumları oluşturmaları, buna 

gereken kolaylıkların sağlanması, ana di lde eğitim ve öğretim hakları, 

okul ve benzeri müesseseler kurma, vakıflar tesisi, bu oluşumlar için 

devlet bütçesinden katkı ve bu hakların kullanım ve korunmasında Milletler 

Cemiyeti 'nin Kontrolü" kabul edilmiştir. 

Lozan Antiaşması, sadece, Kürt l:'.Jusu için bir kayıptı. Otonomi ve giderek · 

Bağ;ıriısız Kürdistan Devleti kurma fırsatı veren Sevr Antiaşması geri 
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alınmış, toplum ulusu ve ülkesiyle parçalanmıştı.. Denebilir ki •. 1 Lozan 
Antiaşması Kürt ulusunun ulusal haklarının ve verdiği kavganın inkarı~~~ .. 
Kürt ulusu Lozan'da,ulus ve halk olarak,ulusal talepleri , kavgası ve ibölge
deki konumu ile ele alınıp, "Ulusların Kendi Kaderlerini Kendilerinin 
beUrlemeleri" ilkesine ilişkin olarak tartışılmamıştır. Kürt ulu9undan, 
sadece_Türkiye'nin güney sınırının (tarihi, coğrafi, ·ekonomik vb •.• hiçbir 

_temeli olmayan, "Müttefik Oevletler"ce sun'i olarak yaratılan, Suriye ve 
Irak devletleri ile Türk sınırı) tespitinde, sözedHmiştir. Tartışmada sorun, 
Musul vilayetiydi. Musul Vi layeti 'nin hangi devletin sınırları· içine alınacağı 
tartışı lı yoı:du ••• 

Ilginç olan,_. Alt . KOmisyon topl~~tı.larln<!a. 'le .. _ genel ·oturumla~tf~ . sorunla 
ilgili 'sürdür~leı:' ~~rtışmalardı. Türk ve Ingil i(.' Temsilci heyetleri a:çıklama
larında ve gösterdikleri istatistiki erde, Musuf vilayet i' nin Kürtlerin . ülkesi 
olduğu, buradaki toplam nüfusyn 5/8'ini Kürtlerin oluşturduğu ve bu bölge
o,in: erı. eski. ve yerJ,eşik halkınin J<.ürtler olduğu gerçeğidir... Kürtlerin 
Ke8di .. Kaderini KJmdiS:inin .. Belirle_mesi · ve yönetirnde asal unsur olması 
gerektiği no~~aşu:ıda :Qeğii,, .,bu. ül~~de azınlıkta bulunan Türk ve Arap 
halkı.ndan hangisi )le, birllı<ie ,hareket edebileceğidir.. Ve haııgi devletin 
uyrukluğuna verilmes,i gere~tiği. değerlendirilmiştir .. 

Örneğin; 23 Ocak 1923 günü öğlede~ sonraki oturumda lsmet Paşa; 
"Ingiliz Temsilci Heyeti'nin verdiği rakkamlar kabul edilse bile, Arapların, 
Musul Nüfusu'nun ancak dörtte !)Iri olduğu gözükmektedir~Bir .ülkenin 
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toptam nüfusu'nun ancak dörtte birini bulan bir etnik unsura verilmesini 

-böyle bir mantığı- savunmak güçtür" 

şeklinde bir belirleme ile, Lord Curzon'u eleştirmiş ve ardından aynı 

mantıkla Musul 'un, toplam nüfusun ancak 1/12'sini oluşturan Türk etnik 

unsuruna bağlı olarak Türk Devleti 'nin sınırları içine alınmasını istemiştir •• 

Bu mantık bağlantısı içinde, antlaşmanırı 3. maddesinde, 350.000'in üstünde 

bir Kürt nüfusunun yaşadığı · Kürdistan'ın diğer bir~ • kesimini Suriye'ye 

bırakan; Fransa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti aras'ında yapılan 

20 Ekim 1921 tarihli antlaşmanın 8. maddesi 'nde saptanmış olan sınır, 

tartışmasız onaylanmıştır •• 

Aynı madde'de, yine aynı düşünce ve değerlendirme çerçevesinde, Türkiye 

Devletinin Irak'la sınırının, Türkiye ile Ingilizler arasında ikili görüşmeyle · 

çözümlenmesi; belirtilen 9 aylık süre Içinde çözümlenemarnesi _durumunda, 

sprunun, Mi Ilitler Gerniyeti 'ne götürütmesi ve çözüme kadar mevcut sınırın 

korunması benimsenmiştir.. · 
·J.f tü:.:. 

Sorun daha sonra, Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Milletler C.emiyeti, 

sorunu, aynı biçim ve muhtevada ele almış, daha önce saptanan (•fe'ruxerıe 

Hattı" olarak tanımlanan) sınırı (bugünkü) esas alarak çözümlemiştir. 

" .. ~ 

~illeti er ,.cerrıiyetL~';Tn~eleme Komisyonu Başkanı Kont Telel.<,i'nin. verd,igi! ,;:~-; · . 
. . .,_. 59 
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raporda yer ~lan;· 

"Eğer etnik delilden bir sonuç çıkarmak gerekseydi, bu, ahali 1 nin 5/8' ini 
Kürtlerin oluşturması nedeniyle, bizi, bağımsız bir Kürt Devleti kurmasını 
öne sürmeye iterdi. Böyle bir çözümün düşünülmesi halinde, verilen sayıya 
Mecusi(zerdüşt) dinine bağlı Kürtlerden _Yezidileri ve Kürt unsuru tarafından 
asimilasyonu kolay olacak Türkleri katmak yerinde olur. Bu hanyle Kürtler 
ahali'nin 7/8'ini oluşturmuş olu,r. Her iki tarafça sunulan istatistik1er ve 
haritalar yanlıştır ••• " · 

açı ki am aya karşı n bu kararı al m ı ştır .• 

Suçunu gizlemek için olsa gerek, verilen karara ekiantili olarak; 

"Kürtlerin ülkelerindeki yönetim, adiiye işleri, okullardaki eğitim için 
kendi ırklarından memurlar atanması, Kürtçenin b4 hizmetlerin resmi dili 
olması yolundaki istemleri hesaba katılmalıdır" 

şeklinde, Irak Krallığı'na tavsiye d e bulunmuştur •• 

~azı çevrelerde (içte ve dışta, bilhassa sosyal-demokrat kesimde) Müslüman 
azınlıkların ve bu bağiantıda Kürt halkının ulusal demokratik haklarının 
(dil ve kültürünün), Lozan Antiaşması'na getirilen genel kapsamlı 38 ve 
39. maddelerle tanındığı ve korunduğu sav u n u 1 ur. Belirli dönemlerde 
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-özellikle ulusal muhalefetin gelişen süreçlerinde- soruna çozum olarak, 
Lozan .Anti aşması'nda sözü edilen bu maddelerin uygulanması, TC. Devletin 
karşı·ıSıl o g an olarak· da, kamuoyunc:ıa kuUanılmıştır ... 

BU YANLIŞTIR.Diyebiliriz ki, bu görüşü getirenler de bunun yanlış olduğu
nu biliyorlar!.. Amaçları, Kürdistan'daki mücadeleyi "belirli .. :bir· yerde 
tutma"kt1r. ~:.~; ··~ ·,J_ ·,~;·;;._~" u"' .. ı· .. 

Türk Temsilciler Heyeti, kurulacak yeni devletin Türk Milliyetçiliği üzerine 
oturtutması çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşmasına büyük önem vermiş 

ve Türkiye açısından Kürt ulusu ile ilgili bir yükümlülüğün getirimemesine 
özen göstermiştir .• "Müttefikler"de bu konuda titiz davranmışlardır. Türk 
Devleti ve ·bölgede kurulan diğer devletlerin sisteme bağımlı kalmaları 

çıkarları açısından en uygun olanıydı .• Ve yapmak istedikleri de buydu. Bu 
çözümün, o ülkelerdeki kullanılabilecek iç ve dış sorunlaırın bulunması ·• 
durumunda, daha kolsy olacağı da biliniyordu.. Titizlikleri bundandı.. Bu 
nedenlerle oluşturmak istedikleri sisteme uygun düştüğü için,Kürt Sorunu'nda 
ısrar edici olmamışlardır. Ancak, bunu, Türk Temsilciler Heyetine karşı 

bazı yaptırımlar için ödün olarak kullanmışlardır •.• 

Konferansın 9 Ocak 1923 günkü 
Montagna. ıtarafınd.m ~1ıunuhm Alt 
almıştı: · " 

oturi.ımunda, ltalyan Devleti Temsil c isi 
Komisyon raporunda şu görüşler yer 

"Azınlıkların korunmasına ilişkin hükümterin .. Türkiye'de :ışoy, dil ve din 
61 
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~~ +~~~ 

. az'ı~nlıklarrnın -Müslüman azınlıklar-ı -da içine almak üzere- hepsine 'uybulan:... 
ması konusunda uzun bir tartışmadan sonra, Alt Komisyon.bu hükütnlerin uygulama alanını Müslüman olmayan ---~ıınlıklarla sınırl_andırabil~eğini düşünmüştür". · ,;., 

Buaç~klama-karşısında·F~ansa p_~vle,ti temsilcisi -'M. B~rr_(;)re 'is"e şu ~belir-lemede buluomuştwu ,,J,, _ · - ........ ~[' , _ ···'" __ 
"'Turk TemsHc-j:c Heyeti 'nin şüphesiz görmüş olacağı gibi, Müttefikler çok önemli tav-iz-lerde ··'bülunmuşlardır. Görüşmalerimize temel olan tasarıda yazılı özel bak ve r.garantilerin yalnız Müslüman olmayanları J~ai>s.~ması bir t'aviz'dir~:N.1Qttefikf'et''ce gösterilen" .y~laşma zihniyetinin elle· tutulabilir işaretlerfdir. Bunu da, Türk 'K,'amuoyu, Müttefiklerin Türkiye'ye karşı iyi niyetli tutumlarının bir kanıtı 

1

Si:ı.yabili_r,''· 
-- '·· -~. Aynı oturumda, ingiliz Imparatorluğu .;f,emsHoisi >~ Lord'pur~on'da konuya temas edere~ .. şöyle demi'şti: · · · t,, · . .· · ' 

"M.I3arrere'ı::ıin ·belirttiği gibi, Alt Komisyon'un Türk Temsilci Heyetine verdiği faviz'e geçiyorum. Alt Korhisyon önce, bütün etnik azınlıkların, başka bir deyimle, Müslüman olmayan azınlıklar gibi Müslüman azınlıkların da -örneğin,Kürtlerin, Çerkezlerin ve Arapların- tasarıdaki hak ve koruma tedbirlerinden yararlanmalarında direnmişti .• Ancak, Türk temsilci Heyeti'nin, bunların korumaya ihtiyaçları'nın olmadığını belirlemeleri ve gösterdikleri tepki karşısında; Alt Komisyon bu koruma tedbirlerini yalnız Müslüman olmayan azınlıklarla sınırlamayı kabul etmiştir" .. 
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Yukarıda belirlenen, Lord Curzon vQ ·M. Berrere'nin. :·.görüşleri açıkça, 
bazı çevrelerin, Lozan Antiaşması'nın '38 ve 39. maddeleri 'nin içeriği lle 
ilgili getirdikleri yorumu yalanlamaktadır •• 

Ayrıca, kazanılmak istenen ticari imtjyazlar, maden, petrol arama ruhsat

ları, ticari ve sınai şirketlerin h~klarıriın garanti altına alınması ve 

bölgede düşünülen bölüşüm ve siyasi yapıların hesabına, Türk olmayan 

Müslüman halkların -aslında yalnız ,Kürt halkının- peşkeş çekildiği ve 

kullanıldığı gerçeğini de ortaya koymaktadır •• 

'Mütteflkler~ Osmanlı imparatorluğun& bağlı halkiara ve az,ınlıklara çeşitli 
.. ,, ·Vaad ve~ t~ahhütlerde bulunmuşlardı. ; Bunun nedeni belliydi: Hem savaş 

'dorıem'inde''bunları imparatorluğu karşı savaşa sokmak ya da en azından 

savaş dışı tutmak; hem de savaş sonrası düşünülen bölüşümün ve bölgedeki 

·cj,çıkfU'fafinın"' kontrolü ve korunması açısından, kendilerine bağımlı siyasi 
·yapıların yaratılmasıydı •• 

Istedikleri; bölgedeki petrol ve diğer hammadeler; arama ve işletme imti
yazları; deniz taşıma yolları, körfez ve kanal~atın kontrolü; pazar alanla

". rının güve·nce. altına alınmasıydı •. 
-<,; .. ' . ~ 

S~ftş önces~.ı:-~e ~~~ı;l{ası, Sevr ve Lozan Antlaşmalahnda gözlenen, yuka,rıda 
sözünü: ettiğl/riiz .. : Çı~arların korunması ve bölgenirr kontrolü açısı!"danı;~iyasi 

·'·.d&t!Senin kurtWıTlasıy~ı. , · · · · 
\!1LJ'\(.t. ~~===-·· ~. 63 
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'ı .. 

. . ı:~ ·.~ .·;:.; ' ·~ ~;~ ~··: . .ı. 
Sevr Antiaşması nda; e.'it!~şlk - ·. Bağımsıı Erme~lstan Devleti,. ile .. i bunun yanında; coğrafi, ırki ve· ekonomik homojenlikten yoksun; tarih.i ve i~eolojik temeli olmayan Irak ve Suriye Devletlerinin kuruimasının planlanmasıydı ..• Tampon bir bölgede, Kürtler için, Osmanlı imparatorluğuna bağlı ''dahili :Otönomi"nin düşünülerek ve ardından Lozan Antiaşmasında bundan geri adım atılması ise; .yukarıda belidedi.ğimiz denge' nin kurulmasıyla ilgiliydi.. . 

'Müttefiklerce~ o günkü koşullarda sorunları itibariyle kendilerine bağımlı bir Tü.rk Devleti v~. yönlendirecekleri Suriye ve Irak Devletleri; ırki ve 
coğrafi homojenliğe sahip kürt ulusunun kuracağı b~ğımsız Kürt Devletine tercih edilmiş ve KÜRDiSTAN PARÇALANMIŞTIR ••• Kürdistan'ın sö mür-

•j. 

.ge · statüsü resmileşmiştir. .;,. Lozan Konferanstnda egemen düşünce buydu... Bu düşünce çerçevesinde, bölgede kurulacak siyasi statüko evvelden saptanmıştı. Antlaşmayla; düşünülen bu siyasi ve ekonomik statüko'ya, hukuki kılıf bulunmuş ve uluslara
rası güvence sağlanmıştır •.• 

Gelinen sonuçta; Kürt örgütleri, siyasi lider ve kadrolarının, aydınların ve yurtsever eşrafın da günahı var.. Savaş sonrası dönemde, uluslararası 
eğilimi ;dB· hesaba katarak, Kürdistan'da varolan güçleri harekete geçirip, sorunun fiilen çözümü yerine;" Müttefikler11 ve M.Kemal Hareketi 'nin ilgi ve taahhütleri (bölgedeki gelişmeler ve qMüttefiklerinll bölgedeki ekonomik, siyasi hesl!lpları gözardı edilerek) önemsenmiş ve bu bağiantıda ÇÖZÜM 
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BEKLENMIŞ'tir ••• 

Savaşta ve barış masasında da başarının, sahip olunan siyasi-askeri güç ve 
otoriteyle bağlantısı hesaba katılinamış'tır •. 

Lozan antiaşması milyonları aldı •• Kürdistan'ı bir baştan bir ba!la kana 
boğdu... Diyebilirz ki, alınan derslerin -eğer alınmışsa- faturası ağır 

.>lmuştur. Önemli olan, oyuna bir daha gelinmarnesi ve tarihin -bu işlerlik
te- tekerrürüne fırsat verilmemelidir. 

Z.Baran 
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[ AÇIK ME~TUP 

Sayın insan hakları savunucuları, 

Yıllardır Orta-Doğu 1 da bir dram yaşanmaktadır. Bu 
dram , inkar edilen, siya~i ·haritası, ~;'di:4i ı-'<;•-'!<Oitürü, 

tarihiyle; bütün ulusal değerl.eriyle Kürf'"ile 91f<:UMstan 
d r a m ~ 1 d 1 r.. · · ~- ~ :. ; ·_; ~ : / · · .. · ·~ :. s i;_ 

: DOnya'da, -20-25 milyon nÜfusa sahip, ulusal· kimliği 
reddedilen bir halk varsa, O 'da Kürtlerdir ••• 

·Kürtlerin '"'yaşadığı bu dram' ın boyutu, yalnızca bu 
han(;t':,:;zinck'e ·bağlı tutmakla kalmayıp, aynı Ş§kilde" 

Irar-i !H~~k,Suriye ile r:rürkiye 1de ·y·aşayan emekçi. u1uslar 
ve :·'azı nl+kfarı ' da mutsuz ediyor'. KG rdistan 'da"'sömürge 
s-tatüsü dellam ettiği sür;eee de; bu dört ülkede demokra
t'ikj'1()netimkn oluşamai'~0h.ışamaz, çünkü, ; Ki.irdistan'ı 
a·ra:ıarında bölüşen devletlef, sürekli olarak anti'.;.demok:.. 
ratik baskıcı yasalarla· ve miUtarist yı.ğınaklarla bu 
alanı denetimlerinde -tutmaya o çalışmaktadırlar. -Ki, 
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68 

zora ve sömürüye dayalı Ilişkilerin doğal bir sonucudü-f 
bu .. 

Bir ulusu ezen ·diğer bir ulusun-da özgür alamıyacağını 
ve sömürge halkların efendilerinin·boyunlarında değirmen 
taşları. olduklarını, bütün bunları bilmeyen var mı? 

Siz Türkiye'li A YDlNLAR, DEMOKRATLAR, iNSAN 
HAKLARI. SAVUNUCULARI; 

Yıllardır Kuzey Kürdistan'da örgütlü devlet terörü 
estirilmektedir. Bu terör, son yıllarda, tam bir vahşete' 
dönüşmüştür. Kürdistan'ın bütün birimlerinde ve özellik
le Olağanüstü Hal Bölgesi'nde yaşıyan Kürdistanlı'lara 
her türlü insanlık ve çağ dışı işkence ve baskılar 
uygulanmakta; can ve mal güvenlikleri, "yasal" hakları 
hiçe sayılmaktadır ~ Onbinlerce asker ve polis güçüne 
ilaveten, "Köy Koruculuğu" adı altında, Para-Militer 
örgütler kurularak, toplum terörize edilmektedir. 
(Bugünlerde de T e r i t o r y a 1 M i 1 i s örgütlenmesi 
ve özel Harekat Kolordusu · oluşturulmaya çalışılmakta
dır.) 

Mecburi lskan, gözaltı, işkence, zından ve yasaklar · 
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günlük yaşamın eti-kemiği olmuştur. Kürdistan'daki 

bu günlük yaşam 1 işgalci !srail .. karş1sındE1L?1Jlaksızlığa 

uğrayafı~'bir toplum olan Filistin halkının yaşamından 

on kat daha acıklı ve zorludur. Bu vahşet tablosunu 

günlük basından bile görmek mümkün •• 

Blr '·toplum, dünya'nın gözleri önünde, saat .be saat 

yok edilmeye çalışılıyor. Gerekçe hep aynı: 

"Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğünü sağla

. mak", 11 Eşkiya 'yı yok etmek". 

:eurada eşkiya olan bizzat devletin kendisidir. Vatan 

diye belirtilen topraklar ise; 1923 Lozan Emperyalist 

Antlaşmasıyla gasbedilmiş Kürdistan topraktandır. 

işte, siz Türk demokrat ve ilericileri bu davada ırkçı 

ve sömürgeci TC devletinden (ki; bu. devlet, parlamen

tosU,ordusu ve bütün bürokratik kurumlarıyla Türk 

Burjuvazisi 'nin egemenlik aracıdır.) yana değil; bütün 

tercihierinizi haklıdan ve mazlumdan yana, halkların 

özgürlük ilişkilerinden yana,· emekçi Kürt halkının 

çağdaş-demokratik mücadelesinden yana kullanmalısınız. 

Ancak, bu koşulla, özgür dünya ulusları karşısında 

de·m:6R1tat;·Turk ay.dınr~·o.lma atnı aklığına sahip: Ql,abiUr

siniz. Ancak, bu koşulla Türkiye'de demokrasi mÖcade-
69 
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lesini layıkıyla yürütebilirsiniz .. 

Insan Hakları savunucuları, demokratlar; 
Kendini demokratik hukUk devleti, Avrupa u1uslarının 
bir parçası olarak dünyaya lanse eden ve bu anlamda 
AET 'ye de girmeye çalışan Türk burjuvazisi 'nin bu iki 
yüzlü, terörist yanını teşhir etmek; devlet terörü ve 
zoruna karşı mücadele eden güçlere destek ve yardım 
etmelisiniz.. Son olarak, 2000'e Doğru dergisi'nde 
yayımlanan KKK'nın 1986 tarihli "iç Güvenlik Klavuzu"
nda açıkça NBC silahlarının kullanımı yer almakta, 

·yine aynı şekilde operasyonlarda kimyasal silah kulla
nıldığı açıklanmaktadır. Iş bununla da kalmayıp, "Cudi 
Dağı" ve çevresinde günlerdir süren olaylar, yapılan' 
askeri hazırlıklar, geniş çaplı bir· NBC taarruzuna 
geçileceğini göstermektedir •• · 1.988 Mart'ında Güney 
Kürdistan'da (HALEPÇEh Hiroşima'yı yaşayan Küft 
halkı, bu· kez NagazaRi 'sine hazırlanmaktadır. 'Bu 
noktada demokrat ve yurtseverler bütün güç ve en e rj i le• 
riyle buvahşetin önüne geÇmek,dünya kamuoyunu-.: sefer...:· 
ber etmek:iorurıdadırlar.Suskunluk ·ve kayıtsızlık, bu 
katliama ortak olmaktır .• • 

Dünyanın özgür ulusları , gibi şafağa · Qöremeylp günba-
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tımında kalan- Kürt ulusu, --yoiyıllardi-r·---ö-farifii anla 
buluşmanın, uzun g!lııbatımına son vermenin zorlu 
savaşının içindedir ! 

Fetihçi güçlerin namlularından kan damlaya dursun, 
ele geçmez dağların ardında. tan atmak üzere... Kan 
ve ateş göllerinin içinden çagdaş ve onurlu bir halkın, 
derrıokratik-sosyalist bilinçte. donanmış cesUr ve kararlı 
savaşçıları' özgür gökler altında kurtuluş bayrağının 
dalgalanacağı tarihi anın. çoşku ·ve heyecanıyle yanıp 
tutuşuyorlar .. 

" 

Ne kan, ne barut, ne "detant" ,ne "barış", 
Ne aldatıcı o t o n o m i ne de k ü 1 t ü r e 1 

özerklik. 

Hiçbir burjuva manevrası, Kürdistan 'ın 
ekonomik kurtuluş mücadelesini yolundan 
durdurmaya yetmeyecektir! .. 

politik ve 
saptı rmaya, 

Emeeryal i st . sömürgeci 'leri n <;> rta-DOğu'daki 
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VIETNAM'ı kÖR D -1 S .TA- N olacaktır!!!, 

s :8. y g ı ı a r ı m ı z 1 a ... 

' 't'! \ ·; 

Bartın Özel Tip Ce~aevi 

Rızgari Tutukluları 

29.7.1989 

'·~ ·.~ ' ' ' 
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[ 
TÜRKiYE'DEKi SiYASi CEZAEVLE~i * 

*DiRENiŞLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi 

'Yukarıdaki ·-değerlendirmeler ışığında 
baktığımızda (Rızgari 19. Sayıda yayınlanan 

1 ve ll genEil değerlendirme -Açıklama 

·''bizim-), Eskişehir E/Tipi Cezaevi, direnişe 

ilk bS.Şiayan tezaevlerind_en bi ri olması ve 
37 gün-· gibi uzun bir süre (Ekim-Kasım 

1988 Direnişi 'nden söz 'edilmektedi~-:-Açıkla-
·ma bizim-) AG (Açlık Grevi)_._. yürüterek, 

geneldeki di ren iş yükünün ~önemli, bir 
,;HölümürHf' yüklenmesi gibi pzellikleriyle 

' 'ahilmaya değer. Bunu bir olumluluk olarak 
görmek· gerekiyor. Ne varki, bu,konumun 

.ic•anfaşmaya yansıdığını söyle_m~k zordur. 
--~ Alllaşmıf,: e s k i ·statü 'ye kısmi ilerle
_ meler,kısml gerilemeler getirdi •• 

;:!t!ı. 

·.···!·.· 

.. lll 

Bu bölümde de Es;kişehir Cezaevi ·özgülü-
ne._ ilişkin · değerlendirmey.tc çerçevelen-
dWfnek istiyoruz. -· .,~,, · 

Şimdi daha net olarak görülebildiği 
üzere, anlaşmanın ban belirsiz' likl~t-·'taşıdığı 
görülmektedir.. Bunun- ·nedeni, ·· ''eylem 
programı'nc1a.idare ile yapılacak anlaşmanın 
p ro to k .o,ı: e bağlanması öngörülôüğü 
haT de,·- .. ,g§rüŞmelerin ST:K(Siyasi ''' Tutuklu 
Konseyi -Açıklama bizim~ ile Adare arasın
da kalması, dışarıdan, gözlemci ler·· (Avukat, 
aile temsilcileri, demok<ra:tik kitle örgütle
rinden gözlemci- vb •• ') buli.ınmayışıdü •• 

:·:1 
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Böyle .olunca, yöneticiler ogün söylediklerini 
şimdi kelime oyunu yaparak,•!.iy,le ,d~fıit,böy
le deıniştik 11 diye, t e V i r y O 1 1 U ..• inkara 
yönelebilmektedirler. Üzerinde net olarak 
anlaşılmış kimi şeyleri yorumlayarak 
aleyhte kullanabilmektedirler. (Örnekse;Ki-'
tap konusu) Y__a da tümüyle vazgeçebilmekte-
dirler... (Ornekse;görüş kabinlerindaki 
telefonların kaldırılması gibi). Bu gibi 
belirsizlikler' kendilerinden:•~· asla kuşku 
duymayacağı m ız ··.STK içinde sorunlar 
yaratu, yaratmaktadır.. - ,-, 

Kuşkusuz, dire:nişi sekteye uğratan en 
önem H ögeler•eıerı bi ri, cezaevinde·~ iki ay n 
eylem · ~ programı·' bulunması.. ve sonuca 
ortak gidilmeyişiydi. Bu ';tüzden OY ve onu 
iz1~yen bir grup; . . e y ı .. e. m i 5 gün 

önce sonuçlandırdı •• Bu noktada, OY grubun
dan arkadaşların ayrı bir ey~em programına 
sah-ip . olmalarında yadırganacak bir yan 
yoktur: Elbette, en doğrusu gücün merkezi
leştirilip direniş programının tekleştirilme
si'ydi .. Fakat nihayet ortak bir zeminde. 
74 

·+"· 
a~laşama,.an grupların bütün 1

1 
yolla!• dene:.-

dıkten sonra ayrı bir eylem programı · 
·oLuşturmaları n~ kınayamayız.. Eleştirilmesi 
gereken_. nokta şudur: JJ;;:Ayrı ayrı eylem 
programları · da ·olsa;. hedefler ortaktı •.. 
Birlikte başlanılmıştı ve birlikte sonuçlandı
rılması gerekirdi. DY grubu'nunı idare'nin 
öneri lerini, "bunlar bizim için yeterli, biz 
b~rakıyoruz, siz de. bırakırsanız iyi olü'r" 
dıyerek, grup olarak ayrı bir 11 anlaşmaır~ 

·yapmaları yanlıştı.. Çünkü, ·cezaevinde o 
anda aynı tafepler . uğruna: direniŞ yapan ··· 
diğer insanlar yokm'uş gibi davranılmıştı r •.• < 
Yanlıştı, çünkü; diğer insaniarın bu bl'rak
manın sonuçlarından olumsuz' etkilenebile
ceği, eylemi uzatabiieceği gözönüne alınma-

. mıştır. Yanlıştı, · çünkü; eyiemin birlikte., 
soiıuçlandırılması yönündeki ' taahhütt.erlne' 
uymamışlardır. Aynı tav_rı STK!;·'lte "temsitr 
edilen grupfar da y~pşalardı, ··Onlar da bu .. 
eleştirinin muhatabı olurlardı. 

.·.·. --··, 

Bundan daha da olumsuz: bir gelişine· 
ise, STK ile temsil edilip ortak eylem 
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programı'na imza koydukları halde, eylemi 
OY grubunun anlaşması ile birlikte bırakan 
Kurtuluş, TKEP HK gruplarının tavrıdır. 
Üstelik, imzaladıkları program, direnişin 
anlaşmayla bitirilme.den bıraJ<ılması halinde, 
bı r~kan grup _,,ve kişBeri "eylem kırıcısı" 
olarak ilan etme hakkı tanımaktaydı. Bu 
grupların kendi hareketlerine böyle bir 
gölge düşürme hakları yoktu. Dahası, 
anlaşmaları bozarak birlikte yola .çıktıkları 
arkadaşlarını yarıda bırakarak kendileri 
için güvensiz bir konum yaratmaları, 
direnişi devam ettiren arkadaşlarının aleyhi
ne. bir konuma düşmeleridir •• 

Böyle vahim bir yaniışe neden düşüldü? 
Biz yine de arkadaşları dinlemeye ve 
anlamaya hazırız.. Fakat, ne kadar haklı 
olurlarsa olsunlar, hiçbir mazeret bu 
olumsuz konumlarını mazur gösteremez. 
Ey.Jem sürdürülür, akitlere bağlı kalınır, 
eylem içindeki hata ve zaaflar eylem 
bitimiı:ıqe acımasızca. eleştirilir, tavır 
gerektırıyorsa, tavır da koriur.. Ama 
düşmanla çelişme ve çatışma noktasında: 

'birlikte hareket ettiğiniz insanJ.arı terket
menin mazereti olamaz~ 

Eylemi kı ran grupların bazı temel eleşti

rileri olduğunu biliyoruz. Fakat bu konu
muyla, eleştiri hakkı ortadan kalkmıştır. 

Bizim, .Rızgari grubu olarak çok daha 
temel· eleştirilerimiz var'dı. En azından bu 
programın bağlayıcılığı içinde bile değildik •. 
Programdan ancak dalaylı olarak haberdar 
olmuştuk. Ancak,biz daha önce Diyarbakır'da 
oluşturulan eylem programı'nı baz alarak 
hareket etme kararındaydık. Nitekim 
grubumuz, SAG eylem programı'nı sonuna 
kadar yürütmüştür.. Ayrıca, biz eylem 
birliği bilinciyle, hem Diyarbakır'dan 

gelen temsilci arkadaşı n inisiyatifini, hem 
de, burada eylemin koordinasyon ve yürüt;..· 
mesini yapan STK 'nın inisiyatifini tanımış

tık. STK'nın idareyle görüşmeleri hakkında 

gruplarla "diyalog kurması, bilgilendi rmesi 
gerekiyordu •• Buna karşılık STK; · eylem 
sürecinde Rızgari •ye bilgi ·vermedi,_ onunla 
görüşmedi. Eylemin anlaşma · ve görüşme 

aşamasındaysa SAG'yı (süresiz açlık grevi 
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-açıklama bizim-) yürüten · tüm grupların 
görüşleri alınmasına rağmen, sadece Rızga
ri'nin görüşleri alınmadl. Eylem bizim 
dahil ·edilmediğirniz bir karar birliği ile 
sonuçlandırıldı. Sonuçta, biz bu olumsuzluk-

ları gerekçe göstererek eylemi istediğimiz 
yerde kesemezdik. Çünkü, bu eylemi, şu 
ya da bu grubun hatırı için ya da birileri-
ne nispet olsun diye yürütmüyorduk. O 
anda iki cephe vardı: Biri bizi bir kaşık 
suda boğmaya çalışan, siyasi gericiliğin 
cezaevleri politikası, diğeri de haklı talep
ler uğruna mücadele eden bizim cephe'miz. 
Kendi cephe' miz içindeki· olumsuzluk, itici 
ve kırıcılıklar, hatta buradan dışlamaya 
çalışarak· "siyaset" yapmaya çalışanlar 
olması, eylemin haklılığını ve gerekliliğini 
ortadan kaldırmıyordu.. Nitekim, eylem 
bitiminde, PKK grubunun bize karşı yargıla-
rının etkisiyle STK'nın eyleme sonuna 
kadar· sahip çıkmış bir grubu dışlamıŞ 
olması· 'Olayını eliştirdik. Blj_~leşti_ıjJ.~ri!llizi 
76 

1 

r";.', ı~ ::: ,~ ,,,_.,~.;"~:·.~u1{J: 

diğer diren,işçi ~ru~lar da ltesli~ ,~tti;~r. 
Böylece, hem eylem birliği 1 zedelenmemiş 
otdu, hem de yanlış tav.rlar mahkum 
edildi. 

Eylemimizin diğer bir eleştiri noktası 
daha var. Programın hedefler bölümünde 
"1 Ağustos Genelgesi'' ni n kal dı rıl ması ve 
"yeni bir tüzük değişikliğine" gidilmesi 
gibi, genel talepler bulunması·na rağmen, 
sonunda biz de .·cezaevi özgülüne ilişkin 
taleplerle ilgili pazarlık masasına oturmak 
durumunda kaldık. Oysa, yukarıda da 
değindiğimiz gibi, eylemin yükünü ilk 
başlayan cezaevlerinden biri ol~rak Eskişe
hir cezaevi çekmekteydi. Nazilp ve Eskişehir 

cezaevlerindeki AG'Ierin bir ayı aşması, 
eylemin doruk noktalarını oluşturuyordu. 
Kamuoyu baskısı ,bakanlığı genelge ve 
tüzükle ilgili resmi bir açıklamaya zorlaya-
bilecek ögelere sahipti. Oysa, Eskişehir'de 
"anlaşma" olması, Türkiye genelindeki 
tansiyonu düşürmüştür .. Uzun süreli AG'nin 
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ölüm sını rı ndan dönmesi, hem destekçiteri, 
hem karşıtları rahatlatmıştı r. Diğer cezaev
lerindeki sorunların da bu boyutlarda 
çözümleneceğine dair iyimser bir beklenti 
yaratmıştır. Bu nedenle, cezaevi direniş 
dalgaları bu noktadan sonra düşmüş oldu. 
Bakanlık da, Genelge ile ilgili istemleri 
küllendirme olanağı buldu. Örnekse; Ağustos 
Genelgesi 'nin halen geri alınıp alınmadığı 
ya da alınmayacağı; tüzük değişikliğinin 
yapılıp yapılmayacağı ya da yapılırsa ne 
yönde yapılacağı belli deği Idi r. {.festekçi 
gruplar A61nin bitiminden' sonra rehavete 
girmişlerdir. Eylemlerin taqı bir başarı ile. 

'·sonuçl'anmadığı tesbitini yaparken, bu 
olgu ya dayanı yoruz. Btmdan sonra belki; 
topyekun ,saldırılar belli bir süre gündeme 
gelmeyebilir. Ama, tek tek cezaevlerinde 
bildiği uygulamaları yapmaya devam ede
cektir.. ·Kamuoyu • önünde, resmi hiçbir 

ır yükümlülüğe girmediği için inisiyatifi 
,, kendi elinde '·tutmaktadır. Bu gün yeni 
,, AG'Ierin örgütlenmesine ihtiyaç duyulması 

üç ... ay önceki yarım sonucun, rahatsızlığın 
kabulüdür. 

Eylem daha fazla uzatılabilir miydi? 
Uzatılsaydı istenen sonuçlar alınabilir 
miydi? Ya da· AG'nin şehit verme aşaması
na gel m esi doğru muydu? 

Bize göre eylem programında AG tirniti
nin 45 gün tesbit edilfniş <?lmasına ve 
eylem tıkanırsa ölüm örucuna gidilmesi 
öngörülmesine rağm~n o düzeyde eylem 
bırakılmamalıydı. Aynı talepler için üç ay 
sonra AG gereği duyulduğuna göre, o gün 
taleplerin kabul edilmiş. olduğunu söylemek 
de mümkün olmadığına göre, şunu ... söyleye-
biliriz: · 

-Ya eylem programı gerçekçi hazırlan
mamış, 

-Ya da eylem programına uyulmamıştır. 
iki noktadan birinde özeleştiri vermek 

gerekir •• Bizce, özeleştiri, eylem,·programının 
gerçekçi hazı rlanmadığı, katılan grupların 
reel durumlarının biraz ötesinde olduğu 
noktasında yapılmalı .• Örnekse; şekerli su 
.alınmadığı halde, limitin 45 gün sayılması-
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'fıın kitlesel bir ölüm orucu olduğu hesap
lanmamış; eylem tıkanırsa, ÖO öngörülm~ 
sine rağmen,bu biçimin uygulanmamış olması 
bir öngörüsüzlük olmuştur •• 

Kısaca, eylem programının bu noktada, 
kağıt üzerinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu 
tpr programlar yapılırken, grupların birbiri-

. n~ kollayarak, daha uç şeyler önermaleri 
yerine, yapılabilecek ve yapıtarnıyacak 
şeyleri belirleyen, akla ve realiteye uygun 
programlar hazırlamalılar •• Eylem programı 
devrimci bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin 
gereklerine uymadığı için bazı grupları 
"eylem kırıcısı 11 olarak. ilan edebiliyorsak; 
bir yana programı, bir yana yaptıklarımızı 
koyarak, kendi kendimizi de eleştirmemiz 
gerekiyor. Bunda bir ayıp yoktur •. 

SONUC( OLARAK: 

-Ekim-Kasım ayları cezaevi direnişleri, · 
hedef ve kazanımları açısından ta m 
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b ir başar ı elde edemiemiştir.. Buna 
karşılık Özal Hükümeti'nin r, Insan Hakları 
ve cezaevleri politikası 'nın tüm b.oyutlarıyla 
teşhir edi_lmesi v~ Agustos· Genelgesi'yle 
sürdürülen saldı rının, hak gasbı'nın. durdu
rulması yönlerinden başarılı olmuştur. 

-Statü farklılıkları ve ... bel_irsizlikler 
nedeniyle haklarımızın kıyısından köşesirıd;en 
aşındırılması ya da anlaşmaların yerine 
getirilmemesi yevede buna bağli olarak 
koşulların kötüleştirilmesi her cezaevi 
özelinde yeni direnişiere z e mJ n 
haz ı rtamaktadı r •• 

-Son direnişlerl.n en olumlu çizgisi, tüm 
cezaevlerinin ortak hedef ve_, taleplerle, 
zamandeş di renişi ere geçme.slyken, bu, 
iletişim noksanlığı, koordinasyon" sağlanma
ması ve ortak bir program oJuşturulmaması . 
gibi nedenlerle geriye dCışr.nüştür.. Yeni 
olguların kapıya dayanması be~lenmeden, 
cezaevlerinde &Sgari müştereklerde bir 
direniş prog~_(lmt ve_i_!_!<elerl saptanmalı ve 
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deneyierin ışığında bu tür bir birlikteliğin 
koşulları yaratılmalıdır. 

-Kamuoyunun desteği ve ilgisini canlı 
tutmalı, fakat bu ilgiyi ancak, hayati ve 
toplumsal mücadeleye mesaj taşıyan nokta-· 
larında yoğunlaştırmalıyız.Cezaevleri mücade:.. 
lesine toplumsal muhalefetin ·desteği .. konu
Sl•nda yanlış varsayımiara kapılmarnak. gere
kir. · 

Cezaevi özgülündeki kazanımlar•ımız ve 
ilişkiler açısından belirsizlik ve çözümsüz
lükler mevcuttur. Bu çözümsüzlükler yeni 
bir direniş tartışmasını gündeme getirmiş
tir.Geçmiş direnişin iyi bir muhasebesini 
yaparak, somut duruma uygun ve siyasi 
yarış havası yansıtmayan bir di ren iş progra-
mı hazırlanmasında fayda vardır.. AG 
ey 1 e m p rogram ı ile birlikte, 
kamuoyunu önceden duyarlı. hale getirmek, 
bilgi akışı sağlamak, bugün yapılması 
gereken şeyleri n başı nda gelmektedir. 

-Geçen direniş programına göre, "eylem 
kırıcısı" olarak ilan edilen grup ve kişiler
den özeleştiri istenmeli ve cezaevini 
i lgi le ndi ren, ortak tavrı gerekti ren her 
konuda diyalog sürdürerek, yeni eylem 
birlikleri ve ortak mücadele için zemini 
açık tutmak gerektiği kanısındayız .. Cezae
vinde ikili bir yapının olmasının, yönetimle
rin her zaman iştahlarını kabarttığını ve 
tutukluları bir çok noktada zorladığını 
deneyimlerimizle biliyoruz .. Bu ikili yapıyı 
"savunmak" ve . "kurumlaştırmak" yerine, 
direnişçi bir çizgide birleştirmek, hepimizin 
ortak çıkarınadır. 

( ... } 

(*} Cezaevlerinde bulunan bazı arkadaşları
mızı n değert endi rm el eridir. 

--.---
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Açlık- grevi ölüm orucu'na dönü1tü. Işkence ve baskı altındaki tutuklu ve_ 
hükümlülerin durumu ağır! 

22 Haziran günü ortaya çıktığı ö.ne sürülen tü n e 1 ile, bütün haklar • 
gasbedildi. Elbise dışında herşey kısltlandı. Havalandırma 2 saate indirildi. 
Tutuklu ve hükümlüler hücrelere alındılar. 
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29 Haziran'da 45 (L ve 1 bloklarından) ve 3 Temmuz günü de $7 kişi · 
açlık grevine başladı. Bloklararası diyalog kesildiği için, diğer tut~klu ve 
hükümlüler durumu ancak 6 Temmuz'da öğrenebildiler ve bu .,tarihte 80 
kişi, 12 Temmuz'da ise, 110 kişi daha açlık grevine. katıldr.·'-1\iıcak, cezae
vi yönetmeliğine göre. üzerinden 48 saat geçmeyen eylemler direniş 
kabul edilmediğinden, "Kurban Bayramı" açık görüşü kısa süreli yaptırıl
mak istendi ..• TJ..ı-tuklu11fr""fse, durumu dışarıya iletip.,ı açrır görüşe çıkmadı-
l~_r~c. ·. • 

,_ . .,.,.,.., .. ·. Bugünden sonra .açlik grevine katılanl.Qrın sayısı 280'e ulaştı. Bazı 
nedenlerd,er\ dolayı; 34 kişi açlık grevine katılmadı •. Eskişehir cezaevin'de
ki direniş diğer cezaevlerine 20 Temmuz'dan sonra yayılmaya ·-b·aşladı. 
Süreli ve süresiz destek grevleri çoğaldı ••• Diyarbakır, G.Antep, Erzincan, 
Amasya, Bartın, Bursa, Çanakkale, Bayrampaşa, Ergani, Ceyhan- vb ••• 
cezaevleri, di renişleri i 1~, Eskişahir cezaevi di renişini güçlendirdi ler ..• 
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Selahattin Şimşek :ye ... Celalettin Delibaş rahatsızlandılar. Şükrü Göktaş 
·\le Recep Maraştı'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Bunların daha 

önce birkaç kez ölüm orucuna gitmeleri durumlarını ağırlaştırıyor. Mehdi 
Zana da greve katıldı. 

Aileler Eskişehirde açlık grevini destekliyorlar ve insan Hakları Derneği 
kapatıldığı için Ankara'ya giderek, orada eylemlerini devam ettirdiler. 

Cezaevi idaresi ve polis baskılarını sürdürüyor .. , Adalet Bakanlığına 

ve başbakana açlık grevi ile ilgili protesto telgrafı çeken bir grup, dağı- ---~ 
~ . ,· . 
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lırlarken, aralarından 5 kişi gözaltına eiıındı .. 
Bakanlık gelişmeler üzerine Eskişehir cezaevini boşaltmaya çalışıyor. 2 

dektorun "seyahat edemezler" raporuna karşılık, gönderilen bakanlık 
doktorları "seyahat edebilirler" raporu verdiler. 

Eskişehir cezaevinde açlık grevinde olanlardan Hasan 
Hüseyin EROGLU ve Mehmet YALÇINKAYA öldüler .•. 

Cezaevi idaresi baskın düzenleyerek tutuklu ve hü· 
kümlüleri. halsiz bir durumda iken, .dayak ve işkence 
zoru ile._ 11 tamirat- yapılacak" diyerek, Aydın cezaevine 
nakletti. Oysa, Aydın cezaevi de "Tünel çıktığı ve 
tamirat yapıldığı" için boşaltılmıştı. Eski
den Bakanlık Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
MüdQrlüğü yapan ve şimdilerde "demokrat" 
bir avukat ;"ölenlerin otopsi raporları 
incelendiğinde, vücutlarında darbe izlerinin 
olduğu ve morartılar bulunduğunu" belirte
rek, yeniden otopsi yapılması- için başvuru
da bulundu. 

( ... ~) 
, .Eskişehir Cezaevi ani ··bir baskrnla boşaltı ldı.· T.uti.Jklı:ı 

ve hü~ümlüler dayak altında Aydın ve Nazilli cezaevle-
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ri ne nakledildi ler. Bütün ilişkilerin kesildiği cezaevi 'nden haber alınfımıyor. ----. 
Kulaktan dölma bazı bilgiler, açlık grevi'nin Ölüm Orucu'na dönüftüğünü 
ve 40 kişinin durumlarının ağır olduğunu gösteriyor. , , , . 

Aydın•a doluşan tutuklu ve hükümlü aileleri, potiste çatıştı, SHP binasın
dan çıkarıldılar. Oteliere yerleşen halk buradan da polis zoru ile dışarı 
atıldı. Cezaevi ile görüşmeler kesik durumda. Dergimiz yayına girdiği 
sırada ölüm orucu devam ediyordu ve dışarıda ise, yeni yeni ba~ı kıpırtılar 
olmaya başlamıştı. 

Recep 

f,\, 
·ı.t;;:· .;ı·· .. 

MARAŞLI için PEN kulüp çağrıda bulundu: 
"Recep Maraştı salıverilmeli · 

tedavisi yaptı rı 1 malıdır .• 

Arkadaşlarımız, 

Yakup Çiçek, ,Şeyhmus Özzengin ve 
Abdullah Uzuri'un durumları ağır. 

Gelişmeleri gelecek sayımııda yorumu ile birlikte vermeye çalışacağız. 
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aldtrma 
mızmız h-pishane romantizmine 
boşver ·hOzünlü şiiriere 
dört duvar 

ra rıza 
· sevgilinin solgun yüzü 

falan ••• 
bak! 
bizler buradayız işte 

, 
11dışanda deli bahar11gibi canlı 
mavi· gökyüzü gibi berrak 
içerde de çoşkun bir hayat var 

gözlerim bir gün görmese 
veya ayrılırsak 

bir ~aha görüşmemecesine 
yine de yanında olacağtm 

yalntz başına türkü söylerken 
veya ·öfkelendiğinde insanlara 
yeni bir_ şeyler öğrendiğinde veya 
seslerde sözlerde olacağım-. ..-. ----------• 
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r···~---- .. -,. _,_ ... 
' 

karanlıklarda kalırsan ;.:------------1-----~ 
öyle ışıksız . . . , 

.· renklerle geleceğim yanma 

boşluklara yuvarlandtğ(nda 
elini attığın dal kırııı;sa ·mesela 
veya bir hücre,bir demir ,bir zulüm 
"yalmzım" deme sakın 
yanında ben olacağım • 

•aşık olursan birine ,günün birinde hissedeceğim hemen 
heyecanlarında · 
kalp atışlarında olacağım 

eğer o büyük güne 
kavuşursanız bensiz 
ne çok çocuk gülüşü 
ne çok .ak ihtiyar 
doğayla birlikte 
bayram ediyorsanız veya 
"keşke oda olsaydı "demeyin 
mutlaka orada olacağım., 

RM/Diyarbakır Cezaevi/1986 
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1 !SMAIL BEşi K çi "BERAA T" enı.J 

lsmail Beşikçi, Türkiye'de yayınlanan bir dergi'
nin sorularına verdiği cevapta; 
"Kürt insanı, Kürt toplumunun, Türkiye, Orta-Do
~u ve dünya'daki statüsünü, öteki toplumıarla 
karşılaştırabilmeli, örneğin; Arap, Fars, ve Türk 
toplumlarıyle Kürt toplumunun ilişkilerini ;ekonomik, 
toplumsal, ,siyasal, kültürel ve askeri inceleyebil -· 
meli.Bu karşılaştırmaları kaba da olsa yapabilmeli. 
Kürt insanı ülkesinin bölünmesi ve paylaşılması 
üzerine düşünebilmeli" 

dediği için, Ankara DGM tarafından yargılandı. 
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j 
Beşi k~ i ,mahkemede yaptığı savunmada, Re.smi · 

ideoloji'yi yargılayarak, özellikle "Bulgaristan'daki 
insan hak ve özgürlükleriyle" ilgili Türk bilim, 
hukuk vb •• kurumlarının tepkiler göşterirken, :Kürt 
sorunun'da nasıl, çifte standart uyguladıklarını 
vurguladı. Bilimin, resmi ideolojiler'in yasaklama
ları, " ••• vatana millete ihanettir" demesi ile hareket 
edemiyeceğini, bilimin "somut gerçek ve olguitHdan 
hareket ettiğini", bu koşullar altında da billmin 
gerçeği, yani, "dünyanın döndüğü"nü ifade etmesi 
gerektiğini anlatan Beşikçi, sonuçta, hakkında 
meşhur ve maruf "yayın yoluyla Kürtçülük propa
gandası yapmak" tan açılan davadan "beraat" 
etti. 

.,,:' 
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uluslararasi af örgütü'nün toplantisında 

· · , yap1lan konuşma<*) 

Kürt ulusunun içinde bulunduğu durum 

hiçte iç açıcı değii.Kürdistan'ı paylaşmış 

·sömürgeci devletler ~apıları itibarı ile 

katliamcı,acımasızdırlar .Geçmişte olduğu 

gibi bundan sonra da gaddar davranacakla

rı açık ••• Kürdistan •ın her tarafından bu 

düşman güçlerle çevrili olması,ulusal kur

tuluş mücadelesi açısından büyük bir dez

avantajdır •• Bunun yanında başka bir deza

vantaj da,uluslararası yeterli desteğe 

sahip olmamasıdır •. Bu da,bulunduğu bölge
nin stratejik konumu ile,süper devletlerin 

bölgedeki çıkarları nedeniyle varolan 

statükoyu korumadaki ,ısrarlarından dolayı

dır ••• 

Burada,bir duruma açıklık getirmek is

tiyorum: 

(Geçerı sayıdan devam.) 

Bir yıl önce HALEPÇEtde bir katliam 

yaşandı.HALAPÇE 'de,halkın · · üzerine,lrak 

devleti yüzlerce bomba yağdırdı ••• Bunlar 

kimyevl bpmbalardı.Peşmerge güçlerine 

karşı uğradığı yenilginin hıncını masum 

HALEPÇE halkından alıyordu ••• Beşbin kişi 

hayatını yitirdi.Binlerce kişi sakat kaldı. 

Binlerce . çocuk,genç kız;bu bombaların iz

lerini ,yüzlerinde,ellerinde,bacaklarında bir 

ömür boyu taşıyacak ve acısını da bir 

ömür boyu yüreklerinde duyacaklar ••• 

HALEPÇE katliamı Güney K.ürdistan'da 

yaşanan ilk katliam değildi.Son· da olmadı. 

Ayrıca,bu katliamlar sadece . Güney Kür

distan'da da .'yaşanmış değil.Kuzey ve 

Dogu Kürdistan • da deJalarca yaşanmıştır. 

Bu katliamlar Kürt ulusunun özgürlüğü 

~1 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-· 

için· her kipırdaiıışında g'Undeme gelmiştir. 

Birkaç somut örnek verelim:Kuzey Kürdis- · 
tan' da 1925 Şeyh Sait, 1930 Ağ n, l,9Ş,? ; . ·. 
Seyit Rıza,1940 Sasun'da z·ulme karşı 
başkaldırılarda milyona yakın insan öldü
rülmüş,bir o kadar insan sürgün edil
miş,göçe zorlanmıştır.Bunların 1/3'üde 
yolda telef olmuştur. 

Yine;lhsan Nuri Paşa komutasındaki 
Kürt güçlerine karşı Orgeneral Salih 
Omurtag,1700 esir vererek geri çekildiğin
de,Zilan deresi ve çevresinde bulunan 237 
köyü tamamen yıkmış,kaçabilenlerin dışında
ki tüm köy halkını ,cinsiyet ve yaş .farkı gö
zetmeksizin katletmişti.Bu katliamda T.C. 
devletine Fransa devleti de destek vermişti. 

Güney Kürdistan' da 1 932,1943 ve 1963 
savaşlarında,katliam Irak . Arap Kırallığı 
adına ingiliz Kraliyat Uçakları (R.A.F) 
tarafından yapılmıştı.Köyler bombalanmış, 
binlerce insan öldürülmüş,evler yıkılmış, 
ekinler yakılmıştı. 
92 

Bunlar gibi; . . 
. 197 4-75 savaşı nda,. ·ı rak de\1.1eti "sosyal i st" 

ülkelerin hadiyesi MIG ve SOHEY'Ierle · 
Kürt köylerine yağmur gibi Napalm yağ- · 
dı rmıştı.Ormanlar ,meyve bahçeleri ,ekinler 
yakılmış su kaynakları zehirlenmişti.O 
sırada ,beşbin•in üstündeinsan ölmüş,1328 
köy yıkılmıştı. 

Bu katliamlar tüm 'dünyanın gözlerinin 
önünde yapılmış ve bir kısım devletler, 
yukarıda belirlediğimiz gibi,çeşitli biçim
lerde,katliam yapan devletlere destek ver
mişlerdir. 

Bölgedeki "sosyalist - ilerici" ,demokrat 
güçler de aynı şekilde katliamlara destek 
verme durumunda olmuşlardır.Örneğin;1925 
1937,1940 ve 1931 katliamlarında,1930 
hareketi i 1 e i lgi li II.EnternasyonaJ 'i n ol ayı 
kınamasına rağmen,Türk sosyalist,ilerici 
ve demokratlar olayları "irticai Hareket
ler" olarak değerlendirerek,i"ürk Ordusu' 
nun Kürdistan'daki uygulamalarına alkış 
tutmuşlardır.1974-75 savaşında l~ak ''sosya-
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list"leri,"ilerici"leri,SSCB'nin Irak devletiyle . 

olan ilişkileri çerçevesinde,Güney Kürdis
tan'daki o günkü mücadeleye eleştirel 

yaklaşmış ve Irak devletinin yanında yer 

almışlardır. 

Ne acıdır ki,o günkü katliamlarda de

mokratik ülkeler ,demokrat kamu oyu 
(uluslararası) sessiz kalmış,sorunun üzerine 

gitmemiş ve Kürdistanla dayanışma göster
memiştir ••• 

Bu sessizlik HALEPÇE katliamında da, 

ondan sonraki gelişmelerde de görülmüştür. 

Dünya kamu oyunda,Filistin,Ermenistan, 

Azarbaycan olayları ,Afganistan sorununda 

görülen duyarlılık HALEPÇE katliamında 

görülmemiştir.lrak devleti yarım ağız 

kınanmıştır.lrak'a hammadde veren Şirket 

hakkında dahi ,tüm zorlamalara karşın 

ancak,Libya-Amerika sürtüşmesinde · ·bir 

yaptırım düşünülmüştür ... 

HALEPÇE katliamında Kürt örgütleri ve 

göçmen Kürtler Avrupa'da bir dize protes

to eylemleri düzenlediler.Bonn'da müşterek 

bir yürüyüş yaptılar.Avrupa demokrat -ile

rici kamu oyunun bu çalışmalara gereken 

ilgiyi gösterdiği söylenemez.TÜRK,ARAP 

ve FARS ilerici- demokrat güçleri de -so

run bir yanı ile kendi sorunları olmasına 

rağmen- çalışmalara katılmadılar.Bonn 'da
ki yürüyüşe katıl.mamaları bir ya:na,mesaj 

dahi göndermediler ... 

Bu anlattıklarımdan · şuna varmak isti

yorum: ·u·ı.,.:. 

Kürdistan'da yaşanan bu katliamlarda, 

Kürt ulusunun ulusal demokratik hakla

rının gasbı, 

Ve ezilmişliğinde; 

•Enternasyonal dayanışmanın mana ve 

muhtevası içinde Kürt ulusunun bağımsız

lık-özgürlük mücadelesine gerektiği biçimde 

omuz vermeyen Dünya'da ve bölgedeki 

ilerici-demokrat güçlerin; 
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. *Olaylar _, k~rşısında duyarsız kalan, 
bulıi..ın. yantrda Kürt ulı.isoou katleden ve 
baskı altında tutan · · ülkelerle ilişkilerde . , 
ısrar eden ve onların istikrarını esas 
alarak katliarniara tavır almayan "sosya
list" devletlerin; 

*Blok anlayışı ve içinde bulunduğu _sis
temin çıkarları gereği bölgedeki statükonun 
bu . günkü biçimiyle korunması yolundaki·. 
politikaları nedeniyle Kürt halkını yanlız 
bırakan,zalim devletleri destekleyen batılı 
"demokratik devletler"in,BIR SORUMLU-· 
LUGU YOK MU ? 

Sorunun cevabını sizlere bırakıyorum ••• 

Bayanlar ,baylar. 

Işte ı Kürt ulusunun bağımsızlık ve öz
gürlük mücadelesinde ikinci büyük dezavan
taj ••• KÜRDISTAN ,BAGIMSIZLIK MÜCADE-
LESINDE ULUSLARARASI DESTEKTEN, . 

. BÖLGEDEKI ILERICl-DEMOKRAT GÜÇLE-' 
RIN DESTEGINDEN YOKSUNDUR. . VE 
BUGÜN DE,BUNUN EKSIKLIGININ ZORLA. 
194 . . 

MASI iÇINDEDIR ••• 

Bir bt:J'Jiirlemede bulunayım.Avrupa'da 
yoğun bir biçimde ve Türkiye'de de. belir
li bir kesim içinde tartışılan. "Kürtler için 
kültürel özerklik" sorunu ••• Üzer,ine basa 
basa söylüyorum,Türk devletinin uluslar
arası bağlantılar içinde ve öyle olması 
gerekiyor diye,kendiliğinden Kürtlere "kül
türel özerklik" tanıması olası değildir. Bu, 
ancak, Kürtlerin bütün guçlerini ortaya 
koyarak ve bütün yollar ~le verecekleri 
mücadeleden geçer. V ermez ,alı rsı n. Tamamen 
kaybetmemek için vermek durumunda 
kalabilir ,oyalar.Bugün,Kürt · sorunu,belirli 
bir ölÇüde Kemalist yazarlar ,irfkıyım bü
rokratlarca tartışılıyorsa,politikacılar ara
smda şöyle ya da böyle konuşuluyorsa; 

· "müsamahakar11 bir durum görünüyorsa; 
(ki ,tartışmaların ardından operasyonlar 
yoğunlaştı rılmış,bu "yumuşak lık" içinde 
birçok militan ve siyasi kiŞi katledilmiş, 
cesetleri gizlenmiştir) k~~-~de ~-_baskı ve 
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. devlet terörü maksimum noktaya getiri!- · 
":::fhi~tir.Bu,Avrupa'ya karşı AT. içindeki 

· gelişmeler nedeniyle "demokrat" görünme-
. nin 1 ülke içind~ ve: dışındaki mücadeleterin · 

bir dayatması,gelişmelerin zorlamasıdır ••• 
Ve bir "hesaba"· dayanıyor ••• Hesap açık
tır ••• Gelişmeleri engelle.mek,kontrol altına 
almak,ha,lkın dikkatini yaratılan imajla bu 
temeldeki .. mücadele biçimine çekmek ve 
aktiviteyi ·kırmaktır ••• Umutları GAP pro
jesidir~ .. 

ULUSLARARASI DÜZEYDE VE ÖZEL
LIKLE BÖLGEDEKI DEVLETLERLE, "so-
runun çözümü"nde PAZARLIKTA kulla-
nılması düşünülüyor ... BEKLENTI ODUR 
VE O GÜNE KADAR MÜCADELENIN 
BELIRLI BIR SEVIYEDE TUTULMASI 
HESAPLANIYOR.ÇALIŞMALAR BU YOL
DADlR ... 

.Xin~. üzeri~~ basa basa söylüyorum ••• 
KUL TUREL OZERKLIK ve daha iterisi 
OTONOMI (verilsede), KÜRT ULUSU IÇIN 
KURTULUŞ DEGILDiR.KÜRT ULUSUNUN . 

. ASIL KUR-TULUŞU, BAGIMSIZ BIR., DEV
LETE KAVUŞMASINÖADIR ... 

Irak'da geçmiş dönemlerde ( ve_lran'da) 
Kürtlere kültürel., özerklik temelJnpe bazı 
bağışıklıklar b-irçok kez tanınqı.Ancak 
giderek ger;i ·.alındı ... Ve bugün , 'durum 
ortadadır. 

.. Türk devleti Kürdistan'ı bırakniamakta 
ısrarlı 

-lran,lrak,Suriye devletleri de ... 

AYRICA,EMPERYALIST SISTEMiN VE 
SÜPER GÜÇLERINiN- ISTEKLERI DE 
ÖYLE ••. BAGIMSIZ-BIRLEŞIK-DEMOKRATiK 
KÜRDISTAN' A KARŞILAR .. .iSTEK,ııBÖL
GEDE iSTiKRAR,KENDI ÇIKARLARININ 
KORUNMASI IÇIN BÖLGEYI KONTROL 
ETMEKTIR.BU NEDENLE, DENGENIN BU 
BIÇIMDE KORUNMASI AMAÇLANMAKTA
DlR 

KÜRTLERE KÜLTÜREL TEMELDE-
BAZI DE;MOKRATiK HAKLARlN VERIL-- g·s 
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-MESI ;BÖLGEDEKI ISTIKRAR VE STATÜ.,. 
KONUN KORUNMASI iÇIN QWŞÜNÜ
LÜYOR.DENGE POLITIKASININ NEDENI 
BUDUR ••• 

KÜRT ULUSU KARARLIDIR •.• ÖZGÜRLÜ
GÜNE . KAVUŞACAKTIR ••• BUNUN IÇIN, 
BUGÜN,KÜRDISTAN'IN HER PARÇASlNDA 
ÇEŞITLI BIÇIMLERDE MÜCADELE SÜ
RÜYOR ••• 

BU MÜCADELE HAKLI BIR MÜCADELE-

1 

DiR VE TALEPLERi DE HAkLıDlR ••• 
KENDi GÜCÜNÜ ORTAYA\ KOYAN KÜRT 

ULUSUNUN MÜCADELEDE MUHTAÇ 
OLDUGU ULUSLARARA$1 DESTEK, 
DÜNYA iLERICi-DEMOKRAT GÜÇLERINiN 
KENDISiNE OMUZ VERMESiDIR ••• 

HER GEÇEN GÜN BU KONUDA BÜYÜK 
DEGIŞiKLIKLER . IZLENIYOR,ILGI VE 
DESTEK ARTIYOR ••• GELECEGE BU NE
DENLE UMUTLA BAKIYORUZ ••• 

-bitti-

(*) 15 Mart 1.989'da Almanya'nın Münih şehrinde yapılan toplantıda Ş.K.tı,YA tarafından 
yapılan konuşma. * 
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( BASINA VE KAMUOYU 'NA . 

'ı 

Sömürgeci Türk Devleti, geçtiğimiz yıl "1 Ağustos Genelgesi" ile tüm 
cezaevlerine yönelik yeni bir saldırı başlatmış, devrimci tutukluların 

genel direnişi ile "Genelge"nin hükümleri fiilen işlemez hale gelmişti. 

·Ancak, "Genelge" resmi olarak yürürlükten kaldırılmamıştı. "Genelge"nin 
asıl muhatabı olan bakanlık arka planda durarak, cezaevi müdürlükleri ve 
savcılıkları ön plana çıkarılmış ve tek tek cezaevleri özgülünde yapılan 

görüşmeler sonucunda eski h a k 1 a r ı n büyük bl r bölümü korunmuştu •• 
Ardından birkaç ay geçmeden, bazı cezaevlerinde "genelge"nin hükümleri
nin resmen yürürlükte olduğu ileri sürülerek, farklı zamanlarda yeniden 
baskılar gündemleşti •. Belli bir program dahilinde sürdürülen bu uygulama
lar, genellikle 'tünel bulunduğu• gerekçesiyle başlıyor, ardından tutuklular 
tüm hakları gasbedilerek ve sonuçta bazı cezaevlerinin tamamen tasfiyesi, ·. 
bazı cezaevlerinde ise, sürgünleri e noktalanıyordu., Bunun bazı örnekleri, 
geçtiğimiz aylarda Diyarbakır, Aydın, Sağmalcılar, G.Antep, ve· Eskişehir 
cezaevlerinde yaşanmıştı. 

ı 
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1 

1. 
l 

~Uy-gulamalarını rneşrulaŞtıtmak Için, hiç bir fırsatl kaçır~ayan 
Türk Devleti, bu defa Eskişehir Özel Tip cezaevinde benzer bir uygul,mayı 
devreye sokmaya çalışıyor •• 22' Haziran 198.9'da Eskişehir Cezaelti'nde 
tünel bulunduğu bahanesiyle, tutuklu ve hükümlülerin hakları gasp eidildi. 
Aramalarda eşya· ve belgelerine el konuldu. Baskılara karşı direnişe 
geçen ve yeniden eski koşullara dönülmesini isteyen tutuklu ve hükOmlü
ler, süresiz açlık grevme başladılar •• 29 Haziran'da 45 ·.kişinin başlattığı 
açlık grevi, bloklanarası iletişimsizlik nedeniyle, ıaçlık' grevine katılama
yan' diğer :l;)loklardaki tutukluların, daha sonra 3 Temmuz, 6 Temmuz ve 
12 Temmuz tarihlerinde açlık grevine katılmasıyla, .·bu sayı 280 kişiye 
uJaştı. 20 Temmuz 'dan itibaren değişik tarihlerde Ceyhan,Sağmalcılar, 
Erzincan, Ergani, Bartın, G.Antep, Diyarbakır, Malatya cezaevleri 'nde 
toplu ya da gruplar halinde yapılan açlık grevleriyle direniş giderek 
genişledi •• 

8-9 yıldır, dişe-diş mücadelelerle, birçok ölüm ve sakatlanmalarpa~asına 
kazanılan hakların, çeşitli gerekçelerle ortadan kaldHılması, ardından· 
gündeme gelen baskı ve işkencelerin hedefi gayet açıktır:bazı cezaevlerini 
tasfiye etmek; cezaları belli bir sürenin üstünde olanları bazı merkezlerde 
toplamak; dış dünya ile bağlarını ve aile desteklerini azaltmak; ilişkilerini 
asgari düzeye indirgeyerek yalnızlaştırmak ve giderek etkisiıleştirmektir. 
Adalet bakanlığı 'nın cezaevlerine gönderdiği 22 Mayıs tarihli, genelge ile 
cezası 3 yıldan az kalan tutukluların bakaniıkça saptanan belli cezaevleri
ne gönderilmesi yönündeki kararı, bu uygul amanı n bir parçasıdır. Bunun 
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ardh1dan cezası belli bir sürenin üstünde olanların bir kaç cezaevi merke
zinde -toplanmasına çalışılacaktır. Basında sözü edilen hücre tipi yeni 
cezaevleri projeleri de 1 ulaşılmak istenen bu hedeflerin bir parçasıdır. 

Tüm bu uygulamalar hükümet tasarrufu değil, doğrudan devlet politika
sı'dır. Cezaevlerinde estirilen devlet terörü, Milli Güvenlik Kurulu, MiT 
ve Hükümet'in oluşturduğu ortak zirvelerde planlanıp devreye sokuluyor. 

Türk Basını ise, geleneksel sessizlik politikasını sürdürüyor.. Tünel 
bulunduğu haberlerini sansasyonel bir şekilde manşetten vererek, cezaevle
ri'ndeki devlet terörüne kamuoyunda meşru bir zemin yaratmaya çalışan 

Türk basıf)ı, açlık grevleri rJ ve tutukluların içinde bulundukları durumu 
haber konusu bile yapmamakta, ancak ölüm sınırına gelinipte, direnişler 

genişlediğinde bazen değinilmektedir .• 

Muhalefet partileri bir bütün olarak devletin cezaevleri politikasını 

onaylamaktadırlar. Tekelci burjuvazi 'nin yeni gözdesi olmaya aday olan 
. S.tiP, daha önceki direnişlerde açlık grevierini "şiddet eylemi 11 olı:irak 

niteleyerek tavrını ortaya koymuştu. SHP'ye bel bağlayan 'sosyalistler'i
mizin umutlarını da suya düşürmüştü. SHP, aynı tavrını sürdürüyor. Üstelik 
kendi içinde yarattığı 'kanatlar'ı da bu politikaya sahiplenme düzeyine 

·çekerek. Gerek sömürgeci burjuva partilerinin ve gerekse onların muh-abbet 
tellallığını yapan Türk basını 'nın yüzü bir kez daha deşifre oldu. Demokrat 
tik kamuoyu ise,8-9yıldır Türkiye ve Kürdistan cezaevleri'nde sistemli bir 

99 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



100 

'i 

şekilde uygulanan işkence ve baskılar karşısında yiğitçe direnen ve i~.sa. nhk onurunu· korumanın bedetini kanıyla, canıyla ödeyen bu insaııı~pmıza 
gereki i desteği gösterememektedi r. . . 

Türkiye ve Kürdistan'daki cezaevleri 'nde sürdürülen direnişiere , omuz 
·· ve'rellm. 

Direnenleri yalmz bırakmayalım. 

YAŞASlN, ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELEMIZ. 

29.7.1989 

KÜRDISTAN KURTULUŞ PARTISI 
( rızgari) 

ISTANBUL BASlN BÜROSU 
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Lı Tirkiye O Lı Kurdistane besek giring Jı zılm, zordesti Cı eşkenceyen devieta Tirk 

di. Girtiranan de kirin, Bi salan e gelek 111jroven Welatparez demokrat Cı şoreşgeran, 

libin hovitıya KT(Komara Tirkiye) ya kolonyalist di wan zindenen de seqet man, şehit 

ketin Cı· hikmen giran xwarin. Le beli Li hember van hoviti Cı işkenceyan berxweda'n 

her tim dom kir. 

·Di 7e Sıbate. 1988 an de hernCı gırtiyen Leşkerlya Di yarbekir dısan dest bir berxweda

ne kirin. 30 daxwaz dan peş Cı ketin greva birçlbune ya besinoru rojiya miri.ne. Ev 

daxwazana bi giştı li ser ev xalen f~rln yen mişterok In: 

L-e bele ezi yeki teni binvisim ev ji: Dixwazin bi sel'dançlyen xwe re zimane xwe yi 

zıkmakl kurdi biaxivin. · .. ·. 

Li ser ve berxwedane devieta Tirk bi hemO taxim O teqlewate xwe ve seferber bu. 

Ketin panik Cı teşqalan. Berpirsiyaren girtikxane awa şerln ku pewlst bu birdene kesan 

berxwedidan, av ne nedan Cı berxwedan firehtir(!) kirin. Le di dawiye de serokwezlr li 

gel serokkornar rCınişt, paşe "meşrutiyeta" berxwedana Diyarbekire pejirand. Bi reya 

gişti re da xwuyakirin ku daxwaze girtiyan 11 mafeklheqeki" Wan e •.• Serokatiya Quman;.. 

darıya Gişti ji -ev tewr di dlroka dewleta Tirk de nehatibO ditin- bi daxwayani yekl 

xwe de ve berxwedane pejirand. Do zanln, ku we hernCı daxwaz pek ben, we axaftina 

Kurdi serbest bihelin, we rewşara girtixane baştir bikin. 

l 
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Di diroka de·wıeta Tirk de 
kir in. 

borplrsllarAn dowlot care p&şl "axaftlna Lrdl" 
- ---.- - 1 

.. j ·-. 

qebul 

Wezareta Edatete bi tarlxa 1' e Tebaxe Tebiixatek derxist. Pişte derketina Teblixata , '' 
Wezareta Edatete bi tarixa 1 'e Tebaxe gel ek, girtixanan de girtl yen siyasi lı hember 
VebCı yere nerazibCına xwe dabCın xwuyakirin. 

Di ve emre nCı de Wezareta Edaleta ji nCıye ji bo glrtlyen siyasi gelek prensiben 
giran danibu. Yek ji wan, li xwekirina cile yek tip cCıre bu Em ji we Teblixate nerazi
bCın(•). Yana dem se'etek paş de çCıye. MidCıre __ Girtigehe Entabe dixwazt ku em (girtl) 
li gor seeta havlne tekevin nav ciyen (*"') rewşe protesto kir, cendirme Cı qerdiyan bi 
hevre hicum kırın ser me. Neze şest heval birindar· kirın. Rewşa min Cı Ali Güngör 
gel ek gi ran bu ! Raporam ı n hey e. ' 

Gohnedan birindareme. Demek direj me nerakırın nexwaşxane. Jı ber ve yeke ji 
mırıne zenmet filitln. Gırtlxanen Nazilli, Eskişehre, Diyarbekre, Amasya, Sağmalcılar, 
Urfa, Bursa Cı Ceyhan de girtiyen siyasi hatın pelixandın. Nizeki 2000 girtiyen siyasi 
dest bi greva birçlbOne kirin. 

Di meha çirl de Amnesty de li ser rewşa girtlgehen Tirkiye raporek belavkir. Li 
rapora Amnesty de eşkence, kuştina girtiyen siyasi O rewşa girtixanen Tirkiye bir 
awaki wireh hatiye nivlsln. Dı rapora de weha te gotin: 

"Amnesty internasyonal di ••• 11. 1988 an de ji serokwezire Tirkiye Turgut Özal O ji 
wezJre adalete re raporak birekir. Dı vi rapora de Amnesty pırsa girtiyan dike O 
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dixwa~a li rewşa wan meze bike. Li gor Amnesty dive Tirkiye bersiv hinek iddian 
bide. Bu ku çava Amnesty tesbit kiriye, di girtixanen Tirkiye de qetliam Cı eşkencen 
giran çedibin. Ji aliye din ve ji Amnesty dixwaze ku ew mehkumen .. nexveş Cı seqet 
ben tedavikirin. 11 

REWŞA GiRTIYAN Di GiRTiGEHAN DE 

Gi rtigeha Entabe: 
11 Dem edi ne havin e. Li Tirkiye seet goriya ye. Yane dem seetek paş de çCıye. Le 

disa ji MidCıre Girtigehe dixwaze ku girti li gor seeta havine tekevin nav ciyen xwe Cı 
bıdare zore bikevin xewe.Gave ku girti ve rewşe protesto dikin, cendirme Cı qerdiyan bi 
hev re hicum dibin ser wan. Neze şest kesi birindar dikin~ 

. Yen birinkur ev in: Neslml Yaman (hatiye pelixandın), Eli Güngör (parsCın wl şikestin) 
ısmail Levent Aksan ( dirane wi şi kesti ne), Tevfik Doğan Teker (brCıyen wl teqiyane), 
Azmi Kale, Haşim Kutiu, Kemal cşkeri , ibrahim Hepta ... 

~·-----··~-·~ . ,, ' 

Girtigeha Bursa ye E/ Tipi: 
( ... ) 

Gi rtlgeha Eskişehre L/ Tipi: 
( ... ) 
Girtlgeha Oiyarbekre 
( ... ) 
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Girtlgeha Bayrampaşa : 
( ... ) 

Girtlgeha Aydine E/ Tipi : 
( ... ) 

Greva birçibune di pirr girtigehen Tirkiye de dom dike. 

·;'..:- \·· -· 

Ev doza hani siyasiye. Ev doza hani ne nav 12 .. girtiyen siyasi u 11 qardiyane. Ve 
aha ditinneraste. Bi zanebun hedef te tevlehevkirin Cı tengkirln. Me kesira dordesti 
nekir. Qardiyena nepelexand. Qardiyena ifade xuda joxe gotin. Me isyan neklr. iddiaye' 
mahkeme neraste. Devleteqolonyalista Tırk leme zordesti, u eşkence kir. 

BIMRE ZORDESTIYA QOLONYALIST ZILM Cl EŞKENÖE! 

BIMRE HOViTI 

20.6.1989 NY/Navnişan:Girtlgeha Entabe - F/L-1 

(Va bernama, bı vergerandın, ji ber kurdltiya wiya orijinal hatiye amadekırın) 
____ .. 
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• 
• :HAMBURG-HALEPÇE .TOP~ANTI~I (•l ı 

lll 

Şimdi, Paylaşımdan sonra Kürdistan'daki 
duruma ve gelişmelere gözatalım. Uygula
malar, uygulamalara karşı verilen mücadele 
ve! halkın tepkileri ••• Uiuslararası düzeyde 
sorunun değerlendirilmesi ve statüko'nun 
devamı için yapılan müdahaleler.. Bütün 
bunlar, paylaşımın gerekçesini ve Kürt 
ulusunun -ulusal kurtuluş mücadelesinde
yalnızlığının nedenini de açıkca göstermek
tedir •• 

D06u· KÜRDiSTAN (iran parçası) 

Kürdistan'ın ikinci büyük parçasıdır ve 
yaklaşık 5,5 milyon Kürt nüfusu vardır. 

400~000'e yakın Kürt'te Horasan ve Iran'ın 
diğer'' kesimlerinde yı:,ş~n:,ı;ş)(tadı r. Kürdis• 

(geçen sayJ·dan devam) 

·tan•ın sınırı, 1639'-ların sınırıdır- ve ll. 

Paylaşım Savaşı'nda birkaç küçük değişikli-

ğe uğram1ştı r .. , ... 

Iran, ı. paylaşım savaşı'na katılmadığı 
için,burada · bulunan halktat, uluslararası 

sözleşmelerde söz konusu olmadı. Wilson 

Prensipleri 'nin düny~. düzeyind~-"' y,~~t.tığı 

hava, Iran'da da etkiteyiçt.oldu:,ve:,Kü:rtlen
de de kıpırdanmalar yarattı •. Amcaki .. tOm 
bu başkaldırılar yüzeyseldi. irem,, qevte~lı1 nin 
o dönem Kürt aşiretlerin~.J<ar:şı mUsamaha
kar davranması ve fazla. utV.d~ateci olmayı
şı da, gelişmelerde et'kiley1;Çi oldu. Halkın 

toplumsal ve kültürel gerji1Hği' ise, birinci 
dere,cede etki leyiciydi ••• 

10fi. 
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-···~· -~--·~·-·-···-·- -
:Iran Devletine karşı, o dönemde ilk 

b~şkaldırı ŞlKAKAN aşireti reisi ismail 
AGA'dan(i s m ai 1 i S i M K O ) geldi. 
!smail AGA, Asurilerin bölgeden çekilmeleri 
üzerine URMiYE-SALMAN ovalarında ve 
kuzeyde CELALI-MEYLAN bölgesinde 
otorite oluşturmuş ve 1918 Ağustosılndan 
sonra, Iran Devleti ile bağlarını koparmıştı •• 

i ran, lsmail AGA ile savaşmayı göze 
almadı ve bölgedeki egemenliğini tanıyarak 
kendisini - . zayıflığını göstermernek için 
olsa gerek- bölge valisi olarak tayin etti •• 

lsmail AGA, daha da genişiemek niyetin
de olduğu için, 1921 Mart'ında, Mehabad'a 
saldırdı •• 600 kişilik Iran Jandarma birli-ğini 
tümüyle imha etti.. Bu arada, Amerikan 
temsilcileri ve gözlemcileri de öldürüldü. 
lsmail AGA Mehabat'a da egemen olmuştu. 
Ancak, bu uzun sürmedi. Nisan 1921'de, 
Ingilizlerden silah desteği alan Iran ve 
Azeri a~iret güçlerinin saldırısı karşısında 
106 
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··ısmail AGA, batı'ya -dfığlık kesime·.:::~ 
çekildi • .lsmail . AGA 'nın bö gadeki hükmü 
d~, 1930 T.emmuz'unda, EŞN. 'ye görüşmeye 
gıderken, Iran güçlerince pusuya düşürülerek 
öldürülmesi ile son buldu .• .ismail AGA 'nın 
ölümünden sonra, ŞlKAKAN aşireti 'nin 
bulunduğu bölgede operasyonlar yapılmış 
ve binlerce kişi öldürülmü~tür. 

• i 

~ran'da Kürt ulusunun ikinci başkaidırısı 
-kı, bu ulusal talepler temelinde blr 
başkaldırıdır- 1942 yılı içinde olmuştur. 
(B aşkaldı rı, 16 Eylül 1942 'de kurulan 
KOM~L~ örgütü ta~afından ö~.gütlenmiş.j 
Bu orgut, 1945 Ekım'inde KURDISTAN' 
DEMOKRAT PARTiSI adını almıştır). 
Başkaldırı, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 'nin 
kurulması ile noktalanmıştı. Kürt Cumhuri
yeti 'nin kuruluşunda, o dönem Iran'ın 
Kuzeyini işgal eden SSCB'nin' desteği 
olmuştu.. Kürt aşiret beyleri, KOMELA 
-daha sonra KOP- yöneticileri Moskova'ya 
Bak O' ya birkaç sefer yaparak etestek 
talebinde bulunmuşlardı.. ' 
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Cumhuriyet 22 Ocak 1946 tarihinde 
(Lucien Rambout ise, bu tarihi 11. Ocak 
1946 olarak vermektedir. Bak:Lucien Rambo
ut, Kürdistan 1918-1946; Kornal Yayınları) 

Mehabad şehrinde ÇARÇlRA MEYDANI'n
da QADI Mıhamed tarafından ilan edildi. 
Bu, 1942'den beri var olan f i i 1 i 
d ur u m 'un resmileşmesiydi ••. Qadı Mıha

med Cumhurbaşkanlığına getirildi. Düzenli 
ordu oluşturularak, tüm devlet mekanizması 
kuruldu. · · 

Cumhuriyet, yaşamını 16 Aralık 1946 
tarihine kadar sürdürebildi. SSCB bölgeden 
çekilince, Kürt Cumhuriyeti'ne desteğini 

de çekti ve Iran devletine karşı himayesini 
kaldırdı.. Bu arada, · Güney Kürdistan'ı 

1941 'den beri işgali altında tutan Ingiltere, 
petrol imtiyazları karşJiığı Iran devletini 
destekledi ve ordusunu si lah la dona ttı. 
Gelişmeler karşısında, mücadelenin zorluğu
nu gören Qadı Mıhamed, katliamı önlemek 
için iran'dan "katllam yapılmıyacağına ..• 

-::ı,,. . 

dair taahhüt'' alarak· anlaştı ve teslim 
oldu ••• 

( ... ) 
. Qadı Mıhamed ve iki· kişi, 31 Mart 1947 

günü idam edildiler. Ardından, 7 Nisan'da, 
hareketin liderlerinden 5 kişi daha . idam 
edildi. Ardından, parti ileri gelenlerinden 
6 kişi daha öldürüldü.. Bölgede· günlerce 
terör estirildi. Yüzlerce kişi yargılanarak, 

mahkum edildi ••• 

Genel olarak, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
ile Azarbaycan CumhuriyeU'ninyıkılışlati, 
SSCB 'nin bölgedeki ·dengeyi koruma ve 
bazı imtiyazl.a'r' · karşılığı diğer ülkelerle 
anlaşarak,· desteğini çekmesine bağlanmak-

tadır.. ' 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışında, 
1970'1ere kadar .Doğu Kürdjstan'da bir 
s u s k u n ı u k dönemi yaşandı... Iran 
Şahı'na karşı muhalefetin geliştiği dönem-
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ler, Kürdistan'da aydınlar, öğrenciler 
arasında da örgütlenmeler oldu ve ulusal
demokratik istemler doğrultusunda çeşitli 
eylemler düzenlendi. 

, .. 
,. Şahlığın yıkılışında, Kürt muhalefeti 'nin 

" etkinliği de büyüktür •• Mücadel·e, bu bölge
den üstlenilerek götürülmüştür. Binlerce 
kişi tutuklanmış ve yüzlerce şehit verilmiş
tir. 

Şahlığın yıkılışından sonra, yurtsever-ile
rici güçler ve özelllkle 1-KOP, oluşturulan 
peşmerge. güçleri ile bölgeyi kontrollerine 
aldılar •• Iran Şahı •na karşı mücadele eden 
i ran' lı muhalefet güçlerinin, Kürt Ulusunun 
Kendi Kendini Yönetmesi konusunda mOda
ha~eci olmayacakları kanısı vardı ••• Ancak, 
öyl-e olmadı. Homeyni ve ekibi, -verdikleri 
taahhüdün tersine- KOP'ye saldırdı ve 
ulusal-demo~ratik taleplerini gasbetti ..• 

Iran ile Kürtler arasındaki mücadelede, 
ne yazık ki, iran'lı "sosyalist", ilerici ve 
108 
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·demokrat güçler, Homeyil 'nin yanında 
ye~ aldılar. Homeyni 'ye bu konuda verdik

. lerı destek, Homeyni 'nin k ndilerine karşı 
· "temizlt~ harekatına'.'. geçtigi tarihe . kadar 

sürdü ••• 

Bugün i-KOP, Komela ve diğer örgütler, 
peşmerge güçleri, başlangıçtaki gibi, 
bölgede geniş ve ·. kapsamlı. bir kontrole 
sahip değillerse de, mücadel6,1eri sürüyor •.• 

GÜNEY KÜRDISTAN(Irak Parçası) 

2,5 milyona yakın Kürt nüfusunun bulun
duğu ve şimdiki ırak devleti 'nin zenginliği
nin kaynağı petrol kuyularının bulunduğu 
bölgedir .•• 

Güney Kürdistan, 1918: 1
" :,Jere kadar 

·osmanlı imparatorluğu 1 nun hi ma yesi ndeydi. 
EyaJet Valifiği'ne bağlı sancak ve beylikler 

. vardı .. Aşiretler, beyleri tara~ından yönetilir-
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di • 7 Mayıs ı ~18'de, Ingiltere'nin işgaline 
girdi. 1923'teki, Lozan Antiaşmasıyle 

Ingiltere'nin mandasında oluşturulan, Irak 
Arap Krallığı'nın hudutları içine alındı. 

Savaş döneminde; ingiltere, Fransa ve 
daha sonra savaşa katılan Amerika, Ermeni 
devletinin yanında Van-Bitlis ı in güneyi ı nde 
(Musul 'u da kapsayacak biçimde) bir Kürt 
bölgesi oluşturulmasını planiEf,mışlardı •• 
Rusya, bu oluşuma karşıydı. Ancak, sonra
dan bölgenin Rus bölgesi olarak düşünülme
si halinde, böyle bir oluşumu kabul edece
ğini bildirmişti. 

Bu oluşum, sonra Sevr Anlaşması'na 

alındı. Bölgede, başlangıçta bir Kürt 
yönetimi öngörülmüştü. Ancak, Şeyh Meh
mud Serzenci'ye taç giydirilmesi beklenir
kan, 23.8.1921'de Kral Faysaııa taç giydi
rildi. Ingiltere, askeri gücü U~ Kral Faysa-

. lın tüm bölgeye egemenljğini sağlamanın 

mücadelesini. verdi. Kürtler ve .. Milletler 

Cemiyeti, "Kürtlerin Irak sınırları içinde 
kendi bölgelerinde Kürt hükümeti kurma 
taahhüdü" ile oyalanmıştı. Majesteleri 'nin 
hükümeti adına Milletler Cemiyeti 'ne 
verilen 24.12.1922 tarihli beyannamede, 
"Biritanya majestelerinin Irak hükümeti 
ile Kürtlerin Irak sınırları içinde kendi 
bölgelerinde hükümetlerini kurma konusun-

. · da anlaşma içinde oldukları" vurgulanmıştı •• 

Irak hükümeti 11 Temmuz 1923 tarihli 
açıklamasında "Arap memurların Kürdista
na gönderilmediği, resmi yazışmalarda 

Kürtlerin kendi dillerini kullanmalarına 

müdahale edilmediği" yolunda bir belirleme

de bulunmuştu. 

' 
Kağıt üzerinde kalan bu taahhütler, 

Lozan Antiaşması sonunda tarihin çöplüğüne 

atıldı ve unutuldu. ingiltere majesteleri 
ile Irak devlett arasında "iç asayişin ve 
dış savunmanın Ti'tik devletine aidiyeti"ne 
dair Haziran 1930 tarihli anlaşmada, Kürtler 
ve diğer azınlıklardan hiç bir :Ş~kild~ söze-

~ r_,.- , .• 
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dilmedi .• 

ingiltere'nin Kürt ulusunu satmasının 
temelinde, Irak petrolleri ve diğer Arap 
krallıklarındaki kazandığı petrol imtiyazları 
ile bunların Irak krallığı konusundaki 
ısrarları yatıyordu. Milletler Cemiyeti 'nin 
tutumu, diğer ülkelerin sorunun bu biçimde 
çozumune müsaade edişleri, bölgedeki 
çıkarları nedeniyle diğer Arap krallıkları
na verilen bir rüşvetti ••• -

Güney Kürdistan'da, ulusal- demokratik 
talepler doğrultusunda mücadele, 1918'1er
de başlamıştı. Önceleri bağımsız devlet 
olma istemiyle geliştirilen mücadele, 
giderek özerklik mihverine oturtulmuştu. 

Şeyh Mehmud üç kez isyan etti. ilk 
isyanı 22 Mayıs 1919; ikincisi, Eylül 1922 
ve .· üçüncüsü de 6 Eylül 1930' da oldu. 
Birinci ve ikinci isyanlarda, kendisini 
KÜRDISTAN KRALI ilan etti. Ki, ikinci 
isyanı 'nda posta ve damga pulu bastırmış-_ 
11 o -

ı -tı.. Beş kişilik Bakanla·r K~rulu oluştur-
muş, merkezi yerlerde idari teşkilatlar 
kurmuştu.. Roja Kürdistan adıyla, merkezi 
bir yayın da çıkıyordu •. 

Her üç isyanı 'nda da Şeyh Mehmud, 
ingiltere Kraliyat uçaklarını karşısında 
bulmuştur. Ki, bu uçaklar, Kürt köylerini 
bombalamış ve büyük zayiatlar vermişlerdi •. 
isyanı, Irak Arap Krallığı değil, ingiltere 
devleti güçleri bastırmıştı.. Irak'lılar 
adına katliam ı 'da ingiliz pilotları yapmıştı •• 

1933 yılında Barzan yöresinde Şeyh 
Ahmet Barzan'ın isyanı oldu. Mustafa 
Barzani'de ilk kez bu . isyanda görüldü. 
Denebilir ki, bugüne kadar süregelen 
mücadeleni~ başlangıcı da bu isyandır .• 
Bu isyan, Ingiltere'nin araya girmesi ile 
rızaen bırakılmış ve bazı taahhütler alın
mıştı. Ancak, bu taahhütler yerine getiril
medi. Barzani 1943 'te: Süleymaniye' den kaçtı. 
Kısa bir müddet sonra da, isyan ettiğini 
açıkladı .. ·: 

ı 
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Irak devleti, birkaç kez isyan ı bastırmak. 

için gönderdiği kuvvetlerinin yenilmesi, 
si lah ve malzemelerinin ele geçmesi 
sonucu, sorunu diplomatik yoldan çözmeye 
çalıştı. Mecit Mustafa isminde bir Kürt, 
devlet bakanı olarak atandı.. Başbakan 

Nuri Sait Paşa'nın katılımı ile beş maddelik 
bir öneriyle -ki, bu öneri Kürtlere bazı 

hakların verilmesini getiriyordu- sorunun 
Mecit Mustafa tarafından çözümü beklenir
ken, Krallık kendisini devlet bakanlığından 

attı ve bölgeye asker yiğmaya başladı. 

Irak devleti; 7 Ağustos 1945'te saldırdı, 

bölgede sıkıyönetim ·ilan etti. Bu saldırıda; 

4 1 rak taburu yokedi Idi. 9 uçak düşürüldü. 
8 top, 400 o büs, 2.000 tüfek ve 100.000 
dolayında mermi ele geçirildi.. Barzani 
bölgeye egemen olma durumunda iken, 
yine ingiltere Irak 'ın i mdadına yetişti. 
Ingiltere kraliyet uçakları (R.A.F.'Iar) 
binlerce bomba yağdırdı. Evler yıkıldı, 

insanlar korunmak için mağaralara yerleş

ti. •. , Katliamı önlemek için Barzani işgal 

' ... · ..... 

ettiği yet"'lerderi' dağlara çekildi:. 

Barzani, 1945' de 1 ran' a geçti.. Mehabad 
Cumhuriyeti 'nin oluşumuna katıldı.Yönetimin
de yer alarak,kurulan ordu içinde de. kendi 
güçler,i ile görev üstlendi. 

Barzani,Mehabad Cumhuriyeti 'nin yıkılışı 

öncesinde getirilen te s 1 i m o 1 m a 
ön e ri s i 'ne karşı çıkarak, iran devleti 
ile savaşmanın daha iyi olacağını belirtti 
ve ~ehabad'ın savunmasını üstlendi •• 
Ancak,Qadı Mıhamed'in teslimden yana 
olması ve yönetimin kararının da bu yönde 
oluşması nedeniyle teslim oldular ••• Cumhu
riyet yikıidı ••. 

Barzani, 27 Mayıs 1947 tarihinde beşyÜz 
peşmerge ile 220 millik yolu yürüyerek 
SSCB'ne gitti. 1958 yılına kadar orada 
kaldı. lrak'a dönüşü, A.Kerim Kasım'ın 

krallığı devirmesi sonrası oldu. kendisine 
Sait paşa 'nın köşkü ta h s i s edildi. 9 
Ocak 1960 tarihinde, KOP'nin legaliteye 
·çıkmasına izin verildi. Kürt ulusu' nUn 
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özerkliği konusunda komisyonlar oluşturuldu. 
' 

Bu "balayı" eylül 1961 "tarihine. kadar 
sürdü. Bu tarihte Barzani Barzan bölgesine 
çekildi; 1961 Ekim'inde isyan başlattı ·ve 
parti üç ay sonra savaş kararı aldı. 

Mücadele 1970'1ere kadar sürdü. Barzani, 
Irak güçlerine darbe üstüne darbe indirdi. 
SSCB'nin girişimi ile ateşkes'i kabul etti •• 

. 1970 yılında, Irak devleti Kürtlerin 
özerkUği'ni kabul etti ••• Ve beş yıl iÇinde 
bunun sonuçlandırılması kararlaştırıldı. 
Ancak, Irak devleti giderek tavır değiştirdi. 
~ürt bölgelerine Arap 'ları yerleştirme 
girişimlerini hızlandırdı. kurulması gereken 
müesseselerin kurulmasını geciktirdi. 1975 
yılında , yeniden savaş başladı •• Bu savaşa, 
ilericl-demokrat güçler karŞı çıktılar •. 

Irak ordusu güçlenmiştl. Ileri teçhizata 
ve büyük bir hava filosuna sahip~i. Savaş 

112 .. ,, n··"· ·: , ;;
4

, ı 

···ı'.-· .. ;._ 

1 

tak.ti:ği de artık . deği~ik~i ••• Barzani 1 nin 
güçleri· ile . karşılaşma yefine,. kpyleri 
bombalama; · sivil halkı taci.1, ormanları, 
ürünl.eri tahrip programlaştırıimış ve bunu 
uyguluyordu.. Cezayir • in arabuluculuğu 

; ile Irak ve Iran, Basra'daki adalar sorunu'-
nda uzlaştılar. Bunun üzerine Iran'da 

, Kürdistan'dan desteğini çekti.. Mücadele 
güçleşmişti. Sivil halkı savunmak zordu •. 

· Barzani, 1975 yılında, bölgede katliama 
meydan vermemek için çekilmek zorunda 
kaldı. Ancak, mücadele bırakılmamıştı. 
Kısa bir süre sonra, P.arti ye Kürdistan'daki 
diğer sa~fişan güçler topariand~'!a( Mücade.;; 
le 1980'1erden sonra hızlandı •. 1988 EylüP 
tüne kadar ,hemen hemen tümKürt bölgeleri, 
peşmerge güçlerinin kontrolüne geçti •• 

Güney Kürdistan'daki siyasi parti ve 
örgütlerin biraraya gelerek KÜRDISTAN 
CEPHESI' ni oluşturmaları, mücadelenin 
nitel ve nicel olarak büyümesini getirdi .• 

/ 1 rak devleti, peşmerge güçlerine karşı, 
: .·.• }i ... ~: 

'i ~ 
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1975 yılında uygi,Jiamış olduğu taktiği 

yeniden':J ijil,odeme getird~ •• , Peşmergelerin_ 
zaferieriniri ardından, Kürt köyleri, kasaba- · 
ları ve. sivil halkınıyerleşim;.y,~rleri bombalan.:.. , 
maya' başlandı. Kimyevi silahlar kullanıldı. 

Irak 'devletinin bu·· hunharca tutumu karşı- . 
.sında, peşmerge güçleri gerilla mücadelesiA-·· 
ne döndüler ••• Bazı bölgelerderi çekilerek, 
belirli bölgelere üstlendiler.. P;ıyrıca, 

seyyar karargahlar oluşturuldu •• 

Günf3y. Kürdistan'daki mücadelenin en 
büyük eksikliği, uluslatST&Sl .diplomasisi 'ni ni 
olmayışı ve dünya kamuoyu'nda propaganda 
sımn yapılamayışıdır. Bugün,bu eksiklik yine 
var.. Ancak, oldukça ,mesafe alınmış du
·rum(tadır. Giderek zorluklar aşılıyor. 

önem·n~ ola!'),. ;l:$ürt örgütleri 'nin birlikte 
hareket etmeleri' 've mücadeleleri dir •. 

Hareketin uluslararası düzeyde, bilhassa 
demokr~t. kam):Joyu'nun d~teğine ihtiyacı 
vardi/. · 

• . ·- . ; \ ·~ ·.i { 

KUZEY KORDISTAN(Türkiye parçası) 

' Kürdistan'ın ·· en büyük parçasıdır. 19 

vilayet! (140 ilçe ve 11.000 köy) içine . 
alır. 241.790 Km. karelik bir alanı kapsar. 
Bu kesimdeki nüfus 8 milyon'un üstündedir. 
Aşaği-yukarı . Kürdista.n'dakh, 'nüfusun:: ·% '· 
82'slni oluşturirıakt&ıdır. 1980 nüfus ~~a)ifmı1.1~ 2-.~:,. 

göre, Kürdista_n.1 ın j19 vilayet olarak) :~ 

nüfusu, 9.826.785'tir.. Kürtlerin dışında 

ise, Arap, Azeri, Süryani, Çerkez, Çaçan 
ve Abaza'la~ bulunmaktadır .• 

.·.,· • . ·.. 1 

Ayrıca, Türkiye'nin diğer bölgelerine 

sürgün edilmiş ya da u~.gul,~q'l~lar ne,pf3niy
le kenciiliğinden göçedip yerfeş·mtş 1 A,S 
mil·yona.'yakın Kürt vardır. · 

-...... 

Kürdistan'ın her dört parçasında da'' 
sömürge statüsü vardır. Kürt ulusu baskı 

· aıtmdadır. Her dört devlet'te Kürtlere 
karşı gaddar'dır. Ancak, TC. diğerleri.ne . 
nazaran Kürt SorunundSı :1 ,:d~ha hassas'tır / 
ve bakış açuı. da farklıdır •• ~ · 

'. . ~- :.: ~ :~- ; .: ":_"" . 
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-> Türkiye'de; ·eğitim, sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel yapı Kemalist ideolo
jiye göre biçimlenmlştir. Bu nedenle, 
Türkiye'de her aydın, her. okumuş, askerlik 
yapmış her Türk Kemalist'tir.. Kemalizm, 
bir noktada, Türklye'deki etlmoJojik yapının qaha doğrusu Kürt ulusunun varlığının·· bir 
dayatmasıdır. Bu özde, Türk mllliyetçiliği'
nin siyasal . ve ideolojik şekillenmesidir. 
Bundan dolayı, Türk devleti; hükümeti, 
meclisleri, ordusu, mahkemeleri, üniversite
leri, basını, radyo ve televizyonu ile bir 
bütün olarak Kürt Sorunu'nda şartlanmıştır 
ve tavizsizdir •• 

_ Bu yapı, Türkiye· cumhuriyeti 'nin kurulu
şı:J.oı.ndan bu yana öyledir ..• 

M. Kemal "Anadolu"da ''mücadeleyi" 
başlatırken, başarının, Kürt ulusunu kendi 
yanlarına almada olduğunu bildiğinden, 
öncelikle bu bölgede çalışmalarını yoğunlaş
tırdı. Kürt aşiret beyleri, dini liderleri 
114 

i .• 

i 
- i 

. nezdinde "girtşimterde" bu1ndu •• Bu "giri
şimler"inde, "Halifeliğin kurtarılması"nı 
ve "lslamiyet"i öne çıkardı. Bunun yanında, 
savaş sonrası Kürt ulusunun~:Kendl kendini 
Yönetme Hakkı 'na· saygı .· · gösterileceği 
taahhüdü 1 nde de bulundu. · Bd' taahhüt "A p . ' rnasya rotokolü"ne aynen: afınmıştı ••• 

Savaş bitti. Ancak, söylenenler ve yazı
lanlar hayata geçirilmedi. ·Tersine, yeni 
dönemde Kürt ulusunun varlığı inkar edildi. 
Kürdistan'daki tüm yaptırımlar, bu esas 
üzerine (Kürtlerin Türklüğü esası) kuruldu. 
v·önetimde şiddet ve polisiye tedbirler 
öne çı karıldı ••• 

lnkar'a,yapılan idari ve askeri"t'asarruflara, 
polis-jandarma-tahsildar üçlüsünün baskiia
rına, Kürt ulusunun tepki göstereceği 
kesindi. Ve haklı olarak tepki de gösterdi. 
Kürt ulusu özgürlüğü ve insanca bir yaşama 
kavu.şmak için, . kendisini ortaya · koymak 
durumundaydı. Öyle de yaptı... Ardarda 
isyanlar oldu ••• 
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" ilk isyan;10-11 ··Mart 1925 tarihinde 

PiRAN'da patladı. Bu, Şeyh Sait Hareketi 

oladik anılır. isyan, Albay Halit Bey'in 

. ~aşkanlığı nda kurulan AZADI Gerniyeti •nce 

(Silahlı Direnme Birliği) planlanmıştı. 

Ancak, tesadüfi bir çatışma nedeniyle 

isyan, Şeyh Sait tarafından belirtilen 

zamandan önce başlatıldı .•. 

isyan başladığında Azadi · Gerniyeti 'nin 

lider ve komutanları Bitlis'te tutukluydular. 

Bu, isyan. için bir dezavantaj dı. V( zararı 

da sonradan çekildi. isyan'ın başlamasından 

kısa bir süre sonra, Bitlis •te tutuklu 

bulunun lider ve komutanlar idam edildiler. 

Ikinci isyan; Ağrı isyanı'dır. 5 Ekim 

1927 tarihinde kurulan HOYBUN-XWEBUN 

adıyla anılan 11 Kürt Ulusal Birliği'' tarafın

dan programlaştırılmış ve yönetilmiştir. 

Hareketin komutanlığını, ihsan Nuri paşa 

yapmıştır. Hareket 1928'1erde başladı, 

çatışma 1930 Haziran' ında oldu. Türk 

ordusu'nun isyan bölgesinde ve isyan 

bölgesi dışında yaptığı katliamlar karşısın

da, ihsan Nuri paşa geri çekildi. 

Üçüncü isxan; Dersim 'de oldu. 1937 

başlarında direniş başladı. Hareketin liderli

ğini Seyit Rıza yapmıştır. Türk ordusu, 

büyük kayıplar vermiştir •. isyan, aşiretler 

arasındaki mezhep çelişkisi kullanılarak 

bastırılmıştır .• 

Sasun'da Isyan; 1940'1arda oldu. Çatışma 

lar 1941 ortalarına kadar sürdü.Bu, o döne

min son başkaldırısıydı •• 
":····--

Türk devleti, isyanlara karşı Osmanlı 

taktiği ile çıkmıştı: Aşiretler. arası çelişki

leri, mezhep çelişkilerini kullanarak bazı 

aşiretleri yanına almış ve isyan eden 

güçlere karşı savaştırmıştı.. Bir kısım 

aşiretleri de, bölgede terör estirerek etkisiz 

hale getirmişti.. Ve isyan eden güçlerin 

geri çekilmelerini sağlayabilmek için, 

isyan bölgesinde katliama girişmişti ••• 

115 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Isyanlar başarısız·.· olmuşlardı• Başarısızl.ığınfl 
nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür: 

Örgütlenme eksi ki i ği, Feodal önderlik 
ve bunun dezavantaj ları, uluslararası deste
ğin olmayışı, bölgedeki ilerici-demokrat 
güçlerin duyarsız davranmaları ya da 
devletten yana tavır koymaları ile Türk 
devletinin uyguladığı taktiğin başarısı vb •• 
ı 

1940 Sasun isyanı, Kuzey Kürdistan'da 
son isyandı •• Ardından bir siniş ve sessizlik •. 
Bu sessizlik, 1959'1ara kadar tam 18 yıl 
sürdü ••• 

Ilk patlama 1959 Eylül' ünde oldu. Bu, 
49'1ar Olayı olarak geçer. ·Olay, Mustafa 
Barzani' nin Rusya' dan döndüğü tarihe 
denk. düşmektedir. O zaman Kürtlerin 
Özerkliği programlaştırılıyordu. 49 Kürt 
aydını'nın bu dönem tutuklanıp, yargılanma.
.ları; radyo ve basın'da abartmalı haberler 
olarak yer aldı ve Kürt üniversite gençliği!.. 
nin, aydınlarının uyanışı için bir kıvılcım 
da oldu ••• 

116 ' 

pa;~~' 1i~in~~ru~:~~ı ' bi~ürdj~:~~~:~:ele~iu 
sol kitapların yayını, vb.. uyanışı daha d~'· 
hızlandırdı. Ki, nu ;çalışmaların ardından, 
köylerde "Barzaniye yardım toplama komi
teleri" oluştu. Medreseden yetişmiş köy 
hocaları, medrese öğrencileri buna öncü
lük ettiler. 1962 yılında ilk olarak Dicle
Fırat ve bunun ardından Birina Reş vb •• 
isimli, Kürt sorunu ile ilgili dergiler 
yayınlandı.. Daha sonra tutuklanmalar 
oldu... , 

. i'. . \.»4 1965 yılında KOP'nın kuruluş çalışmaları · 
başladı. Av.Faik Bucak önderliğinde sür
dürülen çalışma, 1967 yılında partinin 
kurulması ile noktalandı. Ancak, parti 
operasyon yedi -daha kuruluş çalışmaları 

. sırasında-, yakalananlar Antalya'da yargılan
dılar •• 

196Fden_-· itibaren Kürdistan'da "Doğu 
Mitingleri11 yapıldı. Bu mitingiere kitlenin 
ilgisi bü:yük oldu. Mitingler'in muhtevası 
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ulusal sorunun öne çıkarılmasaydı ve Türk 
devleti için ürkütücüydü! .• 

Bu gelişmelerin ardından 1970'1erde DDKO 
örgütlendi. Ankara ve istanbul'da kurulan 
bu örgütler, kısa zamanda Kürdistan'ın 
şehir ve kasabalarında da görülmeye baş
landı. ODKO'nın çalışmalarının yarattığı 
ulusal muhalefet potansiyeli, sonraki 
örgütlenmeler ve KOP'nin yaygınlaşması 
için çok etkileyici oldu. Bu örgüt eleman
ları, 1971-73 döneminde yargılandılar. 
Yaptıkları siyasi savunmalar, sonraki 
gelişmeler için bir ışık oldu •• 

Kürdistan' da 
örgütlenmeler, 
temelde- oldu. 

,KOP örgütlenmesi hariç-
1975'1erden sonra -siyasal 

Af sonrası, Kürt gençleri ve aydınları 
DDKD adında legal bir yapı oluşturdular. 
Bu arada KOMAL ve KORAL yayınevleri 
kuruldu ve Kürt sorunu ile ilgili yayınlar 
yaptılar. Ardından· Özgürlük Yolu, Rızga"" 
ri, Kawa isimli ·aylık dergiler yayınl~ndi. 

Bunları Roja Welat, Roja Nu, Jin dergileri 
takip etti .• 

Yayınlar, gençlik örgütlenmeleri, köy 
çalışmaları Kürdistan'da ciddi bir uyanış 
yarattı. Küçümsenmeyecek ölçüde bii 
muhalefet oluştu. Ardından örgütler .::foğdu. 
illegel örgütlenmeler gündemleşti ve oluştu 
da ••• 

12 Eylül 1980 öncesi dönemde, örgütler 
arasındaki çatışmaların dezavantaJ ları na 
rağmen, Kuzey Kürdistan'da ulusal mJhale• 
fet gidirik yükseldi ve çalışmalarda olumlu 
gelişmeler gözlendi ••• 

12 Eylül Militarist Cuntası Kürdi:;tan'a 
büyük zayiati ar verdi. Örgütler açı mYdan 
gerçekteı:ı bir darbe. oldu.. Ancak, llemen 
şunu eki e yel i m ki, darbe bitişi ·'~değ U, 
gelişmeyi, ulusal muhalefetin büyüirH:isi-ni 

• getirdi,.,~. Bugün sorun, ülke ve uli.ısle·rarası 
düzeylerde daha geniş ve olumlu biçin~e-rde 
tartışılıyor. ABD ve diğer d~vftitlerin 
çeşitli çözüm önerileri ile ortaya çıkmaları, 

·. 117 . 
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gelişmenin varhğının lfadesldlr. Türkiye'de· 
Kemalist yazarların, nereye "bağlı oldukla
rı" bilinen bürokratların, sorunu tartışmaya 

açmaları ve bu konudaki ısrarları, çözüm 
arayışları; gelişmeden duyulan korkunun 
ifadesidir ••. 

urnut verlcidir ••• 
i 

Evet, Kürt ulusunun bağırrlsızlık mücade
lesi 'nin zorlukları var. 

lran,lrak Suriye ve Türkiye devletlerinin 
dışında NATO ve Arap gerıcı güçleri, 
bölgedeki diğer gerici hareketler var ••. 

Bugün, Kürdistan 'daki ulusal muhalefeti Bölge istikrarı'nı bölgedeıki devletlerin 

örgütlameye aday, birden fazla örgüt var. "istikrarı"na bağlayan ve bundan dolayı 
Örgütler arasında bazı olumsuzluklar, soruna sağır "sosyalist" devletler, güçler 
sürtüşmeler olmasına rağmen, durum 1980 de var •.• 

öncesinden çok farklıdır. Bugün Cephe ve Devlet sınırlarını esas alan ve Kürt 

Birlik sorunları tartışılmaktadır. Ve Kürt sorununa bu sınırlar içinde çözüm arayan 
ulusunun özgürlük ve bağımsızlık mücadele- ilerici-demokrat güçler var... ' 
sinde, başarının; ortak bir taarruz cephesi'-
nin kurulmasından geçtiği, mücadeleye .. Kürt .. u!.usal · muhalefetini örgütleyen 
uluslararası desteği n sağlanması zorunluluğu guçler, butun bu zorlukları aşmak durumun-

ve ciddi bir diplomasi'nin önemi artık dadırlar ve aşacakları görünüyor. ·Ayrıca, 
biliniyor, bu konulardaki çalışmalarda mutlaka aşmak zorundadırlar •• Aşacaklar ••• 
büyük .·mesafeler alınmıştır ve gelişmeler Saygılarımla. 

-bitti
(*) 16.3.1989 tarihinde Hamburg'ta, Kürdistan Komite (Kürdistan-Alman Yardımlaşma 

Derneği) tarafından d9zenlenen HALEPÇE toplantısında, Ş.KA YA tarafından yapılan 
konuşma metninden düzenlenmiştir. 
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"aRtJtsr.ı.N KURTuL··uŞ PARrt st 
S t VA S 1 P 1 O G i A-M • 

[ 4. b6Lüm .ı 

6-PAIUtNiN NAN:I lif Nim:iGt. 
KllRDtSTAN . KLif(IUWS .. PAJitst 

(lfi.Zga!tL}, ~-demklıa.tik ve. · 
.6~ rnıht.evaLı.. bAJr. kith. ' 

~· 
a.}Pa!r,ti.'nin ~ -demlı-

Jtati.k . p1t(JğlfiJm . hld~ bağıın-
-Mı 1 ~~ derrr;klr.a;t;.{k b.iJr. . 

ywrit6evM, derroi'Ur.tı;t, ve. .6o.6yai.J.JJt 

.6i.ıja.6al g~ tdt b.Vt. to.alrJw.2. 
~·wıe. .-KU<cıntie.-~ · 
~ 

KüluU.6tan • . iiiJw1.in k"'"~ 1 ; 
. A..Ç»t a.6 I:UIA- 1 

:- .... 4galı:fen ~. 
&ı nedenft; . 

aa.}Pa!r.ti,~ tiin: ·' 

.;.geçen sayıdıın devam~ . 
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dwWrı gMC.ekJ.24eC.ektUr.. 
b) &ığ.un6-U, özgÜ/ı ve. d0trılwdi.k 

6iJı. topt.ımın. ~ a.§almWı
darı. .6owr.a., ~ .. 6iJı. ~e. 
KiilrıiU:tan 'm · TOPU.JMSAL KU1W.JLU~ 
mı. gei:J.It.~e.k. SJSVALisr· 17EVRİME · 
~· 

c.) Vuka!r.rJtıkL neden ve. .6onııı;i.alıa. 
bağ/..1.. o.f.a!rok., KiilrıiU:tan Vwll.hni. 
J.JıW._ 6iJı. krwık:t:eJt ~J biJtbL 
J(L J.i.e. .{ı;-.{ı;e.,rmcak ~ 
.6.i ge~tekU ULUSAL-VEIIOK1?ATIK ve. 
SOSVALİST n.U:.dJkU · 6iJı. dwlWtr:JJ.Jr.. 
lll BAGI.JWl)A;. . aAgatıJ.. ve. a.z.arn( 
tytOğlt/Jm hed~ .iı;eıuneki:.~ 
di.Jr. 

8-GfNEL llDIJELf. HEDEFLERi. 
KiilrıiU:tan . K~ Pa/r.t.U.L, 

kapLt.oi.W; kii.te.ıiğe. ve. onun 
gf.inüriizdek.i.. tii/tev/..W., olan; 

-EMPf:RYALİZM 'e. ~ECİLİK 'e., 
26 

. FAŞİZM'e. FEOf)fLİZM'e. ve. heJt 
ffilrden. GERİCİLİK'e., 

-~ fıai.kiaJıJ.., baAIU. ve. 
.6tmi!tii a.Utna. ai.an, iLiŞKi ve. 
İ7TİFAKLAR 'a. ktıJt§.<. rrikad.eh.. 
edeJt. 

9-smATEJiK HfiJEFLER. 

A-SCtrülttıeci.le~t ve. İ§biJı.-
~katy.t.: 

stmürgeci.lelt ve. on!atun ~
mUd.ekL 4~e. ~ 
KiilrriJJ,:tan KUICI:uiıı4 Pa!LtU.{,, arrrın.
.&.u 6iJı. rrikad.eh.. yüldi;t~ektüı.. &ı 
rrikad.eh..; .61.ıja,6al,.ideo.f.rı j-ik, dJ..p
.imrlti.k ve. aAfwtL he~r. aJ.o.nda. 
o~. , 

a.)stmürgeci.le~r. ve. 46WJ.k-
ç).i.W.,, KiilrriJJ,:tan Vewrirni_ 'nin 
~.Bunialwı ili.ke.
m{zden .6öküiiip ~uJ.u..ou.
nuzun özgÜ!tl.Üğii ve. t'.i.f.kRrni.Un 

' 
~~~i!=··; __ _ 
tik 6iJı. to~ ~ i.çbı ' 
zemin~.· , 

b} &ı .6..t11A-6fu/t · gtlıici. ve. ka/ı4t- ; 
d~.&tf.a!un .6öküiiip ' 
~,aAgalti tytOğJr.am hedefı- ; 
~. çöziiri1Yrii. gd.l.Jt.tU'..tl.ğ.i : 
gJ..bi,a.zanK. ~ yüJrüiiii_ 
me.6..L . i.çbı de. ge~r.ekU OJlit:arrn._ 
y~.· 

c.} Pa~Lti!rKz, .6&iilcgeci.lelt ve. 
4~ en lukai. 
r1tırrrur1mwıa. ~ b~ 
'{XJ/Co/Ji.arrrııp ... ,.i.A~ dtığı.i:.
Ym!ft,Öiıg~ ~ 
~GöREV Sc\YAR. 

B-KÜitcU..6ttın V~ 'wien yana. 
.wı.t6 ve. .ta.bakaliıii.. 

1-KiiltdUtarı. Kwı:tıılıı,§ PaJr.ti.AL, .. .. 

6iJı. büi:iin ol.rwık KiiltdUtan 
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- 1V-KÜIUÜJıt.an - Ku!rtıı.fu4 Prut-
t.ıJJ.., OJrJ:a kiiy.fiiliiğün lffJdJ.kol. 
yan.uıt. rPcg~.Stiti.ilıge.-
ci.J.RJıl.l_ ~ .it;hı ge.
Jtekli. hmt ~ ytıpı~t.. Talep
teıWWı~. 

aJStiti.ilıgecih~Wt .-Metkj.ik ve. 
~ heg~ lur:ruJ.a
~ulıJNıi.. -~ rtiica
ddW.ite. kıma.ti.:zeye. ~ •. 

b}~ 4~ 
yapanfa/v.,, katı.§.<. -.d~ <Wt<.6-
1.aJr. .içbıde. de aLut- ve bt.ınlmrıı. 
~ tmrın6.a wiictıdde tıieJL. -

V-Kiilr.dWıxn- Ku!rtıı.fu4. p~ 
zengın kDy.eüiiiğün -en awıdan 

nbtlrtılJ.ze ~ ~ 
~ ·IJfJPfJ/t.. 

vı -KÜIUÜJıt.an KwttııJıı.§ ~ ; 
AVItLipa'dtıki Kiilr:t ve. KiilıtJ.I.Jıtan 
~ ulııJd. ve. -<Wt<.6~ • 
'.~ ·g~~ö-~ 
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rriilrgeci bwtj~ i.detdojJ.k 
p!Wpagartdaiıılu.ndan 0/UY/.~

. itıiU. 4-in ~.&ı arrrıı_;ia; 
a.)AIJit.Upa. 'daki. KliJr:t dJ.U,6olk

i.oJril, ed.ebi.ıja:tJ.. ve. deAe!th~WıJ.n 
~ ve. gel.i$~ 
.iç..i.n geır.ekU ~ yapa!t. 

b) &dun.tı.eaYı. üJ.k.e. -iı§ç..ihJL( .l.ft 
KliJr:t ve. Ki.ilcdUttıntc.. -iı§ç,U.e!Wı 
~g~ve. 
bu. yoil.tı. AVJW.pa. ~ .l.ft 
Al1.4k.U.etrı. gel4tiJWr.. Av'Wpa. 
kawıı. oyu 'nun KilirdiAtan .60JrJJnU 'm 
duteAWn ~ ~· 

c.)AIJit.Upa. 'daki. KliJr:t ~ 
-iı;btde. . ÖJt{JlitlerWt.. Uiuı6al ve. 
.wı.t6.6al .6~ buntalta. 
ka.VJratalrak., aMrrıi.1.rıllyona. ~
R.a!wu. engdleır.. 

vıı -Kiilıdi.ıı:toYı. Kur~ 1'rılr.t..Uı.. 
.6tKtiilcgeci mei:lti:JpoUwl.e. ya4almya. 
zOJf.UYil.u katan KÜ/tit ve. Kiilıdi.ıı:toYı.- ·. 
28 

· l.t. -iı§çilJYWı ekonanlk.-d01t)k.Jıa
tik ve. .wı.t6.6al hak.talwu. eide. · 
~ ~ geır.ekU ÖJT.gi.il:len
mehlt yapa!t. 

a.)&ınialwı, .6€Yidiktıl 6atıli.1Jd.
.wrde. ~ve.~ 
ÖJt{Ji.iJ:J..eJc,i.e. yeır. aiırrıJ.oJwıt. . 
öYIRJWt. 
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l.uuJl ~ rra:pdeteım.ıt .ka
J:J.J.tın,deıb.k. ytUr.en,~ 
~e. o.t.an . blitiJn. 9~ 
(VeJJW:hlr.,ptJI1t:JhJL, ~) 
doöt .6/ıyaJt.. 

lJluMl Kt.ut:lıJiıı4 lll.itYıd.Wimi:z.t 
~ o.t.an vt g~gÜit
~ ff109Jhıien bütiin 
g~ diiqtrJn of.riNık gÖJr.Üirii. 

a.)l®rdi.6tan K~ PM:t..W., 
.6o.6yai.i.M:. üJ.klhıt, ul.uld. ku!r.:t:u
~ haJı.ekdbJt)., Vt ~ 
atRthlr. 4ç.i. ~ rriiıYıtl.~
lfbı.i. dW:ekbır., burı.talu. doöt 
kabul eti.fllt. 

b lKü!rıJ.4ıtan .. KU~tiflı.fıı4 PalritW.,, 
diirıya.'da.. ~ beok'a bağt<. vt 
baB.ı.rnt.A.. oRrrrıdan, ~ vt 
~.b.Vt ~ .i.zWt.. 

C:}Kiilr.d.W:.an K~ Polr:tW.., 
uiiılıaJ.. ~ "· rrikadei.JunW.n 
hed.~ ~g,dt. ot.an,.iç4-
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üi.kRmi..zdekJ.. ti4n tıi.ııMJ. ve. .cSo-6-
yrıi..W:. . -61..yaNJI.. gik;h.lrbı.,old:a.~ 
tWı. tlıtı!vuız c.ephu.i 'nde. topf.an
rml.a.wı.t.. ve. OJril:iık. .6tlr.oJ:.e.jJ.i..elr. 
Wra~ ~'rhıi. 
t.~ gÖILW ~. 

c.}Klilrıtiıhm KUJr.tıılıı4 PaJr.t.U,L, 
tıi.ııM1. kı.uttuiıı.§çu. ve. .6o.6yati.M; 
güt;hlr. aJt.OM.Ytd.akL ç.efJ4ki. ve. 
~ çöziiriinde.,dfbftJklr.a.
ti.k yöm:.r1mi.. <Sonuna kada!t ~
meyi.,;UluM.t. K~ Ceph.Mi'rtrie. 
e.6n.ek ve. çijz.Wıf..eyi.ci o.&n:ııj.t, hetı. 
-§a/rlt ve. konr.mda. t.tlu6ım.ızun ve. 
iii.kemiz..i.n. ~ .6a.Vuwrrıy..t. 
gerıe.t tWı. -6i..ya!ı& o.falıak benhn
.6etı.. 

12-irriFAWR. stvASETtMtz 
Çe.§Ji;U ~ ve. -6i..yaNJI.. 

gik;h.lrbı. 11ikadei..e. 8ifriJ.B1. 'rtrie. 
~ad~ buean imFAKLAR 
SlYASm 'mi..z,Klilcı:tUtanı.n 4 -
~güı;i.elrJ.. ~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı 

ı trÜirg~ ~ ve. onlalwı ~-
:~.~V~ :tiin 
ı gür;, lw!uim, li4ı. ve. ç.0AehJrJ.R.., 
: rrikad.d..enbt gend. i.JJlthJci.. doğ-
1 JCiılJ:ııl,unıfo..,dDMiuk tentil.rtde. 
: Lf4kU2Jr. lawı!r.. 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

aa.}sariiJrB~ büt:iin O.ltfJI; 

ve. gM~ .ift üz~e. çul
Romrı.fmwto. ~~ €B0n0t u.euı, 
d0.Jit.irrcL- drmrıfvtait ve. ~yaliM.-
.fi.IWWI. d~~~ 

bb )~KiilrtiJ.J,tan topıa}da.

.ıwıdan,.6fXri.ilr(J~ aiAn1tılwta. 

kayc:Wumk, 

ct!),sariiJrBecU.e!Wı Mlrtıt.e.ji.k 

mtlJJUhıti.nde. ICIJha;t çalt.§nn, alan 
bu.fm:t ve. katrı.ı.OU o.fmı .~ 
yaJrJJi'JirJ.k, 

dd)Egemen· uf.ul, d~-de.

rroklra.t ve. .6o~e., bu 
.iJ:ti6ak,güı; ve. eytem ~
nin ·~ gÖit.~ 
arıla.:lnrık,~-t~ 

o.f.a!rak. ~ ~ 
ve. ~ rriktıde!A. ett.ill.
.f.RJıi. oc:lak.f.alt.tn yeniJBi.ye. uğıa.-

~~~ 
ol'll.twı. ~. 

J 6.batam J 

13-~AS ANU.YZŞOOZ lif UUJSAL 

~ORIABJ 

t<.iitrJJJ.A;ta '..tn ~e. koYIUI'U, 
-60.dec.e. onun yM- aib.. ve. yM-Ü6-

tii · z~en değj.i.,ctyi'IA-
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ve .. üiJwnWn ~_,_ . .iJ;hı 
veıırü.Bhni:z. · rriktıd.dDIJ.n öYIÜYI.e 
heıı. engel koYU.Jbrı.§:tıur.. 

Genel -6tlcat:eji.miz ba!r.<4 ve · 
d01rJiwı/J., oiımkf.a. bi.lrUkt:.e, b.i.ze 
dtıyoi:J.i.aYt. bu hak.6-tz Mva.§a 

~ bü:tiiYt gi.idiriizh. ~ 
zOJUJYidtı.ya • 

a)KlilrıiW:an KUitil:ıı.f.ıı4 ~~ 
tlin .tıtmiltgec.i.. ve 01f:Jelr.!Jali.At 
gik;i.eıı. iifken{zden gJ..dinciye ve 
:tek ~ ~a .kadmr. 
bu lıa~Ja4-'- .tılilrdüJrmek ~ 

b )Pa/t.tim.i.z, ui.u.6aJ.. ~ 
~~ Z(JJL ko~u.Uturıfa. 
J.l_eırhdJ4i.. ve uzun lWr. lıÜir.ec.i.. 
kaplıayrıt!lığı.. bJ.J.J.nd..ndedlJr.. 

B-Hak6ı.z SaiJa4 K~ 
G~ ZOIUJYIJ.u. tkiiR 

Tiin rmdeltn ~ J.J_e üike
mtzde ~ 01peıı.ytı.
ti.6thlt.e ve ..l4gai.c).. OJtt1ııi.aM. 
32 

~~~ lWr. d~ .:teha.
bul eden SAVAŞ TAKTIKLERI ge:
.f4t;Wnek. ZOIUIYii.uıfıJI. 

a) Klilu:LUtan KUitil:ıı.f.ıı4 PaJr.tiJ..i, 
' gok.L. oıuiJı ~ -YIL-
~~~ PliSKlh<rME. ve DOORALİZf 
etmek ~~~eJı1ııhıcde ve lwri.tılc.
dtı. ~E 'EYLEMLERi OJrBaniı.e 
edec..ekLJ.Jt, 

b )Klilu:LUtan KUJr:ttııiu.§ PAKriSİ, 
ayn.t zarmndtı HALK OR1XISU o.tan 
Pe.§meiCBe ~'ni. Çl)ğa.tta
cakJ;uı.. PaJrJi., ~e . 13iJr.Wd.e-
JfJ..'nt,~ P~e cdgu
.tıunda. bıtl.tınJ<iiJrd '.oı k.endi.6.L
ne. özgü yapUJ.. üzeıWıde ~ehil.
~,hailwı ~en gelen b.Ut. 
gW; ol.aJrak kabıd. edeıı., 

c.)Klilu:LUtan KIJittıı.tu4 Pa!ıtW.., 
Klilu:LUtan ~'nin ku..§ku6uz 
Pe.§meiCBe 'nin ~ üzeıWıd.e 
yükAelec..~ hıanut. Bu nedenle., 
Pe.§meiCBe 'nin .~, 6ğJtUim,dD-

. ı 

Piitiin. haiJwı . ~ 
tekabul eden U R.u-6 a.t K u ll.
:tu.tu~ Oll.du~ı~·~ P~e 
ÖJtB~( ~ ~artrıyJ.Z. 
Ki.ilrdiM:an. 1/.fu~a.t; l<.t.ılt;tıdıı, llik.a.
d~l.e61..'nde ~ ha!r.eka.ttan 
lıÖZ ed1lı:JJ.Bi., zarmh P~e &ı-

. giiit.emıeJJ.. 'ni. ant.arra.ıup..z. Bu 
ÖJtBiii:lmne,rriktıd.~e yeıı. yeıı. 
ruılwr..i.. 6aaiJ.y~ ve yanlaJwı 
egemen o.fıniwu. d4 gUUr.ec..ekLJ.Jt • 
&ı YWLenle; · '· 

-Si.ycwd yan nWıdei..ede .tıÜir.ek
Uönde~. 

P~eh!Un 4i.ıjcwd b.Wnç-
.t.wnin IJ,; ~</ol .. ; ,...,. • : ıhtmi. g~IAAJ(If(QA,. . 
edUıniıjec..ebi:.ııt. 

a) K.iilcdUı:tan KUJr/ı.Jiı.ı4 Pa!r.t.i.M., 
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r.~~ .. 
liığ.tay~. 

d)KiilcdWıın KUII/JJiıı4 ~ ' 
P~e. twrli.RJmrJ..'ne.,-6ariJirBe..., 
cU.eıWı en güt;J.il ve. . .6tJrtJJ:.e.jJ.k 
~e. -6tJhotaj,-6u»itz/.t,fNJIXJ.
ka!Jyon · ve. benıe,ır.l. ~ . 
.l.ı;hı. htur.· tJilri/1. Q/rQc ve. geJıJ~.Ç. 

~-
v-M~~ YliNETİM 

ve.Yö •• ': · 

~ ~ 1Jücıul.Wml.2de. 
c;.~en Pel/fltltBelelc. ve. Kcmı.

ttıniıılwmz,u.iı.b6t.lfUZIJYI. genel ve. 
t0nd ~ doğ~ımda., 
tek. bhı. rnehkwie. ~
cekhırdJ.ır..IJücıul.elimi.z . ~,bu. 
hayo:U bhı. ~-

a)KlilrdJ.Man K~ Palr.tU.i., 
bütiirı. aı,ktur,i. !prdl..ydhltJ.. Pq
mtJ.fge. BWıkt.lııı. ICori/Jey.i. yöYIRJ;J.p 

' yö~et!eWıı.. &t. kDntıey 
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ve. bu.mm 'ZfJJUJYII..u. .60nLtC.U. oıtılrak, ! 

üi.Jwnl.ıd.ekL a.61wr.i. 4goi.e. deırlıal. 
.6on. ve.'ti.ht!ek. 

B-SilDJı.tA.. holk. ~ 
· ,.,,.,x ... ...ran :l..o~-:A,. ... M.M , . flad~ 
~u.u..t• • A..I~~IAC~. ~· 

otan,ffi!RIM KOWSM· di.J;le. a.§a-
ğ.«<aki. tyWğJram h2d~ va.
~k;tur.: 

tB-siYASAL .iKr'lvıvl PERSPEKriFt-
MİZ. . 

a.)~ doğJuıtitm t:em6L
.ti.ni. Ahn.ianrık • • • .. ~· ~~ 

:;.~,grmd,.tek dtJt~dJ.. ve. 
gıztt oy ıp.. VAS&M4. ve. ,VliRfJTME 
~.6~ek, 

-VASAM4 ve. VliRfJTME ~ 
i.Le., üi.kllnJ.zJ.n .61.ıjaNıJ.. ve. tDp
l.ı.tnMJ.. ~ yenitim Olfgtmize. 
~. 

b}Ho.tk ~ tom bağ.qn6.tz 
ve. damkiratık vooı OltB~. 
36 . 

·~~~e. 
d~ebi;.Uı. 

c.}smiiJrBWbıWı Yızırg..t. Olrgan
.taJr.A.. Jb.. tlin Va.6a.t.a.ı«. ~
~. 

d}Veır.d .. - OlfBani.atwwı 
.6eçkni. ve. dend.imi. holk. tmfa6.uı
dan yapd.acak.,kendi yö~ 
~ k.endU.i. .6eç.ec.ek 've. gtJtekU 
gÖitdiiğü haihJuJ.e. ~
c.ebi;.Uı. 

e.J18 ya.§.OO.. b.WJt.m lwt. Kült.
t/.W:tınh., ~eçme. ~ 21 ~ 
b.Uiır.m lwt. ·. Kfilrı:JJ..6tıın ~e. 
.6~ haklwıti ~ ~. 

~ . . 

19-.WU. 1'f'R.CipagiFDd. 
atJwrbı ve. d~ .6a.Vunulntt

-M.. ve.. ~~ Halk 
v~n&uwwı. iıctıtiw.nL ·t:fm6.U. 
Men. 1JEVR1M I<ONSEVi ~ 
~eWır.. 

ı 

ı 

ı 
· d)l<atW7i.alwı. .60.6tj0l ve. kii1J:1Jr ı 
ltd Öltg~ .6.UWtgU;ilıil : 
meJJ~ ve.~ de.ıt.ekhn.e c.ebJiJt.. · t 

e.)~ ve.~~ 
Öltg~ ..izht vw.hı!ek
VJc.. 
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21-ulN fiE tB'm' IJSJRJ..J1Xi. 

a}V..in . ve. d.evlit. 4leM. bUtbi
' Jr/.nd.erı. a~, 

b }HetıheA ,btanç. ve. .ibadet.ı.nde. 

; özgÜJt oR.atYJ.k, 

c.)V.in6el o.folrak, hJ.ı:.t.ehJt 
· üzeJWıde. rtii!sUı6 kullarwrıı.. ya.6ak.

.&ınm.!tı.kil:.ur.. 

22~INI..1K fiE mliK GIU'f.ARIN 
HAKWU.. 

a}Kütu;'.Utan 'daki.. heir. tülti.ii. 
uiııNıJ. ba6fu. ve. ~ 
~'tıt!tık,:tiin ıt .. au.iııtk ve. 

ı Wıi.k·. gJw.pftwı. tam hak ~1.. 
ı v~,ıJd:J.ır.. 
ı 
1 
ı 
ı 

. ~~ ~ hoiJwı. ç,ı.ktılr.

.uvu. doğ!UJttu6uwJa. ~
tM.. 

e.JV~ t:J./yıJr.f/1:. d0J.W:. ~ 
yi.ilt.ii.tf.ihıek, yMU .6~enln, 

~ htdJwı ~ uygun 
g~ ve. Ült.et:lwıti.ği.. uığla

nrıcakt;ur.. 

~. HAlKIN HAKWU.NIN 

a} fmekt;1.. l7.aikJ.n ha.ki.atu. güven· 

c.e. al.to1tı ~~~ 
~ ka!t4t- olm tiin 
-U4k{ ve. bağ~ kalrU.
IV.i.a!!akt:..u. 

b) Egemen gik;.i.Me. a.i.il:. tiin 

~ d koYIJdatrak d.wlit.
~ek,~anialr. ttwı.fpı

do.n yön&:ıiJ!c.ek, ÜJtei/irni denf/1:.
R.R.ne!!ekti.Jr.. 
c.}~ .6atıtL güw:le. azami. 8 

M/d ol.aı!ak.~ eiJJ~J.. 
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· a.}Konut 401WnLI. dRJılU .talra&ln- . 
.t...:. .... ;.:..:~.J,,.,,.~,,.,.: ... 

', YW(;· 'r-'4"'1'11'\...U'~t.. 

b} Ev4iz lWr. :tek ytı/tit;ttı4 kal
rmyacıı}d;ut. 

c.) Ev lıiıtoltı!u.,geLW.n %10 'un
dan 6az&ı. ~. 

21-s.IGi:ım 8lR 1mıM. v.-• 
. GiJRB/i. . 

a)Sağ,Wl ~türü .i.h. 
d~r!k,~ twr. . 
.topb.mın ~ iJ}in g~-. 
u bW.m6d. tjö~'g~-: 
·~ ve. ~t:.~~: .· 
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ı. 

ı 

~ p6.(.ko.f.oj.ik oıi.t.amut aa.
~ ~,bu. nedmf.e.; 

aa)Vok.tolt, h.0n§.bı.e., ha.6ta. balu.
c..L vb ••• gibi peMonei.,yd.en.ek.U 
UYI!JU!rl.aNian. ~eı;.i.hııek, gÖJr.wU
tWUn ön0nL ~, eğiiiln-:, 
.f.W.. c)ıJdJ._ bıt;.irrde. IJ~· 

bb}Geni,§ ve. o.trınak.fA. Rdıab.W.
~yonM~~; 

cc) Sava4<n yaJı!Ji:J:AğA.. pedegoj.ik 
eiJVhJt ve. bunun nrıddL bei.W:J..
WıJ..,; k.ı..narmdan, htıltlmrıdan, ~ 
~emeden olfi:tıtJrın. ~a. 
~ ve. bunun yönternWti 
ci.dıiL ol.alrtık ·~. 
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1 

29-GEÇ.İGiN ~ 
AL~. t 

AL11NA 

1 
1 
1 
1 
1 

·1 

1 

1 
Savtı.fttm <}(han ve. yeniden ı 

kıılwiacak o.ftın (}zgÜic. Kiilr.di..6tan : 
tbplutuyuın. ~~g~- ı 
~ ç.ok önent.L ~on- ı 
Wra. 6aJı,(p gflh1o.eğ.(rnW.Jı o.&Juğu- : 
nu. kabul eden. KlilrdW:an Ktı1rit:Jıiu4 ı 
PfJ/rit..Ul.,~· ·gü»tnc.tihM. : 
ÖYtgÖJriilt; . 1 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı , 

a}KiUrdi.6:tan g~ ~
tim,öğlf.et.lm ve. y~ 
~ bü.tiin ~ !Lığ~
b.Jt. .. 

b}KiUrdi.6:tan 9~ yd.e.
nebhMne. gölr.e. 4 ve. . o.tanak 
~,eB-Wm, ve. öğJt.~ 
de. y~· gölr.e. aıp.ltd.PfiJ..-
leır.ek~. 

ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
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c.Jsa~ .6on~ta yeit4en 
geru;lik ..u~,&ıva.§ ..i.ç.J.Yıd~ yoğ'Wl-

~ g~ c.d,i.§kJ. .. V~ 
1. ~doğal ~a!UJk·· 
ı ·. {bunf.atwı OJrt:admı ~ 

: 4bı ôn0nU yôrıtemteJı. gef4U-
: ~~WJ~· 
: d)G~ büfflYt )ö{ii. ~~ . 
ı ~: . V~ f111pe1Ujel,Ut 
1 _,._,;..-oo .. .,.D-wJ-•• ~ ' ' · 
ı ~' . ~ 
ı heJı. tedbiJı. Wjg~: 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
1 
ı 

ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 

ı 

ı 

cak, koJrıınacak. 

Ct!)Ci.t:fdi fWr. ~ ÖZÜYL~ 
di:Jnük OO}(rrd~ ~
cak V~ Ô/ıB~ek. 

dd)Gelenek v~ gÔic.~,lı.iç, .. 
b.Ur. zarmn g~ o.ftılra.k kabul 
eıiilmeyruıe!J., d,_P!ftJkJsatik yörıtemteJı. 
.iç..i.Yıd~ g~ .6fJB.ftı.
nacaktvr.. 

~)cPtta V~ yük6ek ôğJteJim ku.
~ gi.Jı4leJt fXWJJY.2 
o.fuı!ak,pf.ani.<. lWt eğ-Wm poU-
tika.u ~eld:J.Jr.. ,. ' 

oJMutek: V~ .6aYia.t ~ 
eğlijm V~ Oğlt~ ağ~ 
veJıJ.J.;er..eWJt. '-' 

~iiİLİMSEL FAAL1YETJ.ER. 

a.) 8Wm6el hiJ;bi.Jc. lfıoiJ.IJ&iJ'i. :· . 
örıün~ engel konuinrıy~. 

b JVwW: b.Wm6el 60fJiJJJ&:R.elı. 

• • , I.Aw o(oo.':w.On, -0-•• -ı.. .6UYIOJ!ak: ~ 
...ı.ç..oı <lWI. -u.vı.u.ı, , . ~IW' ... 

V~ bu-·.tii/r. ~ de/Jtekli..· 
yetleid:J.Jr.. 

31-KCil.TliREt' VfGERL.EidN K.()(f.fiJA

!fi VE GELt@'ğlilf#I. 7

',;_ :, 

KiilcdU:tan 'm .~, tün ,.,Wiii:üiJ.eJ..., ,._ . 
değ€/rU.Jt).. ko~,tahlr,ip· ·o-
Rtmltur. o~Kiilrdi./Jttın . 
KtJJr.tuiı.ı4 'PaJıt.!.&,hiiliiiiı.d değeJı.
~·~.·~~-

rJakl wjgui.arrr:ıiıılv. ÖYI{JÔJriiltj 

a.) Klflıt : dW..YilYI. ôrıiiYid.~ tün 
engeibJr. ~ v~ K{JRJÇE 
KÜ!rliWl»t 'dtı. RESMi VtL ~ 

aa.)Kiilıd.Wtan 'dtı.IU.. di.BeJı. dJ.i.
t€Jrbı.1 KÜ!r.tı;~ 'nm yarwıda. ku.Ua.
Y/J.J.rrr:ıialu V~ ~ gd,i.§
~ .6eJtb€Jıt ~. 

bb) KÜ/ritç.~ okum.-ya.zım. Z()I[Wt

fu hale. gdJ.JıJ.1etlek,ternee. eğlijm 
iklr.WJ..z ~. 
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c.)1;h6.<m yayqn ~ 
~,hvt. ~ .6el!b€/Jt-' 
ç.e. . ~ .6ağimıat!ak,KÜir.-
d1.1ıttırı. V0.Jır..i.rni. ve. uiııııwıt2JJYL ·. 
ÇA.kalrlalu. ih. ~ 1JfJJ:P.Yilıwı 
iWt vWirney~eMJ.Jr.. 

d)Tiin fJiritW;J.k .d~~ 
g~eMJ.Jr.. &t armı;ia.; 

aa.}T.i.yatJrD ve. frUm ~ 
~. 

bb )Vev.f..e.t opfUrfl ve. f:io1.eııL 
~. ... 

c.c.)Ru.ôn ve..· hey~ 
.6Qna.t;{. g~ek., hvt. ot.a.
na.kuığ~. 

e.)Vevi.R;t Radyo ve. Td.ev.i.zyonu 
kuluıi.al!tık ve. cHJdi._ b.i.çnrı:Le. • 
42 

g} E.6kL eAeJrhır. ve. :t.a/r..ilı!.ıei. 
geı;rn4in,a/r.koo.f.oji.k ~· 
ve. rrüzeh.Jrl.e. yeniden · OJıgCf.Yt.ize. 
edi.iırıtlAL, ~ ve. diirtyOYL<YI. 
~~.6ağ~
tuı.. 

'i • ~· ~ • lo.(' " • ı 

· .,hJriln au.nl..tk 1 xe.. _ 'WWı ~ 
: ia!wı. Mna.t ve. ~ei. ~-

l.o.M. .6elWeM ~. 
1 

..L)Santı.t6a.t ve. i ki.iii:ültei. çal.t4-
rmlalr. üzeıWıde. . hi.ı;. b.Uı. .wı,6Ü/r. 

WJB~· ı 

ı _ . . . 8. bölüm 1 ~ 
32-KliRIJİSTAN'DNCİ MİP.ASIN KA- : 
8JLLEN1iJ1ESi VE PAlmNlN TARiH- ı 
SEL !iJREC1. ' : 

b}KiilıdW.an KuJr.:tulrı.§ P~'
nin rrrıdtJ.i., tflmdJ.., uzun b.Uı. .to/ı~ 

. geçm(4e. daıjamrıkJ:adut. 

ı 
. 1 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
1 
ı 

ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

ı 

ı www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



2 -tdu.6urruzun özgütr.fiiBü ve. 
iiik.errıiWı ~-. d0'1k. 
~ecek ve. KiilıdUtan l..lfu.6al •: 
KU!ttııiıı.§ Cephe6.L 'ne. . --. tekabul 

eden uiıJNıl kuJr:tıı.eu.§ 14~ 

.C«.A.)i?.u.~~cui' Hcvr.ekdL, __ ;,,~~-~ oitmak. KÜ~r/i).~Jttm' 
J.deol.iıj.ik ..ln4a ~iilteci.Yııfe.,öY/Üne. . ,(Yı tr;pR.wı6oi. kı.ıMı.dıı4unu ya!UWı-

Kü!r:t Hailwwı Aniti...-stffriiJıgW.. c.ak tyWğJcam ve. rrik.adeh. ~~-

Uluııal V0foklrıı;(ik fliktıd.ele/J.Jıi.. .wr..wn ~ ve. bütiin-

kofı91U4,bu. pe!L6~ ~ ~n~. 

ve. hel!. ld.dı.Jwja. ~ ~vumıı.§-
~. 

bb) Bu. pe/L6~ J.le.; 

1-üi.k.erntzd.eki. ~Wii!cgW.. ..ili.§lıi.. 
ve. ~ ~on veJtecek 

·-

ec.) Rtzga!r.( Shja!J.. HaJLel<RtL, dön 
nem dönem .i.ç.inden clmı.belelc. 

... - *' ... ·• • • 
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. ~ ve. .~edtıkolt yapdrılıJ., 
üzeıWıd.e.,t~ ab.J.arı. ve. o
.fı.ı4an, uh.t.6al ve. «ı.6ya.tW:. mıh
twai.J.., b.iJc. kUte. ~ ofalr.ak 

rtiko.d.Wde. yelrirtL ainK.§ · ve. .6Ü
Jt.W.. devam ~edi.Jr.. 

33-~N tJB}tşrbdlJESi VE 
GEL1Ş@lıiSZ 

KÜ/rJÜA:ttırL KUJttııiıı.§ Pcur.tU.i., 

44· 

rtiko.deh.. .6ÜitWJui.~ pır..oğ'W1YIIJitl 
h2Jr. .6arııt. olgu ve -du!r.t.m ka!t§.t
.6J.Yti:la. ek rrrırid.dmr. luıyaJt.,geJttiıU 
~ y(JfYJ!t.. 

34-~N KAlflW VE YAYIN
l.)JI.fAS!. 

KiiltdUtan. KulrJ:ui.ıı4 PaJLtiJJ..., 1 O 
fJa/ıt 19 88 taltJ.JıJ.nd.e. T a.6R1ı.k. 
M~ cdtwık ~ ~~ 
örı.W.. ve. d~e.,GenJ.Jr 
~ Men.k.ez KcmU:ui 'nde. 10 

--·--

KaMJrı 1988 

l<.iiJrıtWım ~ ·. 1'alt.tiAi. 

{ JLUgtı!VLJ 

·1; 

ı 

ı 
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ı WESANE QEDROYE, BE DRAF TE BELAVKiRiN / KADRO YAYlNI, PARASIZ DAGITILIR 
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