
Rapora Qetliama 
Gunde Gere 

• RojaıO'e Hezirane li gunde Gere(Çevrimliye) 
qetliamek çebii ku 27 kes hatin kuştin. Pi:raniya 
wan zarok ii jin biin. Dewlete nehişt ku 
rojnaiJtevan herin xwe bigihinin gund, sansur 
danin ser xeberen buyere.Yen kuşti 4 je "korucu" 
le yen din kesen neçekdar en beguneh biin. Di nav 
gel de bela bii' ku, deste dewlete bi xwe di ve 
qetliame de heye. Pişti ı ı roj an heyetek e xwe 
gihand gund. Li jer em rapora heyete çapdikin ku 
ji Kurdan ii kesen peşverii yen din pek hat ii çii ll 
gund bi xwe gerlya. 

Di tarlxa 21'e Hezirana 1990'i de 
heyetek ji 30 kesan pekbati ku 
Seroke Partiya Sosyalist Ferit 

· · lisever u endamen Heyeta Se
rokatiye, Seroke Komela Mafen Mi
rovi ya Diyarbekir Hatip Dicle u 
endamen Komisyone, Seroke 
Komela Mafen Mira vi ya Serte Av. 
Zubeyr Aydar, li ser nave Baroya 
Diyarbekire Av. Fethi Gumuş u 
mensubcn rojnaman te de bun, li 
gunde Gere(Çevrimliye) lckollnek 
çekir. Her çi di eyni roje de tespiten 
heyete ji bo çapameniye hatin eş
kerekirin ji, ji ber sedemen sansura 
ku bi qerarnama dawiye hat danin, 
nuxten tari yen huyere ku li jer 
hatine tespitkirin, negihiştin raya 
gişti. 

I- Ketina en de men a gund çapa
meniye ancax ll roj pişti huyere bi 
ve heyete re pekhat. Xwedegiravi bi 
bahana "ewlekariye" renedana rojna
mevana ku tekevin gund, em di we 
baweriye de ne ku nuxtek ji yen heri 
tari ye ve huyare ye ku dive be 
ronikirin. 
2- Hat tespitkirin ku se roj beri ku 
heyet tekeve gund, gundiyen Çev
rimliye li gunde Koçyurdu(Bizene) 
hatine bicihkirin, loma heyet peşiye 
çu vi gundi. Ji ber renedana hezen 
leşkeri yen gund u "koruyucuyen 
gund"(milisen cahş N.T) diyalogek 
bikerhau bi gundiyan re nebat danin. 
Heyeta me tespit kir ku civina ku 
Qumanctare Aliyiya Cendirman(rojek 
bere hatibfı gund) Waliye Serte(ku 
siba we roje hatibu gund) u Bahattin 
Altug(Baho Axaye) seroke Heremi 
ye "koruyucuyan" bi gundiyen 
Çevrimiye re kirin tesirek gelek li 
ser gundiyan kiribu ku ji heyete 
hatin tecridkirin. Bi taybeti, ew 
erişen heqaretwari yen ku koru
yucuyen gund anin ser heyete plan u 
tertip bun. 
3- Li Çevrimliye(ku heyet da w iye çu 
wir) ifada çend gundiyen ku alaven 
xwe kom dikicin gelek balkeş e. Li 
gor ifada gundiyan ku xwestin em 
nave wan veşarti bihelin, yen ku 
qetliam kirin li ser wan derpiye 
kinik, atlet u eleken fişekan hebun. 
Ji biJi çar korucuyan zarok u jinen 
masum ku hatin kuştin hemu ji 
zarok u meriven wan kesan e 
kuroyuciti, (cahşiti) qebfıl nekirine u 
ji bo kar çune İzmir u Stenbole. 
Umer Beştaşe ıs sali ku di qetliame 
de hatiye kuştin her çi gotiye :"Hun 
bi xatire Kurdistane dikin min 
nekujin, ez ji dixwazim tevi we 
birn" qatilan gotine " Em di 
Kurdistane n ... " u e w gulebaran 
kirine. He balkeştir e ku Umer 

Beştaş ji maleke ye ku korucuti 
qebfıl nekiriye. 
4- Miharebe ji 2100 'e evarc heta 
0300'yan bi navber dom kiriye. 
Timen Taybeu(Kontr Gerilla N. A.) 
yen ku li gunde Koçyurduyc, bi 
peyati ıs deqe duri , gunde Çev
rimliye diminin, Tabura Cendirmen 
Komando ya 9. bi peyau seetek duri 
gund u gunde Korucubaşi Baho Axa 
li hererne ye. Te vi ve ji tu mudaxele 
li buyere nebatiye kirin. Ev 
nuxteyek tari ye ku dive be lekolin 
ji ber ku seeteke pişti rawestana 
tivingan roj hilatiye u dinya roni 
buye, ew xwedegravi 100 men
suben PKK'e ku berdevken resmi 
wek fail ew diyarkirin gelo li ku ne? 
Gelo di nav seeteke de erd qelişi 
ketin bin erde? 
5- Li gor agahdariyen me, herçi bere 
heza leşkeri u 19 "koruyucu" hebune 
ji demek kurt beri buyere vekişina 
leşker ji gund u şeva huyere mayina 
bes çar korucuyan ji 19'an, nuxteyek 
gelek tari ye. 
6- Gund 60-70 mal e. Bes çar mal 
hatine hilweşandin. Malen hil
weşandi bi taybeti hatine hilbijartin. 
Sise je malen wan kesan e ku 
"korucu"ti qebfıl nekirine. Li gor 
ifada gundiyan xani bi çeke lave(ye 
ku alave daveje) hatine şewitandin. 
Her çi li rex xaniyeki şewtandi 
dibistan heye ku bere wek qereqol 
dihat bikaranin u şeva huyere vala 
bu, heyeta me tespit kir ku dest le 
nebatiye danin ku huyeren bere(qesd 
je şewitandina dibistanan ji ali 
PKK'e ye N. T) Ii ber çav ben 
girtin, rewşa we dibistane gelek 
balkeş e. 
7- Aliye gund ye ku hucum hatiye 
sere, teqriben 80 mitro ji gund dur 
malek tene le heye ku maleka 
miroven korucuyan e, le şuna tu 
fişeke ji li ser xani nine. Gelo ev 
tesadufe? 
Heyeta me tespit dike ku di demeke 
ku Konferansa Ewlekari u Hevkari 
ya Ewrupa dom dikir pekhatina 
huyerek wiha noxteyek tari ya 
gelek giring e ku dive li ser be 
fikirin. 
Em bala hemu tekoşeren demokrasi 
u parezgeren mafen insani dikşinin 
ser ve rastiye ku di ve qetliama 
çevrimliye be ronikirin ku te . 
xwestin tevi xwina insanen bCguneh 
be veşartin. 
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TEVGER 
Bi Kureli ii Tirkiji du mehan 
careke derdikeve 
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HE~ Kl! DİÇE CİH Lİ KOLON
V ALI S TEN TIRK TENG DIBE 

Cı v ina "Konferansa Ewlekarl ü 
Hevkari ya Ewrupe (KEHE)" merhe
la mirovi di 5-29 Hezirane li pay
texta Danmarqe, Kopenhage hat 
çekirin. Di civine da bı pir ali li ser 
heqen mirovati di wan 35 welaten 
ku imze avetine peymana nihayi ya 
Helsinki hat munaqeşekirin u 
hurlener!n. 
Be guman di çarçevek han da li ser 
heqen mirovati muneqeşekirin ga
veke baş e. Le kemasi ü zeaf hema 
hemadi hem u civinen weha da xwe 
wekhev nişan didin. Beri her tişti 

beşdarbun ji bo civine ji qenalen 
resmi ten tespitkirin . Rojev ji her 
weha bi we metode tc çekırın. 

Çaxa rewş weha be nuneren gelen 
bindest di civincn weha da nikarin 
ciyen xwe bigrin u pirsen xwe binin 
ziman. Delegasyonen resmi ji be 
guman li gor siyaseta dewleta xwe 
neziki pirsan dibin . Be şik, pir 
eşkere bu kumafen nav dewletan u 
peyvendlyen wan yen du ali dı roje
ve da cihe peşin digirt. 
Li gel van kemasiyen giring, dlsa ji 
di civina isal da mafen mirovati, 
eger em tesira bu yeren din ye ji hes
ab bikin, ji civinen çuyi edi bi cam-

eri u bi firehi haLe ziman. Her usa ji 
ye ku di rojeve da bala mirov 
dikşand "neteweyen hurgel" ciheki 
pir giring digirt. 
Heqen gelan u neteweyen hurgel, 
parastma çanda wan u ji bo gar
antikirina heqen wan gelek cehd hat 
dayin. Di ve navbeyne da hate xuya
kirin ku pir dewletan ji bo nukirina 
peyva 'neteweyen hurgel' di nav xe
bateke da bun. 
Dewleta Tirkiye kete nav tengasiyen 
gelek mezin ku di tu civinan da heta 
nuha nedlu bu. Nuneren dewleta ko
lonyalist ji bo hustukira xwe ji nav 
lepan xelas bikin disan dest avetin 
yek ji çeken xwe yen zingari; Pey
ınana Lozane. Wezire Derve ye 
Tirkive Ali Bozerdi civine da di ax
aftina xwe da got ku, "li Tirkiye 
xenc wan ku di peymana Lozane da 
hatiye qebfılkirin neteweye hurgel 
tuneye" u hebuna gele Kurd inkar 
kir u nerina dewleta xwe carek din 
nu kir. Ev "teza" wan ku qijik pe 
dikenin ji aliyen beşdarvanen cı vi ne 
nehate ciddi girtine. Hema hema de
legasyonen hemu welatan ne
razibunen xwe dıji siyaseta inkare 
ku Ii diji gele Kurd te domandin 

nişan didan. Nuneren Tirk di civinen 
resmi da "Kurd tuı:ıeye" digotin le di 
xewleyan da zirnarren xwe diguhar
tin u usa digotin; "Li Tirkiye ferq u 
cudati di nav Kurd u Tirkan de tun
eye. E ger statuya neteweye hurgel ji 
Kurda ra be naskirin we ji bo wan 
ne baş be, we çaxe Kurd we heqen 
xwe yen ku nuha heye wenda bikin 
uhw." Le çi heye ku her kes bi van 
gotinen wan dikentyan. · 
Ji ber kemasiyen civina resmi, bi 
cehd u xebata komiteyek din, di 
eyni wexte da bi civine ra paralel 
programeki din hate çekirin. Ji gelek 
welatan nuneren netewi u navnetewi 
u her usa ji ilmdar, siyasetvan, si
netkar u geleken din di xebata alter
natif da cih girtin u gelek çalaklyan 
pekanin; konferansan, civinan, 
semineran ii raxistinan vekirin. Ji 
rexistinen Kurdan Komita lnsiyaufa 
Mefen Mirovau Ii Kurdistane u 
KOMKAR-Danmark ji him di nav 
van xebatana da cih girtin u him ji 
Ii hemher civina resmi çalaklyen 
cure cure pekanin. Ev çalaklyen ku 
hatin kirin bi kurtayi ev in: 
Di S'e Hezirane de li ber xaniye ku 
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LI HEMBER "QERARNAMA TERORE" 
TEKOŞiN wE HiN BILINTIR BIBE! 

Taybetiyek xas ya dema pişti 12 
İlone heye. Ev ji edi buye rewşek 
edeti; dema ku zordari zede di bin, · 
gava peslmlsti destpe dike; girtigeh
agire berxwedan u tekoşine gurr di
kin . Çirisken ku ji girtigehan ten 
çurusandin li civate belav dibe; kar
kir, gundi, kedkar, xort u bi taybeu 
ji jin; de, xwişk, xizim dikevin nav 
tekoşine, nav piştgiriye. 

Di van rojan de ku qeramama tero
re li Kurdistane ji bo ku peşiya 
çalakl u li berxwedanen geleri bigre, 
dest bi tirsandine, ncfikirine kiriye, 
girtigeh disa ji civatera bgn binge
ha heza berxwcdane u vina tckoşinc. 
Bi hezaran girti bang li derva kirin 

ji bo liberxwedanc u domandina 
tekoşlne, xwe paşva nekişlnin, dest 
bi grewen birçitlye, grewen mirine 
k iri n. 

Di girtigehen Diyarbekire, Bis
mile, Niseybin u hinek girtigehcn 

Tirkiye de bi sedan giru ketin grewa 
birçitiye, binekan ji ev vegerandin 
ser grewa mirine. Li Diyarbekir u 
Niseybine poles eriş kir ser kesen 
girtiya yen ku di grewa birçitiye da 
ne. I 5 kes birindar bu, bi sedan mi
rov hatin girtin. Grewa birçitiye li 
Diyarbekire di 25'e Gulane de dest
pekir. Di eynl roje de, xwendevanan 
di komela mafcn mirovi de dest bi 
grewa birçitiye kirin . Di 23 Gulane 
xwendavanen 1tniversita Dicle bi ar
manca protesto kirina qeramama ter
ore meş çekirin. Daxwazen ku xwen
devanan bilind kirin, ev bun; "Ji 
qanunen 413-424 ra na!", "Dive 
sirgunen girtiyan ben rawestandin", 
"Divc zordariyen li ser xwendevana 
bCn rawestandin", "Qeramame nikar
in peşlya tckoşina biheq ya gele 
Kurd bigrin". Li Diyarbekire di şer 
de ku di navbcra xwendevan u poJe
san de derket, nezi-ki 400 xwende-

van hatin girtin. Li Riheye 25 kes, 
li Ceylanpinare 60, Ii Edene 60 kes 
hatin girtin, ji girtigeha Ceyhane 
protesto bilind bfı, girtiyen siyasi 
yen ditinen cihe cihe bihev re banga 
bilindkirina tekoşina gele Kurd kirin. 

Karkiren TEK'e li Eruhe, Şimexe, 
Beytfılşebabe u Uludere'ye du roja 
xwarin boykot kirin. Li Diyarbekire 
rexİstinen wek Oda Tabiban, İMO, 
ZMO, İHD, Komela Muşaviren 
Mali, Yol-iş, Petrol-iş, Batman Pet
rol-iş rojeke grewen piştgiriye ki
rin.Li Niseybine esnafan bi tevayi 
pasaj kirin ciye runiştina grewe. 

Qeramama 413 dixwaze gele Kurd 
bitirsine, peşiya berfirehbuna çala
kiyen wi bigre u pasifize bike. Qe
rarname tebii, li welet endişe u 
tevlihevi zectetir kiriye. Li welat fır 
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TEVGER 

DI TARiXE DE DEMA. 
TAKRiR-i SİJKUN 

Tarixa Komara Tirkiye, ji bo 
gele Kurd her deme büye 
tarixa tari, zulm, eriş ü xir
abiye. Komara Tirkiye ji bo 
ku peşiya tevgera gele Kurd 
bigre, serihildanen wi bitem
irine gelek qetliam çekirin. 
Ev deh salen dawiye ji, ji bo 
Komara Tirkiye ü gele Kurd 
bü demeke gelek taybeti. Ko
lonyalisten Tirk ji bo ku tev
gera gele Kurd di ve deme de ji 
bitemirine ü ji qada jiyane 
rake, tade ü zulma xwe xurt 
kir ü tedbiren siyasi, leşkeri 
ü qanüni girt. 

Di ve dema deh saliya Ko
mara Tirkiye de, ev penc me
hen dawiye (ku ji Adara 
ı990'i dest pe dike), bi sere 
xwe ji bo gele Kurd tarixek 
çekir. Çimki, gele Kurd, di ad
are de, bi awayeki nü raperi. 
Her miroveki navek da van 
raperinan le di hemü nerin ü 
lekolinen siyasi de, tişte 
mişterek ew bü ku bi seriliil
dan ü xwepişandanen Adara 
ı990'i, tevgera netewi demok
ratik hate merheleke nü ü 
qenc. Encama van serihil
danan, dewleta Tirk ji ted
biren nü girtin, qanünen nü 
xistin jiyane. Qanüna bi 
navüdeng ku hemü welatpa
rez ü demokraten Kurd ü Tirk 
li diji ne, "Qararnama Tero
re" ye. Ew qararname, bi 
"Qanüna Takrir-i Sükun" ji 
hate bi nav kirin. 

Çimki ew tedbiren ku bi 
"Qararnama Terore" ketin 
roj eve, ji bo gele me ne biyani 
bün. Ev bela, 65 sal bere ji 
hatibü sere gele me. 
Wek baş te zanin ü gelek ca

ran ji hatiye nivisandin: Di 
tarixa Tirkiye de, di destpeka 
damezrandina Komare de ji, 
pirsa gele Kurd ü Kurdistane 
büye pirseke gelek giring. 
Beriya damezrandina Korna
ra Tirkiye, M. Kemal ü heva
len wi, ji bo ku di şere xwe 
yen "milli" de bi ser kevin, bi 
riya çinen karbidest (axa, beg 
ü şex) yen Kurdistane, alikan 
ü hevkariya gele Kurd girtin, 
bihayika gelek giran dan 
heza gele Kurd. Ji bona ve ji, 
Kurd wek neteweki qebül ki
rin . Encama ve siyeseta 
durüyi, gele Kurd li gelek he
reman beşdan şere netewe 
Tirk bü ü di şere xwe de ji ser
kevti bü. 

U pişti damezrandina Ko
mara Tirkiye, hebüna gele 
Kurd hat inkarkirin ü tade ü 
zulm hat şidandin. Gele Kurd 
ji ji bo ku mafen xwe bi
destxine, welate xwe azad 
bike, di demeka kurt de seri 
hilda. ' 

Gora nivisandin ü tek
olinen fermi, li Tirkiye, di 
navbera sala ı924 ü ı938' an 
de ı8 seribildan çebü. Ji van 
serihildanan yek xaric, (ku 
ew ji seribildana Menemene 
ye) hemü seribildan li Kur
distane çebüne (Serihildanen 
di Komara Tirkiye de, di 
ı972' an de Çap büye., bi deste 
serokatiya tarixi ya Herb 
Kurmaya Gişti arnade büye . 
Mete Tuncay, di pirtüka xwe 
ya nave we "Di Komara 
Tirkiye de Damezrandina 
İdara Yek-Partitiye" neqil 
dike) . · 
Dema Takrir-i Sükune, 

pişti Seribildana Şex Seid 

Dema Takrir-i Siikune, pişti SerihUdana Şex 
Seid destpeklr. SerihUdana Şex Seid di destpeka 
Sibat 1925' an de peket ii belav bii. Ll hemberi 
serihUdana gele Kurd, dewleta kolanyalist di 
destpeke de gelek beçare ma. Hezen Şex Seid ge
tek peş ketin. Encama şeren welatparezen Kurd, 
qlsmek hezen leşkeri yen Komara Tirk belav ki
rin ii dil xistin; merkezen gelek bajaren Kurdista
ne ji girtin ii doraliye Diyarbekire ji hate girtin. 
Pişti firehbiiyina serihUdane hate tespitkirin, 
dewleta kolonyalist, ji bo ku serihUdane bi
temrinin, tedbiren nii girtin. 
Rasti ji, ji aliye leşkeri ii fiziki de, SerihUdana 
Şex Seid derben gelek mezin li hezen kolanyalist 
xistin ii gelek zirar dan wan. Li gora lekolina Ay
bars, Komara Tlrk, li hemberi SerihUdana Şex 
Seid, ji aliye leşkeri ii maddi da, ji şere "milli'' 
zedetir zerar ditlye 

destpekir. Seribildana Şex 
Seid di destpeka Sibat 1925' 
an de peket ü belav bü. Li 
hemberi seribildana gele 
Kurd, dewleta kolanyalist di 
destpeke .de gelek beçare ma. 
Hezen Şex Seid gelek peş ke
tin. Encama şeren welatpare
zen Kurd, qismek hezen 
leşkeri yen Komara Tirk be
lav kirin ü dil xistin: merke
zen gelek bajaren Kurdistane 
ji girtın ü doraliye Diyar
bekire ji hate girtin. Pişti fi
rehbüyina seribildane hate 
tespitkirin, dewleta kolon
yalist, ji bo ku seribildane 
bitemrinin, tedbiren nü gir
Un. ~ 

Rasti ji, ji aliye leşkeri ü 
fiziki de, Seribildana Şex 
Seid derben gelek mezin li 
hezen kolanyalist xistin ü 
gelek zirar dan wan. Li gora 
lekolina Aybars, Komara 
Tirk, li hemberi Seribildana 
Şex Seid, ji aliye leşkeri ü 
maddi da, ji şere "milli" zede
tir zerar ditiye (Aybars, Meh
kemen İstikiale ı925-27, s. 
85). 

Ev nişan dide ku bi 
seribildana Şex Seid, ji bo 
Komara Tirkiye xeteriyeke 
gelek mezin xuluqi. Dema ku 
pirs wisa giran be, li hemberi 
ve ji tedbiren giran dikevin 
rojeve. Dewleta Tirk ji wisa 
kir. Him tedbiren leşkeri ü 
him ji tedbiren siyasi girt . 
Tedbira leşkeri : Leşker bi 
hemü heza x\.ve şandin Kur
distane ü di bütçe de. ji bo 
mesrefen leşkeri peren zede 
hatin amadekirin. Tedbiren 
siyasi: li Kurdistane idareya 
Orfi hat ilan kirin. Qanüna 
Xiyaneta Welat guhartin. Bi 
ve guhertine, siyaset kirin 
qedexe bü. U ew tedbiren, ji 
aliye Hukumeta Fethi Bey 
hatine girtin gelek nerm ha
Un ditin. Pişti ku piraniye, 
qanüneke gelek hişk peşni
yari meclise kir ü ew hat 
qebülkirin Hukumeta Fethi 
Beg istifa kir. İsmet İnonü bü 
serokvezir ü hukumeta xwe 
ava kir. Hukumeta nü ji bo 
ku, Seribildana Şex Seid di 
demeka kurt de bitemirine, ji 
dervayi tedbiren hukumeta 
Fethi Beg Qanüna Takrir-i 
Sükun qebül kir ü du Mehke
men İstikiale ji hatin damez
randin. 

Di dema htJkumeta İsmet 
İnonü de, İdara Orfi di destpe
ke de meheke, pişt re 7 meh: 
du cara ji yek sal hate direj 
kirin. 
Pişti Qanlına Takrir-i 

Sükun hate qebul kirin, li 
hemberi rojnaman qedexe 
dest pe kirin. Di 6'e Adara 
1925' an de, rojname ü kova
ren ku li İstenbole derdiçün: 
Tevhid-i Efkar, İstikial, Son 
Telgraf. Aydinlik, Orak Çe
kiç ü Sebilurreşat hatin gir
Un. Gelek kovaren din yen 
demi ji hatin qedexekirin. 
Wek: Yoldaş. Presse de Soir, 
Resimli Ay (Hafta). Millet, 
Saday-i Hak, Dogru Oz, Kah
kaba, İstikbal, Tok Soz, Sey
han (Mete Tuncay, p .n .d .. s. 
ı42-143). 
Le rojnama Cumhuriyet ji 

aliye M. Kemal ü hukumeta 
Isınet inonü de, bi xurti di~ 
hate parastin. Di nav van ko
var ü rojnaman de, yen çep ü 
partiya komünist ji hebün, 
hezar heyf. di we deme de, 
van kovaren çep ji piştgiriya 
M. Kemal ü hukumeta Isınet 
İnonü dikirin ü temirandina 
Seribildana Şex Seid bi dil ü 
can dixwastin. Çimki, wan 
gelek vekiri dinivisand ku 
Seribildana Şex Seid kevne
perest e, li dUi "şoreşa M. Ke
mal" e ü hereketa axa ü bega 
ye. Bes wan ne, Yekitiya Sov
yet ji piştgirtiya M. Kemal ü 
Koruara Tirkiye dikir. bi ali 
din de emperyalistan ji 
piştgiriya Tirkiye dikirin. Ji 
ber ve, pişta Koruara Tirkiye 
xurtbü. 

U di dema Qanüna Takrif-i 
Sükun ya nü de, Koruara Tirk 
ev qas ne xurt e . Ji bo ku 
peşverü, demakrat. sosyalist 
ü komünisten Tirkan ji bi 
xurti li diji hukumeta xwe 
tekoşin didin ü piştgiriya 
gele Kurd dikin. 

Di we deme de bes kovar u 
rojname nehatin qedexe ki
rin, gelek rojnamevan ji ha
Un hepis kirin. Sederne hep
sa wan ji. bi riya endirek 
tahrik kirina seribildane bü. 
Bi riya Qanüna Takrir-i 
Sukün, partiya ku di we deme 
de muxalif bü "Firqa Koruare 
a Terakkiperwer" hat qedexe 
kirin . 

Berpirsiyaren ve partiye, bi 
tahrikkirina seribildane ha-

RABUNA QANUNA 2932' AN 
ÇITiNE U ÇI NAYNE! 

Partiyen buıjuvazi yen Tirk, bi serkeşiya SHP'e, didin 
xuyakirin ku xwedegiravi haziriya amadekirina progra
meke li ser mesela Kurdi dikin. SHP'e di vi wari de pro
gramek ji qebul kir. 

Herçi gelek hingüding li ser amadekirina vi programi 
te daxistin ji gava meriv bi aqileki selim çavderiya ve 
hinge-dinge dike, te xwiyakirin ku mesele hew ew e ku we 
qanüna ku zimane Kurdi qedexe dike (qanüna madda 
2932) be rakirin. Herçi he di rakirina ve madde bi xwe de 
ji ji sedi sed garantiyek tune, le gava ku be avetin hew 
raltirina ve maddeye ye. 

Helbet raltirina ve madde, di riya serbestbuna zimane 
Kurdi de gavek peşin a heri pewist e. U dive em baş hay je 
hebin kurakirina ve madde bi xwe re serbestbuna zirna
ne Kurdi nayne. Çimki gellek maddeyen qanünen din ji 
hene ku re li ber axaftin ü nivisina zimane Kurdi ü ser
bestbuna kultura Kurd digrin . Heta bi rakirina ve 
qanüne, ji ali imkaniyetan. he imkaniyeten beri 
inqilaba ı2'e Eylüle ji dest bi zimane Kurdi nakeve. 
Qanünek wiha ü he gellek qanünen din beri ı2'f. Eylüle 
tunebun ji le disa qedexe ü zordan li ser zirnan u ltultura 
Kurdi hebün. Pişti 12 e Eylule ji bill ve qanüne, guherti
nek di qanuna çapemeniye de hat kirin ku, ji bili 
çapemeniyen bi zimane Tirki, hemü çapemeniyen din 
tabii izne ne. Yani ger meriv bixwaze bi Tirki rojname, 
kovar yan pitükeke çap bike. ne hewce ye ku meriv ji 
meqame wilayete izne bixwaze. Le ger meriv bixwaze bi 
zimane Kurdi çap bike, beri her tişti dive meriv izne bix
waze. Li ali din guhertinen hin madden Qanuna Partiyen 
Siyasi ü ya Helbijartinan. propagandekirina partiyan ji 
bili bi zimane Tirki qedexe kir. Parti we nikaribin bi 
Kurdi propoganda bikin. Ev guhertin hemü beri 12 Eylule 
tunebün, le Kurdi disa di bin qedexe ü zordariye de bü. 
Loma ji raltirina Qanuna 2932 .ya he me nagihine dewra 
beri ı2'e Eylule ji. 

Loma ji gava partiyen buıjuwazi ü di seri de SHP mese
la raltirina ve qanüne bi welwele tinin zimen di esasi de 
arınanca wan ne ew e ku zimane Kurdi be serbestkirin. 
Derde wan ne serbestiya milet e. Ew bi ve yeke li pey fel
baziyen din in. Armanc yek je ew e ku, bi raltirina ve 
qanüne dixwazin li ber çave dinyaye Tirkiye ji rüreşiyek 
mezin xelaskin. Ve qanune eyb ü arek mezin bi ser Tir
kiye de aniye. 

Insan ji kijan diye ü ji kijan mileti bin, zimane wan e 
zikmaki e we diye ü wi mileti ye. le ev qanün, dibeje ku 
zimane zikmaki ye hemwelatiyen dewleta Tirk Tirki ye. 
Hukmeki wiha di raya gişti ya cihane de dibe sederne 
pekenine, SHP dixwaze Tirkiye ji ve pekenine xelas bike. 

Arınancek dinji ew e ku SHP ü partiyen buıjuwazi yen 
din dixwazin prestije xwe ye di nav Kurdan de windabüyi 
paş de bistinin. Bala gele Kurd bikşinin ser xwe ku xwe
degiravi Kurdi serbest dikin. Bi ve yeke bitaybeti dixwa
zin ku we sempatiya Kurdan ku ji bo partiya HEP'e 
çebuye, qels bikin. 

Loma li ser her Kurdeki hişyar wazife ye ku malına 
rabuna ve qanüne (ku çi tine ü çi nayne) ü sederne welwe
la partiyen buıjuwazi yen Tirk di nav milet de eşkere 
bike, felbaziyen wan püç bike. 

2 

Un gunehbarkirin ü ber
pirsiyaren we yen Rihaye ji 5 
sal ceza xwarin. 

28 Heziran : Şex Seid ü 46 

Kar~n Mehkem~n !stiklal~ 
Mirov dikare bibeje ku 

Mehkemen İstikiale ne meh
keme bün, qesepxane bün. 
Gelek keyfi hereket dikirin. 
Ev keyfiyeta bi tay b eti j i li 
Mehkema Kurdistane gelek 
vekiri xwuya dikir. 

Mehkema Kurdistane ya 
İstikiale ev kesen ku bina 
welatparezi je dihat hemü bi 
xeniqandine hatin ceza ki
rin . Ji bo ku Mehkemen 
İstikiale em nasbikin, ji 
pirtüka M. Tuncay em çend 
rezan bigrin baş dibe. 

M.Tuncay bejmara kesen 
hatine idam kirin wisa dide: 

16 Nisan ı925 : Şex Eylıp ü 
Dr. Fuad (9ı-92), 

23 Gulane : Seyid Ebdul-
kadir, Syid Mehmed, Kor 
Sadi, Xoce Eskeri , Awuqat 
Heci Abdi (Mehmet Tewfik) 
(104-105). 

kes (ı 19-120). 
5 Tirmeh: Xoce İbrahim 

Efendi (124). 
ı8 Tirmeh: Osmane Madeni 

(125). 
20 Tirmeh : Sileymane Qe

sep (125), 
27 Tirmeh : Eliye Mihendis 

ü 4 hevalen wi (125), 
4 İlon : Erişkeren Os-

maniye Zülfikar ü Demir 
(132). 
ll İlon : Nuriye Casus (132), 
ı 9 İlon : Seide Paluyi, 
22 Eiriya Paşin: Mebuse 

Dersim e ye kevn H esen· Xeyri 
ü Begen Galip (134). 

28 Çileya Peşin: İbrahime 
Paluyi (135), 

13 Çileya Paşin: Şükrüye 
Çapakçüre ü ı ı kes (ı35), 

6 Tirmeh : Ehmede Fer-
kini ü ı2 kes (ı42) 

(Mete Tuncay, p.n.d.,r. ı59-
160). 
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J i ı 2 İla na ı 980 vırda bı 
sedan raporen sazi, komite, 
komisyonen navnetewi ü yen 
Tırkiye hatın belavkırın, 

rüreşiya dewleta dagırker 
hate aşkerakınn, jı bo mafen 
insani, j1 bo mafen gele Kurd 
~ jı bo demokrasiye bang 
hatın kırın. Le dewleta 
dagırker guhe xwe jı hemü 
bang ü daxwaziyan ra gırt, re
zili ü rüreşiya xwe domand. 

Wek te zanin dewleta 
dagırker, dı meha Nisane da 
bıryarnama 4 ı3'an derxıst ü 
bı ve bıryamameye ferman
ctanya hemü tışti kır deste 
waliyeki. Lı gor ve bıryar-

Saziya Helsinki Watch dı 
sere Hezirana ı990' i da rapo
rak lı ser Tırkiye belav kır. 
Helsinki Watch xwedi we 
heqe ye ku, çavderiya dewle
ten imzavan en Peymana 
Helsinki ya ı975 'an bıke. 
Dı sere Gulana 1990'i da Sa

ziya Helsinki Watch ü Korni
ta Helsinki ya Danimarka 
heyetek şande Tırkiye. Ev 
heyeta han, derheqa mafen 
ınıravi ü demokrasi lı 
Tırkiye raporek bı detay 
weşand . Dı rapora Helsinki 
Watch da, bang lı hukumeta 
Tırkiye te kırın ü van daxwa
ziyen jerin te xwestın: 

dervayi arınanca parastın~ 
t~ne nefikırın. Bıla ne
fikırına sıvilan b~te se
kınandın. Dı rewş~n par
astma jiyan~ da bıla lı gor 
peymana 1949 a Cenevre ya 
protokola 2'an bHe here
ketkırın. 

- Jı dervayi hukm~ huqiiqa 
navnetewi bıla mayın (bom
bey~n bın~ erd~) ney~n bı 
karanin. 

- Pırsiyariya hazıriy~ ji 
t~da. bıla musade b~te dayin 
ku awiiqat bı gırti ii heb
siyan ra p~wendi deynın, 
gırti bıkarıbın bı Kurdi xe
berdın, hevditına navbera 
gırti ii ziyaretvanan bı ser~ 

·· .. ,•,·::.·. · .. ·· 3 

JI BO PUÇKIRINA LiSTIKEN DLJMIN 

RAPORA HELSİNKİ WATCH 

Şen~ rizgari ya gele me ye Kurdıstana Tirkiye bi her a~ayi 
ketiye dewreke nü . Siyaseta "Kurd tune" ya dewleta dagırker, 
ku ji damezrandina komara xwe virda didomire~ ~i ~i~_ti pü~ der: 
ketiye. Di welate me da dewra şişariyeke nedıtı te ııyandın. Lı 
hember rejima kolanyalist kin ü nefret roj bı roj mezin dibe. . 
Ji ber ve yeke ji, Mzen dagirker dizanin ku edi metoden wan 
en kevn pere nakin, tev bi yek deveki behsa çekirina 
"siyaseten nu" dikin. Di var deme n dawi da partiyen burjuva, roj 
bi roj zedetir ditiren "dive em mafen çandi bidin Kurd~n" y?n )i 
"dive Kurdi serbest bibe" peşniyar dikin ü ji bo çareserıya ve pır
se lı ·:modelan" digerin. Beguman em ne li dijin ku gele Kurd 
mafen xwe yen çandi bistine. Berevajiye we em, ji bo bi 
cihanina van matan cehd dikin. Le ev naye we mane ku pirsa 
Kurdi ji bini va te çareserkirin. Hej ji kolanyalist dev ji siyase!a 
qi_rkirina gele kurd bernedane. Ew iro ji wı:k be!e bı ~er_awa~ı 
gele me wek dijmin dibinin. Armanca wan e 1herı mezın, ı~ ~urd~s
tane damandina koletiye ye. Xuyaye ku gava behsa polıtıkayen 
nü dikin, di welate me da terara dewleta dagirkeri di dereceke 
heri bilindda dom dike. Wezire Derva ye Tırk Bozer, di eyni ro
jan da li Kopenhange di civina Komisyona Parastina E\vrüpa ya 
Hevkari (KPEH) da hej ji siyaseta fermi ya dewleta xwe tekrar 
dike ü dibeje, "Kurd tune". Dema ku revebiren TBKP diçin 
ziyaretiya: Demirel ü pe ra li ser fikra azadiye xeber didin, 
Demirel gotine li vi ali wi ali digerine ü bi b ira w an tine ku ev ba
beta han bi "yekitiya welat" sinarkiri ye. 

nameye valakırına gundan, 
nefikırına gel, gırtın ü 
kuştma gel ü bı taybeti ji we
latparezan, qedexekınn ü ce
zakırına weşanan, rojna
mevanan ü berpırsiyare 
weşanan, qedexekırina kar ü 
baren sendikayi, komeli ü 
hwd. bün tehdideke mezın lı 
ser gele Kurd ü Tırk. 

" Bıla bıryarnameya 
qaniina 413'an jı hol~ b~te 
rakırın ii maf~n ku bı v~ 
bıryarnamey~ hatıne cemı
dandin jı n ii va ~ne dayin. 

- Bıla sistema par~zkarlya 
gund jı hol~ ~te rakınn. 

- Dı mıntıqey~n şer da xel
k~ sıvil ~ne parastın. 

- Sıvil~n herem~n tevlıhev, 

LI STOCKHOLME ŞEVA 
PIŞTGIRTiYA TEVGER'E ÇE BÜ 

Kamita Tevgera Rizgariya Kurdistan(TEVGER) a Swede di 
2'e Hezirana 1990 da şeveke bi nave "Şeva Piştgirtiya Tevger'e" 
pek ani. 
Dişeve de du denghejen mezin en KurdistaneŞivan Perwer ü 

Nasir Rezazi bi dengen xwe yen xweşik ü bi stranen xwe yen gi
ranbuha ve amadebun. Xen ji wan hunermendan, Kerem 
Dersimi ji bi stranen xwe yendimilki şeve xemiland. 

Disa bi nişandana filmen slayt (Dia-bild) bala 
temaşevanan li ser xebata TEVGER ü tekoşina gele Kurd hat 
kişandin. Koma Komkar ya zarakan u Koma Narin ji Uppsa
laye bi listiken xwe ve şeve betir rengin kirin. 

Mesajen ku ji parti, rekxistin u komelen demokratik 
hatibün ev bün: Bereye Kurdistana Iraqe-komita Swecte, 
Hevkariya Demokraten Kurd li Suriye-liqe Swede, Partiya 
Demokrat a Kurdistana Iraqe- liqe Swede, Partiya Demokra
ten şoreşgeri-reberatiya şoreşger. Partiya Demokraten Kurd li 
Suriye, Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiye-liqe Swecte, 
Partiya Karkeren Kurdistan (KİP)-liqe Swede, Partiya Riz
gariya Kurdistane -liqe Swecte. Tevgera Sosyalista Kurdistan
liqe Swede, Rizgarivane Netewayen Kurdistan (KUK) -
berbirsiyariya Avrupe, Seroke Federasyona Komelen Kurd 
Keya Izol, Komela Demokratik a Jinen Kurd, Komkar- Swed. 
Komela Kurd li Sponga. Yekitiya Ciwanen Kurd· Li Swed u 
Yana Kurdistane. 

Komita TEVGER'~ ll Sw~d~ 

xwe b~te kırın, jı bo h~ıriya 
daw~yan t~rl xwe zernan b~te 
dayin, jı bo parastın~ riya 
bıdestxıstma hemii belgey~n 
~wist ~te vekınn. 

- Bıla kes~n (pol~s ii esker ii 
wd.) ku xırabiy~ lı sıvilan 
dıkm Mne cezakınn. 

- Bıla b~te qebiilkırm ku lı 
qereqol~n pol~san ~şkence t~ 
kırın ii tedbir~n rakırma 
van ~şkenceyan b~te stendın; 
bıla cezay~ ~şkencevanan . 
Mte üdekınn. 

Aşkera ye ku armanca van manewrayan, şirinkirina dewleta da
girker ü parezkaren we ne, şalikirina baweri ü zanina xelk~ y.e 
da ku gel bikin düviken partiyen siyasi ye burjuva. Ev, parçeyek 
operasyona pi:ıçkirina potansiyela welatparezan e, jı hev belav
kirina wan e ü dürkirina hezen bi rexistin e ji~elke. 
Li hember viya dive tevgera welatparez a gele Kurd ji xwedi xe
teki kar o xebate be, xwedi siyaseteki püçkirina listiken hezen 
dijmin be. Beşik di vi wari da gave sereke, baweri~~ wan e~ oli ü 
siyasi çi dibe bila bibe, di bin stareki ali hev komkır~~a hem~ we
latparezan e, avakirina yekitiyeki xurt e ku ev yekı~ı v~n h~zan 
berbi eyni xete organize bike -ku TEYGER dı vı karı da 
nümüneyeke giringe-. Tene rexnekirin yan ji gotina "yekiti baş 
e, pewist e" ter nake. Dive herkes derheqa ve b.abete da fi~ir o_ 
ramanen xwe, peşniyaren xwe bi awayeki vekirı deyne hale, qı 
meydana kar ü xebate da li gor viya gav baveje. Disa pir giring e 
ku, her kes peşketinen civaki, daxwaz ü hesreten gel, rewşa 
xwe ye taybeti bi ditineki rast bihejine. Ji bo avakirina yekitiya~ 
o jiyandina wan şerH bingehin, li ser bingeheki demokratık 
wekhevi ye, ramana berpirsiyari, bi hev bawerkirin ü ji hev ra 
hurmet e. Eger ji heqe dijwariyan neye derketin, tevgera welat
parez li hev neye komkirin ü berbi peş gav n~ye .a~~_tin dibe .ku 
disa meydan ji dijmin ra birnine ü fersendekı tarıxı ıı dest bete 
revandin. 

- Bıla ifadey~n bm~ ~şkenc~ 
wek delll ney~n bı karanin, 
Mne qedexekınn. 

- Bıla qaniin~n Tırkan ~n 
ku maf~ insanan dıdın bın 
lıngan, qaniin~n cezay~ y~n 
141, 142, 163 jı hol~ b~ne 
rakırın. 

- Bıla dawey~n ku jı ber 
_nıvis~n weşanan, nıvis

karan ii weşanxanan hatıne 
vekırın, b~ne rakırın ii 
gırtiy~n ku bı aşıtixwazi 
ditın~n xwe y~n siyasi rawe 
kınne Mne berdan." 

Li HEMBER ... 

otina rojnamen Tirka gellek kete, 
partiyen ku piştgiriya qerarna 

· me di kin li Kurdistane hezen xwe 
winda dik in. Komara Tirk'i dixwaze 
gunehen ku li hember gele Kurd 
bici aniye veşere. ' 

Di peşiya hezen netewl yen Kurd 
de berbirsiyarl fı wezifeya or
ganizekirina terzen çalaklyen cihe 
cihe li herdere fı bi berfirehl, dise
kine . Ji bo berdewamkirina jiyana 
xwe fı ji bo berterefkirina zeh
metlyen li peşiye weşanen Kurda 
dive mişterek hereket bikin, 
lmkanen miştereki peyda b-ikin. 
Rewşenbiren Tirka yen peşverfı, he
zen çep yen Tirka yen ku betirin 
tene bi sazkirina partiyen xwe 
mijfıl dibin, pewiste li hember 
"Takr'ir-i Sfıkuna" ya nfı tekoşine 
bidin, dive ji diroke ibreten ku be 
standan, piştgir'iye bi gele Kurd re 
bikin made peşin ya rojeve. Dive 
bedeng neye mayln. Idareyek "idara 
orfi" li Kurdistane we demokrasi 
neyne Tirkiye. 

• 

Ji bo ku xeterek w e ha derneye · peşiya me, em ku me · xwe d e
y nin ber xwe ü li sere baş bıfıkırın! 

HER KU DİÇE ... 
civln çebfı daxuyanlyeke protestoye 
çebfı. Rojnameyan clheki fireh dan 
ve daxuyaniye. 
Nama TEVGER'e ku li ser heqen 
mirovatl li Kurdistane hatibfı 
nivisandın, name çi bi rlya sekre
teryaye çi jl bi peyvendlyen rfı bi rfı 
gelek bi firehl hat belavkirin. 
Her fısa Komita Parastina Mafen 
Mirovatl li Kurdistane fı Komkar
Danmark bi hev ra li ser 
"lhlalkirina mafen mirovatl li Kur
distane" raporek fireh belavkirin. 
Delegasyona Kurd, bi delagasyonen 
resmi yen ji 30 dewletan va pey
vendi gireda fı wana yek bi yek dit, 
derheqe Kurdan da melfımat da fı 
belgeyan peşkeşi w ana kır. 
Ji aliye din, Rexİstina Navnetewi 
ya Effı, PEN Klup, Komuseryeta 
Bilind ya Panabcran ya Yekltlya 
Milletan, Komita Çavder ya 
Helslnkllı Danmark fı gelek rexİs
tinen din di axaftinen xwe da li ser 
pirsa Kurdi sekinin fı piştgirlyen 
xwe anin ziman. 
Di 7'e Hezirane de Komlta Parasli
na Heqen Mirovatl li Kurdistane fı 
Komkar-Danmark lı merkeza pres
se ya navnetewl civinek pekani. 
Wek gotarbej, parlamenter M.Ali 
Eren, parlamentere Partiya Gel ya 
Sosyalist a Danmark Pelle Voigt, 

parlamentere Partiya Kesk ya Al
man Angelika Beer fı Sertaç Bucak 
beşdar bfın . Ev cıvina di rojnaman 
da gelek clh girt. Dlsan ji aliye 
Komkar fı Komita Sakarov ya Nav
netewi ve cıvlnek li ser heqen mir
ovatl li Tirkiye hat pekanln. Xenc 
ji Sertaç Bucak bi nave Kurden 
Yezldi Zeki Polat fı 2 nuneren fılla 
ku jı Tirklye hatibfın beşdarl kon~ 
feranse bfın. 
Di 1 ı 'e Hezirane de M.Ali Eren, 
Pelle Volgt fı Sertaç Bucak civlnek 
"lı ser Kurd fı Dema Helsinki" 
pekanin. 
Di 13'e Hezirane daji aliye delegas
yana Kurd ve civlnek din bı nave 
"Zimane qedexe; Kurdl" çe bfı. 
Wek gotarbej Prof. Robert Philip
son fı Tove Skutnabb-Kangas beş
ctari civlne bfın. Dlsan dı 20 Rezir
ane da bı KSSE ra li ser rewşa pe
naberen Kurden Iraqe lı Tirkiye 
civlnek din çe bfı. Dı cıvlne da 
Sertaç Bucak fı 2 Kurden penaber ku 
dı kampa Merdine da mabfın arnade 
bfın. 

Evana çend beşen çalaklyen ku ha
tine kirin. Di esle xwe da rewşa 
gele Kurd fı pirsen we di gelek 
civlnen din da pir bi firehl hate zi
man fı munaqeşek.irin . 
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TEVGER 4 

Dr. İSMAiL BEŞiKÇi, DI tiApGEH Ü ZINDANA 
KOLONYALISTAN DE BI MERANi LI BER XWE DIDE 

Di sala 1987'an de, roja ku 
Dr. İsmail Beşikçi ji girtixane 
cuad bfı, rojnemavanan ji wi 
pirsin fı gotin ku, "tu dixwazi 
çi karl b iki". Wi gelek bi he
sani bersiv da fı got: "Ez tu 
\Vexte vala derhas nakim. eze 
xebata xwe ya li ser Kurdan fı 
Kurdistane bidominim fı eze 
xe b ata xwe ya li ser siyeseta 
dewleta Tirk ya neinsani, ko
lonyalist. du standartiya bi 
taybeti di pirsa Tirken Bulga
riye de deri hale keti rawes
tim fı carek din li gora piva
nen ilmi rexne bikim". Rasti 
ji, dost fı hevale gele_ Kurd, 
alim e mezin Dr . Isınail 

Beşikçi van gotinen xwe der
eng nexist. ani cih. Pirtukek 
bi nave "Koloniya Navdewle
tan: Kurdistan", di Sibat'a 
sala 1990'i de nivisand. Ve 
pirtuke, bala hezen kolon
yalist bi lez fı bez kişand Meh
kema Emniya Dewlete li 
Stenbole biryar da ku Dr. 
İsmail Beşikçi be zindan ki
rin. Sed e ma zindankirine j i, 
"propoganda cuda kirina we
l~t ü Kurdlti ye". 

Dema ku Dr. İsmail Beşikçi 
nfı hatibfı girtin, pirtfıka wi 

· ya duyemin, "Ilim-ideolojiya 
resmi, Dewlet-Demokrasi fı 
Pirsa Kurdi". ji çape derket. 
Ev pirtfıka ji. beşa duyemin 
ya pirtuka wi ya yekemin e. 
Pişti pirtfıka wi ya duyemin 
ya seyemin ji derket: "Rew
şenbirek, Rexistinek fı Pirsa 
Kurdi". Ji bo van pirtfıken wi 
ji. biryara qedexekirin hat 
standin fı carek din Beşikçi 
hat girtin. 

Pişti ku pirtfıken Beşikçi 
hatin qedexekirin fı Beşikçi 
hate zindankirin, him li we
let fı him ji li derveyi welet 
ecizbfıyineke fı mixefeleteke 
xwe diyar kir. Ji her deme 
ferqtir, gelek rewşenbiren 
Tirk fı dezgehen demokratik 
yen Tirk xwedi li Beşikçi der
ketin. Ji bo welatparezen 
Kurd fı dezgehen Kurd yen de
mokratik ji, ev biryar bfın se
dem ku bi lez fı bez derbasi 
herekete bibin. Çimki pirsa 
Beşikçi, pirseke gele Kurd fı 
welatparezen Kurd e. 

Li derveyi welet fı li hundire 
welet. ji bo ku Dr. Beşikçi 
azad bibe qempanye vebfın fı 
komiten piştgiriye ava bfın. 
Komita piştgiriya Beşikçi, li 
Bilsak'e elvina rojnameva
nan çekir: gelek rewşenbir, 
niviskar, xwediyen kovar fı 
rojnaman, awuqat fı parla
menter beşdari elvine bfın fı 
peyivin. Awuqate wi Serhad 
BUCAK di peyva xwe de. li ser 
m~raniya Beşikçi rawestiya fı 
Beşikçi şibande Galile. Le 
Merdan Yanardag ku bi nave 
"Rojnamevanen Hemdemi" 
peyivi, ew şibandina S.Bucak 
kem clit fı got ku: "Dr. İsmail 
Beşikçi ji Calile ji mezintir e. 
Çimki ·galile dema ku derdi
ket peşiya dadgehe birfıbawe
riyen xwe nekari bibareze. Le 
Dr. İsmail Beşikçi her deme li 
her dere birfıbaweriyen xwe bi 
merani parastiye fı ira ji di
pareze". 

Beşikçi cara yekemin di 
18'e Nisane a 1990' i de derx
istin dadgeha kolonyalistan. 
Di dadgehe de sed awuqat u ge
le k rewşenbir, parlamenter, 
berbirsiyaren komela mafen 
mirovi, kesen Ewrfıpayi, roj
namevanen biyani ji daxil, bi 
sedan kes beşdari dadgehe 

bfın. Ew kesen li dadgehe guh
dar bfın, him bi hatina Be
şikçi fı him Ji bi çuna Beşikçi 
ji dadgehe. çepik le dan. 
piştgiri fı hevaltiya xwe ji 
Beşikçi re diyar kirin u qa
diyen dadgehe ji eciz kirin . 
Beşikçi ji. li dadgehe bir
ubaweriyen xwe yen ku li 
pirtfıken xwe nivisandine, 
disa bi xurti u bi merani, niv 
seete parast u di parastina 
xwe de wisa got: "Ez, c~ra ye
kemin nine ku ji bo ni
visandinen xwe yen pirsa 
Kurdi fı Metoda Ilmi meh
keme dibim. Ji sala 1967' an 
heta ira, di gelek tarixan de fı 
di gelek dadgehan de meh
keme bum. Ew naveroka iddi
anamayen ku ji bo min ha
Une arnade kirin ket nehatin 
guhartin. Ji dawiya sala 
1 960' i vir ve, eyni id die; bi 
eyni gotinan u bi eyni ter
monolojiye ten dubareki
rin ... 

"Dewleta Tirk, ideolojiya 
Tirk ya fermi; hebfına nete
waye Kurd, zimane Kurdi 
inkar dike . Kurd, wek qew
meki Tirkan fı Kurdi ji wek 
zarave (şiweyeki) Tirki te 
hesibandin. Bi vi awayi, ras
tiya sosyolojik, rastiya kon
kiret (muşexes). bi ideolojiya 
fermi te inkar kirin ... 

" ... Ez, ew birübaweriyen ku 
di iddianama sawci de hatine 
zimen qebul nakim fı rast ji 
nabinim. Çimki, ew birfıba
weri, encama ideolojiya 
fermi ne. Bingeha van birfı
baweriyan inkar fı dewer e. Ji 
bo ku ez wek sawci nafikirim, 
sucdarkirina xwe xelet dibi
nim. Ez birfıbaweriyen ku 
min li j or bahskirin fı ku 
sa wc i xwediye w an birfı ba-

. weriyan e ez rexne dikim, 
sucdar kirina baweriyen xwe 
ji rast nabinim". . 

Celseya Beşikçi ya duy
emin ji di 15' e Gulane de bfı. 
U ko.lonyalistan. ji bo ku ge
lek kes li dadgehe civiya bfın, 
tirsin ku Beşikçi binin dadge
he. Awuqaten wi fı kesen ku 
hatibfın dadgehe, ne razihu
yina xwe ji dadgehe re diyar 
kirin fı protesto kirin. Hemu 
kesen ku beşdari mehkeme 
bun bi hev re heta Girtixana 
Sagmacilar'e meşiyan. 

Celsa wi ya seyemin ji, di 
19'e Hezirane de çe bu. Di ve 
celse de ji. gelek awuqat. 
Ewrfıpayi fı welatparez fı de
mokraten Kurd fı Tirk 
beşdari dadgehe bfın. Beşikçi 
di ve celse de. qetliama ku li 
Şimeke çebuyi u 27 kes ha
tibfın kuştin protesto kir fı di 
ve pirse de dewleta kolon
yalist gunehbar kir. Di nav
beyna kesen ku hatibun dad
gehe u polis-leşkeran pevçun 
çe bu fı gelek welatparez u de
mokrat hatin gırtın. 

Dr. isman ~şikçi ki ye? 
Gelo ew kese merxas, 

xwediye rastiye, ilimperwer, 
xebatkar, dost fı hevale gele 
Kurd ki ye? Ev kes çima buye 
zehmetkeşe girtixanen dewle
ta kolonyalist? Pewist e ku bi 
kurti em li ser van xelan ji 
rawestin . 

Beşikçi, Tir k e, di sala ı 939 
an de li İskilip'e ku qeza baja
re Çorume ye, hatiye diri.e. 
Beşikçi, di sala ı 962 an de 
Zaningeha Ilmen siyasi xelas 
dike. Demeka kurt memur
itiye dike u pişt re li Kurdista-

ne dibe leşker. Dema ku li 
Kurdistane leşker buye u 
Zaningeha Erzurume ma
moste bfıye, Kurdan ji nezik 
ve nas dike; we deme nave 
Tevgera Kurdistan a Başfı,r 
dibize. Pişti we deme Kurdan 
u pirsa Kurdan gelek meraq 
dike. 

Di sala ı 964' an de, li Erzu
rume, li Zaningeha Ataturk 
dest bi asistaniya sosyoloji 
dike . Doktora xwe di sala 
ı967 an de xelas dike. di we 
sale de, beşdari "Xwepişan

dinen Rojhilat" dibe fı ji bo 
van xwepişandanan lek
olineke çe dike. Ji bo ku li ser 
Kurdan fı Kurdistane lekolin 
u legerinen xwe dam dike. Di 
sala ı969 an de. zaningehe te 
bidurxistin. Di destpeka sala 
ı97ı an de, li zaningeha Il
men siyasi dest bi xebate dike 
fı di eyni sale de, te girtin. 
H eta Efa Gişti ya sala 197 4 an 
di hepse de maye. Di sala 
ı 979 an de disa hatiye girtin, 
h eta sala ı 987 an di girtixane 

demaye. 
Bi kurtidi ı8 salen dawiye 

de, ji ı3 salan zedetir di hep
se de jiyana xwe damandiye fı 
ira ji disa zindankiriye. 
Beşikçi gelek pirtfıken 

heja nivisandine . Pirtfıken 
wi ev in: 

•Le olina xwepişandanen 
Rojhilat (ı967), 

• Li Rojhilata Anadolu'ye 
Guherandinen Civaki yen 
Eşireten Kurd (ı 968). 

• Li Rojhilat Guherandin 
fı Pirs~n Avabfıne (Yapisal) 
(Eşireten Elikan ya Muhacir) 
(1969). 

• Pergela Rojhilata Ana
dolu'ye (1969). 

•Metoda Ilmi (ı 976). 
• İskana Mecburi ya Kur

dan (1977), 
• Teza Tarixe ya Tirka

Teoriya zirnan e roj e u pirsa 
Kurd (ı 978). 

• Destura Firqeya Gel ya 
Komare (ı 927) u Pirsa Kurd 
(1978) ... 

Ji dervayi pirtfıken wi di 
gelek kovar fı rojnameyan de · 
ji, li ser pirsa Kurd fı Kurdis
tane radiweste. Beşikçi 
ideolojiya fermi ya Dewleta 
Tirki; Kemailzme bi xurti 
rexne dike u li hemher 
inkarkirina Kurdan derdi
keve. 

Ji bana Beşikçi, parastina 
birfıbaweriyen wi, li dezge
hen dewleta kolonyalist. 
awaki xebate ye. Ji bo ku ko
lonyalist. ji wi gelek ditir
sin, wi zindan dikin. Ew 
miroveki be tirs e . Gelek 
meşiyçn paşvemayi yen 
şoven fı nijadperest. wisa 
dizanin ku Kurd bi deste Dr. 
İsmail Beşikçi çebfıne . Ji bo 
ve ji di 12 Adare de dema ku 
Beşikçi mehkeme dibfı, 

gotibfı kü "gelo çlına ez xwed~ 
me ku Kurdan ç~bik.im". 

Boyko·tkirina kirina Male 
Dewleta Tirk 

Di aliye abori de xurtbuna dcwlctc 
ji aliyekl ve ji girCdayi wan pcran c 
ewen ku ji dcrve diçin Tirkiye. Dcw
leta Tirk him ji bo deyncn xwc yen 
derve fı him jl ji bo kirina tiştcn nfı 
ew percn (doviz) ku ji dcr d için qasa 
dewletc, bi kar Linin . Her wcha her 
dewlet çend ji dcr zcde pcrc biyani 
bigre quwcta we ya kirine ji hcwqas 
zede dibe, dewlcmenöıya dewlctc bi
lind dibe. Dewlcta Tirkiye ji bi tay
beli van salcn dawiyc li gel kirin fı 

firotine çavkaniyck pcran a gring 
dest xistlye. Karkcr fı xebatkarcn ku 
li Elmaoya dixcbitin 600 mil yar 
Mark dovlz şandinc Tirkiye fı ev 
pcrc karkcmn hcmfı vck doviz ketiye 
qasa dcwlctc fı dcwlctc cw pcrc bi 
kar inayc . Her wcha ew kesen -çi 
Tirk çi Kurd ı1 çi yen din- ji Tirkiye 
hatine pirani li Awrupa ji tiştcn ji 
Tirklye ten digcrin fı wana dikirin. 
Bi kirina malc dcwlcta Tirk ji bi 
milyanan doviz diçc nav dcstc dcw
lcta Tirk. 

Gclo ji aliye abori ve xurtbfına 
dcwlcta Tirk bi kcr kc-tc? Beguman 
ev dcwleta dijmin çend xurt bibe ew 
qas zordari fı zulma li ser gele Kurd 
fı xcbatkaran ewqas zedctir dike . 
Dewlcta Tirk ji bo ku gele Kurdis
tanc bi pcrçiqine bi milyaran çeketi
kice fı mesrcf dikc ve mesrcfe ji 
allycki din bi talankirina dewlcmcn
diya wclate me fı bi riya vergi fı 

xeracan ji xclke distine. Disan ew 
qazanca ticareta derve fı percn ji 
dcrve digrc eti ve ri ye da xerç ctike. Ji 
bo ku ji her all ve cm zora ve dew
leta kolanyalist bibin, lazim c di 
ware abori de ji ya ji destc me tc cm 
diji ve dcwlete bi kar bin in. 

Di vi wari de ji bo hişyarkirina 
gel kampanyckc firch fı dircj dive 
em pek binin. Beri her tişu Ii bazare 
malcn ku ji Tirkiyc hatine, lazim e 
em nckirin fı yen dikirin ji em 
agahdar bikin ku ew ji boykot bi 
kin. Ew kesc.n bi ticareta dcrve 
meşxfıl in. ji bo nehinana male 

Tirkiye bila ben agahdar kirin. 
Hindi ji deste me te em pere xwe li 
ser hesaben banqeyen Tirkan ne 
razinin. Ji derveyi ihtiyaca aile fı 

eqrebayen xwe lazim e em pere 
xwe ne rekin Tirkiye. Yan ji hindi 
ji me te em pere xwe bi dest vere
kin baştir e. 

Her weha karwane turistan ji bo 
dcwleta Tirk bi milyaran pere di
hele. J i bo ku turist neçin Tirkiye 
ji li hemu welate Awrupa peywestl 
bi xebateke taybeli heye. Taybeli 
kornci fı mfıesesen demokratik li 
Awrupa ji bo vi karl dikarin kam
panyeke hevbeş fı fireh pek binin. 

Lazim e em ji bir nekin fı bi 
herkese ji bidin fehm kirin ku her 
kron, mark, dolar, franke etiçe deste 
dewleta Tirk, dibe gulleyek fı li ser 
singe milete me di teqe. 

Xwendevaneki 
rojnamaTevger'e 
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TEVGER 
Kürtçe-Türkçe olarak 
iki ayda bir yayınlanır 

Adres: Brevia 943/Frejgat.6 
114 21 Stockholm/Sweden 

Postglro: 56 13 18-7 Sweden 

• "TER OR NAMESI''NE 
KARŞI MÜCADELE DAHA DA 

•• • YUKSELECEKTIR! . 
12 Eylüllü dönemin kendine özgü 

belirgin bir özelligi vardır. Durum 
artık gelenekselleşti; baskıların yo
gunlaştıgı, karamsarlıgın belirmeye 
başladıgı anda; cezaevleri direnişin, 
mücadelenin ateşini körüklüyor. Ce
zaevlerinden tutuşan kıvılcımlar top
luma yayılıyor; işçiler, köylüler, 
emekçiler, gençler ve özellikle de 
kadınlar; analar, bacılar, eşler müca
delenin, dayanışmanın içine giriyor
lar. 

Terör kararnamesinin Kürdistan'da 
uyanan yıgınların eylem ve dire
nişlerinin önüne geçmek için sin
dirme, korkutma, sürgün uygulama
larına geçtigi bu günlerde, cezaevleri 
tekrar, topluma, direnme gücü, mü
cadele azmi vermeye başladılar. Bin
lerce tutuklu dışardakilerini diren
meye, mücadele etmeye, geri adım 
atmamaya çagırdılar, açlık grevle
rine, ölüm oruçlarına yattılar. 

Diyarbakır, Bismil, Nusaybin ve 
Türkiye'nin bazı cezaevlerinde yüz
lerce tutuklu açlık grevine girdi, 
kimileri bunu ölüm orucuna dö
nüştürdü. Diyarbakır ve Nusaybin'de 
açlık grevi yapan tutuklu yakın
larına polis saldırdı. 15 yaralı 

yüzlerce insan gözaltına alındı . Diy
arbakır'daki açlık grevi 25 Mayıs'ta 
başladı. Aynı gün, ögrenciler lHD' 

de açlık grevine başladılar. 23 
Mayıs günü Dicle Üniversitesi 
ögrencileri 413 sayılı yasa 

SÖMÜRGECiLERiN YENİ 
OYUNLARINI BOŞA 
ÇlKARALIM 

Son zamanlarda Kürdistan'da mey
dana gelen kitlesel direnişierin 
ardından sömürgeci burjuva saflarda 
bir panik havasının esmekte oldugu 
açıktır. Onların ne sözkonusu eylem
leri oldugundan farklı gösterme 
çabaları, ne de devletin he'r zorlugun 
üstesinden gelebilecek güçte oldugu 
yolundaki palavraları, bu gerçegi 
gözden uzak tutmaya yetmiyor. Biz
zat 413 Sayılı sömürgeci terör karar
namesinin çıkarılması da başlı 
başına onların halkımızdan, onun 
mücadele azminden duydukları kor
kunun bir ifadesidir. 

Fakat bu arada dikkat çekici başka 
bir gelişme daha var. Bu gelişme, 
kitlesel eylemlerin ortaya çıkma
sından hemen sonra, sömürgeci bur
juvazinin çeşitli kesimlerinin "Kürt 
sorununun çözümü için" adeta bir
birleriyle yarışırcasına "önerler"de 
bulunmaları ve bunları kamuoyuna 
yansıtmalarıdır. 

Özal hokkabazı, kendi deyimle
riyle SS kararnamesini kastederek 
"önlemler"in bunlardan ibaret ol
madıgını, ilerde daha başkalarının 
da gündeme gelccegini söylerken, 
bir yönüyle bu mesajı vermeye 
çalışıyor. 

ANAP hükümetinin ünlü İçişleri 
Bakanı A. Aksu'nun, "Kürt sorunun 
çözümünde İspanya'nın Bask, lr
landa'nın IRA'ya karşı mücadelesine 
benzer mücadele veriliyor" demesi, 
yine aynı politikanın başka bir 
biçimde açıklanması dır. 

Kürdistan'a düzenledigi son gezi 
sırasında, ayagının altındaki to
pragın kaydıgını, partisinin bir en
kaza dönüştügünü gözleriyle gören 
İnönü, bazı burjuva gazetelerinin de 
yardımıyla Kürtçenin serbestçe ko
nuşulması gerekLigini sürekli olarak 
öne çıkardı. Aynı günlerde Özal'ın 
yakın dostu, emperyalizmin Tür
kiye'deki güvenilir kollarından Asil 

Nadir'in "NOKTA"sında SHP ve 
ökteki burjuva partilerinin aynı ko
nuya ilişkin "Çözüm" önerilerine 
yer verildi. Burada yer alan bilgilere 
göre SHP'nin görevlendirdigi Diyar
bakır Milletvekili ,Fuat Atalay, uzun 
zamandan beri İngiliz modeli 
üzerinde çalışıyormuş. Atalay 
Kürtçe'nin serbestçe konuşulması, 
onun isıege baglı olarak okullarda l. 
veya 2. ders halinde okutulması vs. 
tarzında öneriler ihtiva eden bir de 
rapor hazırlamış. Bunun Deniz Bay
kal Başkanligında bir heyetin aynı 
konuda-ki muhtemelen bu rapor 
üzerindedir- çalışma yaptıgı yolunda 
açıklamalar yapıldı. 

SHP bunu yapar da öteki burjuva 
partileri geride kalırlar mı? Ece
vit"in DSP'si önerilerini "Anadil 
yasagının kaldırılması, bölge hal
kının külLürel özelliklerini serbestçe 
geliştirerek kültürel zenginligin 
çeşitlendirilmesinin saglanması ve 

hükmündeki kararnarneyi protesto 
etmek için yürüyüş yaptılar. 
ögrencilerin yükseltikieri talepler 

bunun için bir bölge bakanligının 
klJfUlması" şeklinde formüle ediyor. 

DYP, yine dil yasagının kal
dırılmasından sonra radyo ve tele
vizyonda Kürtçe yayma başla
nabilecegini, hatta ilerde Kürt par
tisinin bile kurulabilecegini belir
tiyor. 

Peki bütün bunları nasıl 

açıklamalı? Kuruldugu günden bu 
yana Kürt halkının varlıgını inkar 
eden, onun en sıradan ulusal ve de
mokratik hak istemlerini bile kanla, 
terörle bastıran sömürgeci Türk bur
juvazisi görüş mü degiştirdi acaba? 
Yıllarca devleti yöneten Ecevit ve 
Demirel ile kendi parlamenterlerinin 
Kürt sorununun tartışıldıgı bir top
lantıya gözlemci olarak katıl
malarına bile tahammül gös
termeyen İnönü-Baykal ikilisi ve 
ötekiler nasıl oldu da böyle birden 
bire " Kürt sorunu" diye bir soru
nun varligını kabullendiler ve ona 
"çözümler" aramaya başladılar? O 
burjuva politikacıları ki, yıllar yılı 
Kürt sözcügünü duymaya bile ta
hammül göstermiyor, yanlarında 
bundan bahsedildigi zaman akılları 
başlarından gidiyor, adeta sinir kriz
leri geçiriyorlardı. Hangi deredekurt 
öldü dersiniz? 
Şu bir gerçek ki Türk devletinin 

Kürt politikasında dünden bugüne 
temelde herhangi bir degişiklik 

şunlardı; "413-424 baskı yasalarına 
hayır", "Cezaevleri sürgünleri durdu

(Devanu 6. sayfada) 

meydana gelmiş degil. Kuruldugu 
gün, onun bu alanda önüne koydugu 
hedefler bugün de tümüyle ge
çerlidir. Ama bu, koşullar ne olursa 
olsun sömürgeci burjuvazinin kendi 
politikasında hiç bir şekilde 
degişiklik yapma yoluna gitmey
ecegi anlamına da gelmez. O, 
Kürdistan'da sömürgeci boyundu
riıgu devarn ettirmekten vazgeçmese 
bile, gerektigi zaman taktik planda 
degişiklikler yapabilir, yeni yol ve 
yöntemlere başvurabilir. 

Sömürgeci güçler, on yıllardır 
halkımıza karşı her türden in
sanlıkdışı uygulamaya başvurma
larına ragmen onun mücadele azmi
ni, ülkesinde özgür ve bagımsız 
yaşama istemini kıramadılar. Esas 
olarak Kürt yurtsever haraketeninin, 
öteki bir kısım sol ve demokratik 
güçlerin çabaları, enbaşta sömürgeci 
devletin ideolojik olarak yenilgiye 
ugramasını sagladı. Artık bugün 
onun temel felsefesi olan "Kürt yok
tur" masalını ciddiye alacak kimse 
yok. Yurtseverlik duyguları Kür
distan'da her gün daha geniş kitleleri 
sarıyor, yurtsever hareket gün be 
gün gelişip güçleniyor. Bu ba
kımdan "Bir avuç bölücü terörist" 
teranesi de sökmez oldu. Türk 
halkının ilerici ve demokratik ke-

(Devamı 7. sayfada) 
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TEVGER 

Legal Parti Oluşturma 
Çalışmalan ve Kürdistan 
Sorunu 

S. Adar 

mantık siyasal çalışmalara egemen 
oldugu sürece kitleyi kucaklayacak 
bir aksiyon geliştirmek mümkün 
değildir. Belki güncel olayların 

sıcaklıgı içinde yankı bulabilir ama 
soruna köktenci çözüm yolları 

açı lamaz. 
Diger bir konu i s~ legal siyasi 

parti çalışmasının, Kürt halkının 
mücadelesinin alanlarından sadece 
biri oldugunun bilinmesidir. Kürdis
tan toplumu diger baskı kurumları 
oluşturmadan ve bir genel Kür
distan platformunun bir parçası ola
rak siyasal partiyi görmeden, kurula-

cak partilerin fazla bir f'Jnksiyonun 
olmayacagı ve kısa zamanda marji
nalleşecegini görmek gerekir. Yine 
burda belirtmekte yarar var, Türk 
sol ve demokrat kesiminde hızlı !e
ga! partileşme süreçleri yaşanınakla 
birlikte, yukarda sözünü ettigirniz 
ve Kürt aydınlan arasından tartışılan 
Kürt partisi kurma biçimlerinin de 
ilerde hayata geçiTilebilecek öneriler 
olabilecegini gözden uzak tutma
mak gerekir. 

Bugün gelinen aşamada Kürdis
tan'ın mücadelesinin legal yasal 
meşrutiyet kazanmasının artık "ya
sal çerçevelere baglı kalınarak" ba
şarılamıyacagının bilinmesidir. Ra
dikal çıkışların, özellikle devletin 
gerici yasa ve karakterine yönelmesi 
gerekir. 141-142 sayılı ceza yasa
larının bugün yer yer işlevsiz hale 
gelmesinin temel nedeni bu faşist 
yasalann geniş bir çevre tarafından 
hedef alınması ve teşhir edilmesi 
sonucudur. Siyasal parti ve diger le
gal çalışmalarda da Kürt halkına -

6 

karşı yapılmış olan uluslararası 

anlaşmalar ile başta türk anayası ol
mak üzerere onlarca kurum ve ya
sayı hedef almayan ve onları teşhir 
etmeyen bir siyasal pati kısa zaman
da eski partilerden farksız işlevsiz ve 
düzenin bir parçası haline gelir. 
Devletin saldırısı karşısında, ayakta 
kalmanın garantisi ise tüm Kürt ke
simlerini kucaklayan ortak platform
ların yaratılması ve ortak amaçlar 
için mücadele etmektir. Yoksa 
seçim kaygısı veya karşıtiann reka
betini . savmak için "Kürdistan'ın 

açık artırmaya konması" siyaseti ne 
Kürt halkına ne de o siyaset sahip
lere kalıcı yararlar sagıamaz. 

Bugün kendine sol ve demokrat 
diyen kesimler artık somut ve açık 
programlarla kendilerini ortaya koy
malıdırlar. Yine bu sorun nasıl asıl 
sahipleri tarafından -Kürdistanlılar 
tarafından- ele alınroadıkça bu alanda 
da -!ega! alanda- çıkış yolları bul
mak oldukça zordur. 

Türkiye'de son bir yıldır özellikle 
iki karş ı t cephede bir konu atbas ı 

tartışma gündemindedir. Konu Kür
distan sorunudur. Bu sorun bir yan
dan sömürgeci bujuvazi cephesinde 
tartı şılageliyor . T.C. devletinin na
sıl olacagı , degişen dünya şartlarında 
bu baş belaları problemi nasıl eze
ceklerini tartışıyorlar. Devlet şim
dilik bu konuda kararını vermiş du
rumdadır. Uzun sürel i çalışma ve 
ugraşlardan sonra ikinci "Takrir-i 
Sükun" kanunu ile sömürgecilerin 
Kürdistanla ilgili "yeni" politakalrı 
bel irlenm iş durumdadır. Diger yan
dan tüm baskıcı yöntemlere karşın 
zorlanan !ega! çalışma şartları içinde 
Kürdistan -sorunununartak her plat
forma egemen olması ve tartışılma
sıdır . Türkiye'nin demokratik ve sol 
cephesinden bu konu hala yogun bir 
tartışma sürecindedir. 

Günümüzde gerek sol kesim ve 
gerekse demokrat bazı kesimler !ega! 
siyasi çalı şma alanında yerlerini 
alma çabaları içindedirler. Özellikle 
son aylarda daha önce legal parti 
kurma zemini yaratamayan sosyal
ist, komünist ve degişik tondaki de
mokrat partiler saheneye çıkıyor 
veya çıkma hazırlıkları içindedirler. 
Bu cephede bu çalışmalar içinde en 
önemli problemlerden biri de Kür
distan sorunudur. Gerek devletin ya
sal engelleri ve gerekse geçmişten 
günümüze uzanan geleneksel politi
ka ile Kürdistan'da uyanan kitleler 
artık güncel olaylarla ilgili olarak 
verilen bir demecin peşine takılarak 
parti terc ihi yapma durumunda 
degillerdir. Yerel politikacılar artık 
yerel ilişki leri ile uyanan Kürt kit
lelerini doyuramıyor. Kürdistan 
aydınlan geçmişe nazaran somut po
liti ka ve porgram arayışı için
dedirler. Özellikle SHP'nin kürt 
kökenli milletvekilierini ihraç ettik
ten sonra iyice teşhir olan Türk sos
yal demokrak hareketi artık içi boş 
sahte demokrasi havariligi ile Kürt 
halkını yanına çekemiyor. 

mediler. Birkaç ay önceki dönem
lerde Kürt aydınları arasında belirgin 
üç çizgi tartışma gündeminde idi. 
Bunlardan biri kürtlerin oluşturacagı 
bir Kürt partisi, ama yasal engelleri 
de gözönüne alarak sürekliligi esas 
alan ve yavaş yavaş yasal sınırları 
zorlayan bir partileşmeyi savunanlar 
idi . İkincisi nasıl olsa ezop dili de 
kullansak çeşitli engellerle parti 
çalışması durdurolmaya çalışılacak, 
onun için kalabalık kitleler halinde 
Kürt halkının taleplerini içeren pro
gramlar ile parti ilan etmek ve ka
patılması halinde de -ki kapatılacak
mahkeme ve kamuoyunda meşruti
yetimizi savunan bir cizgide legal 
çalışmayı öneren görüş idi. Ve 
üçüncü çizgi ise Kürt ve Türk de
mokratlarının ortak olarak oluştu
racagı ve yaşam şansı olan bir parti
nin kurulmasını savunan taraflar idi . 
Bu üç yaklaşım çizgilerinden birin
cisi ve ikincisi legal parti için ilk 
defa yogun tartışama sürülen 
görüşler olmakla birlikte, üçüncüsü 
yani Türk ve Kürt ortak partisi 
geçmişte degişik biçimlerde denen
miş bir örnektir. Geçmişte ortak 
örgütlenme teorisi ve sınıf partisi 
temelinde TİP deneyi yaşandı ve pra
tikte başanya ulaşamadıgı gibi, Kürt 
halkının ayrı örgütlenmesi talepleri 
karşısında da epey kafa bulandıran, 
baş agtıtan bir anlayışa dönüştü. 

AFGANİS~ AN.LI "SOYDAŞLARDAN" 
SQNRA ŞI~DI DE "AHlSKA 
TURKLE RI" 

7 milletveikilinin S·HP'den ihracı 
ve ardından gelen istifalar legal bir 
Kürt partisi tartışmaimm daha da 
hızlandırdı. Bir yerde bu çalışmanın 
ve tartışmanın merkezine bu millet
vekillerinin çalışmalan oturdu. Di
ger yandan Türk sosyalist hareketi
nin geniş bir kesimini kapsayan le
gal parti kurma çalışmalan hala de
vam etmektedir. Son günlerde 
TBKP'nin iç işleri bakanlıgına baş

vurusunu yapıp tabelasını asmas ı 

ardından bir kere daha belli oldu ki 
bugün en büyük problem !ega! siya
sal parti çalışmasında Kürdistan so
rununun programlanmasıdır. Bütün 
taraflar büyük bir potansiyel olan 
Kürt kitlesini çekmek veya gerçek
ten onu programına almak isteme
sine ragmen "yasal engeller" veya 
legal çalışmayı engeller korkusuyla 
açıkça onu programlama girişiminde 
bulunamıyor. Veya bulunmak iste
meyenler de "yasal engelleri" ge
rekçe göstererek kendilerini savunab
iliyorlar. 

Bu süreç içinde Kürt aydınlan ve 
politikacıları da geneli kapsıyacak 
bir çözüm tartışmasını olumlu 
sonuç landırma başarısını göstere-

Son olarak SHP'den ihraç edilen 
milletvekillerinin, diger bazı Türk 
demokrat kasimleri ile yeni bir 
oluşum içine girmeleri, diger tartış
maların maddi güç haline gelmesini 
bugün için ertelemiş durumdadır. 
Yeni oluşumun parti ilanı diger 
önerilerin yaşama geçmesini geeik
tirmiş ama Kürt kitlesinin de -bu 
tartışmalar içinde olanları- bir bütün 
olarak yeni oluşum çevresinde topar
lanmasına yetmemiştir. Bu yazı 

yazıldıgı sırada henüz Halkın 

Emekçi Partisi (HEP)'in programını 
elde edememiştim. Bu nedenle 
HEP'i burda degerlendirme ve nasıl 
tavır alınması gerektigi konusunu 
daha sonraya bırakıyorum. 

Burada üzerinde durmamız gereken 
önemli konulardan biri veya cevap 
bekleyen sorulardan biri şudur: Le
gal çalışmalda Kürdistan sorununun 
programlanması eski geleneksel pol
itik mantıkla mı, yoksa yeni bir 
yaklaşımla mı ele alınacaktır? Bu 
sorunun cevabı· ve pratikteki yansı
ması yeninin eskiden farkını ortaya 
koyacaktır. Bugüne kadar süre gelen 
çalışmalarda bu "yeni"yi bulmak ol
dukça zordur. Yeni parti çalışma
lannda hala eski mantıgın izlerinin 
egemen oldugu rahatlıkla tesbit edil
ebiliniyor. Bu mantıgın en sakat 
yanı bir amaca varmak için oluştu
rulan aracın amaç haline dönüş
türülmesidir. Parti bir hedefe varmak 
için inşa ediliyor, bu sefer partinin 
korunması ve yaşaması ugruna amaç 
feda edilebiliniyor. Bu mantık terk 
edilmedigi sürece geleneksel sınırlan 
yıkmak pek kolay olmayacaktır. Bir 
çok çevre hala güncel politikada 

- Kürdistan'da gelişen bir olaya gös
terilen tepkinin veya birkaç fazla de
mecin diger partilerden öne geçmeye 
yeter anlayışı ile hareket ediyor. Bu 

Son dönem lerde basında yer 
alan haberlere göre Sovyetler Bir
ligi'nde yaşayan "Ahıska Türk
leri" bir süre önce Türkiye'ye gel
mek için başvuruda bulunmuşlar. 
Eh onlar bunu yapar da dünya 
Türklerinin hamisi sömürgeci 
devlet durur mu? Devletin başın
daki palyaço, durumu degerlen
dirmeleri ve hazırlık yapmalan 
için hemen talimat vermiş. 

Konuya ilişkin bilgi veren 
ünlü kafatasçılardan devlet bakanı 
Ercüment Konukman şunları 
söylüyor: 

"İlk aşamada sembolik olarak 
bir grup Ahıska Türkünü Türki
ye'ye getirecek ve Şanlıurfa'nın 
Çeylanpınar ilçesi'ndeki Devlet 
Uretme Çiftligi'nin çevresinde 
banndıracagız" . 

"Sovyetler Birligi'nde 200 bin 
kadar Ahıska Türkü yaşıyor. 
Bunların topragı yok. Sık sık zo
runlu göçe tabi tutularak oradan 
oraya sürülüyorlar.. Eski Cum
hurbaşkanı Kenan Evren, Afgan 
Türkleri'niden küçük bir azınlıgı 
Türkiye'ye getirmişti. Şimdi biz 
de Ahıska Türklerininden küçük 
bir bölümünü kabul edecegiz. 
Soy d aşıarım ızı, Ş an lı urfa 'nın 
Çeylanpnar İlçesi'ndeki Devlet 
U re tm e Çiftligi 'nin çevresine 
yerleştirecegiz .. . " 

"Her karar, bulundugu şartlar 
içinde geçerlidir. Şimdilik sembo
lik anlamda bir grup Ahıska 
Türkü'nü almak niyetindeyiz. 
Şartlar de-gişirse, aldıgımız kararı 
gözden geçirip gerekirse alır, 
gerekirse almayız. Biz Ahıska 
Türkleri'nin de toprak sahibi ol
malanndan yanayız. Sovyetler'de 
şartlar öyle çabuk degişmeye 
başladı ki inşallah isteklerine 
kavuşurlar" .(Hürriyet, 6 Haziran 
1990). 

Şimdi hemen sormak g~rekiy
or, neden Ceylanpınar Uretme 
Çiftligi'nin çevresi? 

Tabii ki bunun nedenini bilme
nin bir güçlülügü yok. Kurol
dugu günden buyana sömürgeci 
devletin halkımıza karşı izledigi 
politikadan farklı bir durum 
sözkonusu degii., Onlar öteden
beri dolaylı ve direk her türlü zor 
yöntemine başvurarak Kürt hal
kını yerinden yurdundan 
sürüyor, yerine "Türk soydaşlan" 

getirip yerleştiriyorlar. Bakanın 
sözlerinden de anlaşılacagı gibi, 
bundan daha birkaç yıl önce Af
gan kaçkım 5000 "soydaş" getiri
lip Kürdistan'a yerleştirildiler. 
Onlara iş ve toprak verildi. Şimdi 
de aynı şeyi "Ahıska Türkleri" 
için yapıyorlar. Önce halkımıza 
ait topraklara el koyup "üretme 
çiftligirie" dönüştürdüler, ama bu 
yetmedi, şimdi ise onun çevresini 
ne idigü belirsiz bir takım be
slemelerle dolduruyorlar. Böyle
ce yalnız sınırda degil, Cey
lanpınar çevresinde de "güvenlik 
kemeri" oluşturulmuş olacak. 

Binlerce yıldır o topraklar 
üzerinde yaşayan Kürt halkının 
topraksız, aç ve perişan olma
sının bir önemi yok sömürgeciler 

için. Kaldı ki onlar bilinçli olarak 
bunu katmerleştiriyorlar. Yine 
Irak Kürdistanı'ndan gelen mül
teciler hakkı olan mülteci sıfatı 
bile tanınmıyor. Onlar toplama 
kamplannda açlık ve sefalet içe
risinde tutuluyor, akılalmaz bas
kılar uygulanarak (birçok kez ye
meklerine, ekmeklerine zehir ko
narak zehirlediler) kanlı Saddam 
rejimine geri teslim edilmek iste
niyor. 

Bu da Türk yönetimin Kürt 
düşmanlıgını, ırkçı sömürgeci 
niteligini tüm çıplaklıgı ile göz
önüne serıneye yetiyor. Ama 
boşuna umutlanmasınlar, Kür
distan onlara da onlann dökün
tülerine de mezar olacak. 

.. . 
"TER OR KARARNAMESI"NE KARŞI .. 
(Baştaraft 5. sayfada) 

rulsun", "Ögrenciler üzerindeki has
kılara son", ""Kararnameler Kürt 
halkının haklı mücadelesini engel
leyemez". Diyarbakır'da polisle ög
renciler arasında çıkan çatışmada 
400' e yakın ögrenci gözaltına alın
dı. Ayrıca, Urfa'da 25 kişi, Cey
lanpınar'da 60, Adana'da 60 kişi 

gözaltına alındı, Ceyhan cezaevin
den tepkiler yükseldi, degişik görüş
lerden siyasi mahkumlar mücadeleyi 
yükseltme çagtısında bulundular. 

Eruh, Şırnak, Beytülşebab ve 
Uludere'de, TEK işçileri iki günlük 
yemek boykotu . yaptılar . Diyar
bakır'da, Tabipler Odası, lMO, 
ZMO,IHD, Mali Müşavirlik 

Dernegi, Yol-İş, Petrol İş, Batman 
Petrol lş gibi kitle örgütleri bir 
günlük dayanışma grevi yaptılar. 

Nusaybin'de esnaf bütün pasajı 
greve oturma yerine çevirdi. Silopi, 
Nusaybin ve Cizre'de, açlık grevleri 
ve dayanışma eylemleri devam edi
yor. 

413. yasa Kürt halkını yıldırmak, 
yıgınsal eylemlerin gelişmesini 

önlemek, korkutmak ve pasifize et
mek istiyor. Kararname dogaı ola
rak, ülkemizde tedirginlik ya
ratmıştır. Gazetelerin satışları 

önemli oranda düştü, kararnameye 
onay veren partiler Kürdistan'da 
büyük güç kaybıyla karşı karşıya 
kaldı. TC. Kürt halkına karşı 

işledigi suçlan örtbas etmek istiyor. 
Kürt ulusal güçleri, mücadelenin 

her alanda, yaygın ve degişik eylem 
şekilleriyle organize edilmesi so
rumluluguyla karşı karşıyadır. Kürt 
yayın organlan yaşamalarını sürdür
mek ve önlerine çıkanlan engelleri 
aşmak için ortak davranmak, ortak 
imkanlar yaratmak zorundadırlar. 
llerici Türk aydınları, genellikle par
tilerinin oluşumlanyla meşgul olan 
Türk sol güçleri, yeni "Takrir-i 
sükun'ların kendileri için de yarata
cagı badireleri, tarihten almış olma
ları gereken dersle, mücadelelerinin 
gündem başı yapmalıdırlar. Suskun 
kalmamak gerekir. Kürdistan'da 
"olaganüstü" bir yönetim, Türkiye'
ye "demokrasi" yi getiremez. 

Bütün imkanlar kullanılarak, 

mücadele yükseltilmeli, halkın di
renme yaratıcılıgını teşvik ederek 
eylemler geliştirmek bu karar
name'yi silip atmak, dayatılan bir 
engelin tutmadıgı duygusunu yarata
rak düşmanı moralmen sarsmak 
gerekir. 
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TURK DEMOKRASISI VE 
SERBEST BlRAKILAN 
TBKP YÖNETİCİLERi 

Bundan bir müddet önce TBKP 
yöneticileri Nihat Sargın ve Haydar 
Kutlu serbest bırakıldılar. Onların 
serbest bırakılınaları hiç kuşkusuz 
sevindiricidir. 

Ancak TBKP yöneticilerinin 
serbest bırakılmaları, kimi kuş

kuların daha bir boyutlanmasına da 
neden olmuştur. Her şeyden önce bir 
yasaklar devleti olan T.C'de bıra
kınız komünist partisi üyesi olma, 
sadece düşündügü için (bu yönde 
hiçbir eylem ya da örgütlenme faa
liyetine de yönelmedigi halde) 
yıllarca sorgusuz sualsiz zindanlarda 
çürüyen insanların var oldugu bir 
durumda, TBKP yöneticilerinin -ki 
bunlar komünist olduklarını, bu 
yönde faaliyet yürüttüklerini, yıllar
ca gizli bir şekilde örgütlendiklerini, 
yurt dışında T.C'nin itibarımızı ze
delediniz dedegi eylemiere katıldık
larını, şimdi de legal planda örgüt
lenyeyi esas aldıklarını açık açık 
ifade etmişlerdir- serbest bırakıl
maları, ister istemez birçok soruyu 
gündemleştiriyor. 

TBKP yöneticileri serbest 
bırakıldılar ama neyin karşılıgı ola
rak serbest bırakılmışlardır? Hangi 
bedel ödenerek özgürlükleri elde edil
di? TBKP yöneticilerine bakılırsa 
onları özgürlüge kavuşturan kendi 
mücadeleleridir! Ama yaşanan pratik 
ve var olan gerçekler hiç de onları 
dogrulamıyor. Elbette TBKP yöne
ticileri neden serbest bırakıldılar, on
ların içeride çürümeleri daha uygun 
olurdu demek kadar kötü bir mantık 
olamaz. Ancak yıllarca devrimci 
onuru için zindanları bir mücadele 
alın gören tüm insanların, sadece 
;'ben Kürdüm" dedigi için zindan-

ların karanlıklarında en_ barbar 
işkencelere maruz kalan insan
larımızın serbest bırakılmamalarına 
ne demeli? Eger onlar hala içeride 
ve yüzyılları aşan cezalara çarp
tırılmış bir halde zindanlarda tutu
luyorsa ve TBKP yöneticileri bir 
çırpıda dışanda ise, burada ciddi bir 
durum var demektir. 

Biliyoruz ki TBKP yöne
ticilerinin serbest bırakılmaları, çok 
degişik politik nedenlerin bir 
ürünüdür. 

T.C uluslararası alanda gittikçe 
yalnızlaşıyor. Yaşanan ekonmik ve 
politik bunalım daha da derin
leşiyor. Kürdistan'da tek taraflı ola
rak vahşete vardırdıgı savaş onu 
daha bir çözümsüzlüge itiyor. Ve o, 
tüm bu sorunların altından nasıl 

kalkabileceginin derin hesabını 

yapıyor, yeni çözüm arayışlarına 
yöneliyor. 

Sömürgeci faşist diktatörlügün 
soruna yaklaşımdaki hedefi belirle
nirken, amacının gerek Türkiye ve 
Kürdistan'da yaşanan ekonomik ve 
politik bunalımın bedelini halk 
yıgınlarının omuzlarına yüklemek 
oluslararası alanda demokrat oldugu 
imajını güçlendirmek ve esas olarak 
da Kürdistan'daki barbarlıklarına 
siyasi planda bir zemin ve gerekçe 
bulmak oldugu unutulmamalıdır. 
İşte TBKP'nin önemi bu noktada 
belirginleşiyor. T.C. için hedefle
nen bu politikaya giden yolda 
TBKP'nin oynayacagı rol hayati bir 
öneme sahiptir. TBKP'nin bir araç 
olarak böylesi bir oyunda kul
lanılabilecegi ise, kuşkuların 

odagını oluşturuyor. 

Sömürgeeelerin Yeni Oyunlannı 
Boşa Çıkaralım 

(Baştcıı:fi 5. sayfada) 

simleri küçümsenemiyecek ölçüde 
bu politikaya karşı çıkıyorlar. Kürt 
sorunu uluslararası planda giderek 
daha iyi bilinip tanınır hale geliyor. 
Son on yılda bu yönde alınan me
safe oldukça önemlidir. Bugün ulus
lararası bir çok platformun günde
minin degişmez gündem maddelerin
den biri artık Kürt sorunudur. Öyle 
ki Türk temsilciler buralarda oldukça 
güç druruma düşüyor, kimi zaman 
kaçacak delik arar hale geliyorlar. 

İşte sömürgeci Türk devletinin ve 
onun degişik düzeylerdeki kollannın 
"yeni" Kürt politikaları böyle bir or
tamda gündeme geliyor. Çünkü on
lar bir çıkınazın içerisindeler. Artık 
eski yöntemlerin sökmedigini, yal
nızca baskı ve terörle Kürdistan'da 
denetimi saglıyamıyacaklarının bi
lincindeler. Halkımızın, suratlannda 
patlayan tokadı onları yeni arayışlara 
itiyor. Ancak bu, onların Kürt hal
kına dostça bir yaklaşım gösterdik
leri, onun sorunlarına adil ve de
mokratik bir çözüm bulunmasından 
yana olduklarını ra asla göstermez. 

Türk devletinin 1923'lerden beri 
izledigi Kürt politikası bellidir. 
Onun yaptıkları herkesçe biliniyor. 
Bu devletten ve onun savunucu
larından Kürt halkına dost olu
namıyacagı yediden yetmişe tüm 
halkımızın bildigi bir gerçektir. 
Sömürgeci burjuvazi ne zaman dara 
düşse hemen agız degişitrir, dostluk 
ve kardeşlik üzerine nutuklar atar, 
hak hukuktan bahseder, ama asıl 
politikasından vazgeçmez. Halkımı
zın tarihi onların kalleşligini, 

ikiyüzlülügünü gösteren sayısız 

örnekle doludur. Türk yöneticileri, 
1920 yıllarında verdikleri sözleri tut
tular mı? Onların Lozan görüşmele
ri sırasında söyledikleri orta yerde 
duruyor; hiç birine uydular mı? 
Sömürgeci burjuva partileri on yıl
lardır, onca vaadlerde_ bulunuyorlar, 
bugüne kadar kaç tanesini yerine ge
tirdiler? "Can çıkmayınca huy çık
maz" diye bir söz var. Sömürgeci 
devletin tutumu da öyledir. Nitekim 
"Yeni politakalar gerekir" tartışma
ları sürerken bundan kısa bir süre 

TBKP yöneticilerinin serbest 
bırakılmalarından sonraki tavırları, 
onlara yönelik olarak var olan 
kuşkuları daha bir arttırmıştır. Serb
est bırakılan TBKP yöneticileri ilk 
iş olarak partinin kuruluş bildirgesi
ni Türk içişleri bakanlıgına sun
muş, böylece partiye Iegal planda 
tüzel bir kişilik kazandırmışlardır. 

Ancak TBKP yöneticileri bu
nunla da yetinmemişlerdir. Sanki 
bir zorunlukmuş gibi hemen 
Anıtkabir'e koşmuşlardır. Anıtka

birde "ulu önderleri Atatürk'ün " hu
zurunda saygı duruşunda bulunduk
tan sonra Anıtkabir özel defterini 
imzalamak istemişlerdir. Ancak 
buna müsade edilmemiştir. 

TBKP yöneticilerinin son derece 
önem verdikleri bu engelleme olayı 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulmuş ve özel deftere yazıl
mak üzere hazırlanmış yazı da basın 
toplantısında okunmuştur. Ulu 
öndere" saygı, sevgi ve baglı

lıklarını bildiren yazıda şöyle deni
yor. 

"Kuruluşuna ve gelişmesine 

bütün bir yaşamını adadıgın cumhu
riyetin çagdaş uygarlık düzeyine 
çıkması, köklü demokratik ve to
plumsal dönüşümlere halkın kendi 
gelecegini kendi eline alması için 
70 yıldır aralıksız mücadele eden 
komünistler bugün yasal partilerini 
kurmuş olarak huzurundadır. TBKP 
bugün dünyaınııda daha da gün
celleşen "yurtta barış cihanda barış", 
çogulcu ve katılımcı demokrasinin, 
ulusal egemenligin, sosyal adaletin, 
her türlü baskı ve eşitsizlige karşı 
demokratik mücadelenin bir güven
cesi olarak politik yaşamda yer ala-

önce Kopenhag'da gerçekleşen AGİK 
lnsani Boyut toplantısımda konuşan 
Türk Doışişleri Bakanı Bozer, tüm 
delegelerin gözlerinin içine baka 
baka, Lozan Antlaşmasıyla saptan
mış olanlar dışında Türkiye'de azın
lık bulunmadıgını söylüyordu. Elbet 
Kürtler bir azınlık degil, ülkesinde 
nüfusun ezici çogurıugunu oluşturan 
bir ulustur ama hazret lütfedip te on
ları azınlık olarak kabullenmeyi bile 
aklından geçirmiyor. 

Bu bakımdan bugün piyasaya 
sürülmekte olan "Çözüm önerile
rini" de aynı temel politika çerçeve
sinde degerlendirmek gerekir. Elbet 
biz, halkımızın dil ve kültür 
alanında haklar elde etmesine karşı 
degiliz. Tersine bunun gerçekleşme
si için çaba harcıyoruz. Zaten 
sömürgeci güçlerin bugün bu tür 
hakların verilmesinden yana gözük
meleri de, onu gerçekten istedikle
rinden degil, buna mecbbur kaldık
ları içindir. 
Açıktır ki sözkonusu " yeni 

öneriler" özünde bir oyun, halkımıza 
ve onun yurtsever güçlerine karşı 
kuruimya çalışılan bir tuzaktır. On
lar bu türden manevralarla bir yan
dan uzun vadede sömürgeciligi de
vam ettirmeye, diger yandan da kit
lelerin bilincini bulandırarak onları 
kendi saflarına çekmeye ve son terör 

rak; komünistler, toplumumuzun 
gelişmesinin, halkın esenliginin 
çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak 
görevlerini yerine getirecektir." 
(Hürriyet Gazetesi, 7 Haziran 1990). 

Kemalizmin buram buram kok
tugu bu sözler, TBKP'nin gerçek 
niyetinin ve amacının ne oldugunu 
orta yere sermektedir. TBKP'nin le
gal planda bir parti olarak yaşamını 
sürdürmek istemesi son derece 
dogaldır. Hiç kimse onları bu konu
da eleştiremez. Ama tüm yaşamı 

boyunca komünizmin düşmanı olan, 
komünistleri -başta da TKP'lileri
yıllarca zindanlarda çürüten, en 
akılalmaz işkencelerden geçiren, on
larcasını gizli açık yerlerde katled
en, 1 Mayıs gibi uluslararası işçi 

sınıfının birlik ve dayanışma günü 
olan bir günü yasaklayan bir dik
tatörün mezarını ziyaret etme, ona 
ayrılmış özel deftere baglılık yemin
lerini işleme hangi mantıgın 

ürünüdür? TBKP'lileri böylesi bir 
teslimeyete iten nedir? Hangi zorun
luluktan dolayı böylesi bir eyleme 
yönelmişlerdir? 

M. Kemal'in onlarca yıl Kür
distan'da oluk oluk kan akıttıgını, 

yüzbinlerce yurtsever insanımızın 
katledilmesinde, bir o kadarının da 
sürgün edilmesinde; Kürdistan'da taş 
üstünde taş bırakmayacak şekilde 
barbarca davranılmasında tek karar 
sahibi oldugunu hatırlatmaya gerek 
var mıdır? 

Serbest bırakılan TBKP yöne
ticilerinin sarfettikleri ilk sözle
rinden biri de -bir gazetecenin sor
ması üzerine- "eger Turgut Özal 
lütfederlerse huzuruna çıkmaya ve 
kendisiyle görüşmeye hazırız", 

olmuştur. 

Türkiye'de Turgut Özal'ın cum
hurbaşkanlıgının meşruyetinin tar
tırşma konusu edildigi bir durumda, 
TBKP yöneticilerinin T.Özal'a basın 
aracılıgı ile mesajlar iletmesi ne 
olsa gerek? 

T.Özal'ın son 10 yıllık pratigi 
açık bir şekilde ortada iken, 
komünist yöneticilerin herşeyi bir 
çırpıda silip atmalarının mantıki 
izahı nedir? Komünist yöneticilerin 

kararnamesiyle zirveye çıkarılan 
devlet terörüne karşı kamuoyunda 
oluşan tepkiyi azaltmaya çalışıyor
lar. Bu arada sözümona Kürt soru
nuna çözüm getirirken, Kürt halkı
nın ve onun meşru temsilcisi olan 
yurtsever güçleri devre dışı tutmaya 
da ayrıca büyük özen gösteriyorlar. 
413 sayılı kararnamenin ana hedef
lerinden biri kitleleri sindirmeye 
yönelikse, ötekisi de yurtsever ör
gütlerin onlara ulaşmalarını , onlarla 
bag kurmalarını engellemeyedir. 
Yani bir kez daha davanın gerçek sa
hipleri devredışı bırakılarak sorunlar 
"çözüme kavuşturuluyor." Bir za
manlar,"Eger bu ülkede bir ko
münist partisinin kurulması gerekli 
olursa onu da biz kuranz "diyenler, 
şimdi de bir bakıma "Bu ülkede 
kürtçülük yapılacaksa onu biz ya
parız" demeye getiriyorlar. 
Kuşku yok ki Kürt halkının 

yüzyüze bulundugu sorunların çö
zümü, onun düşmanları eliyle ger
çekleşecek bir şey degil. Bu soru
nun gerçek anlamda çözümü sö
mürgeciligin tasfiye edilmesiyle, 
düşmanın ülkemizi işgal altında tut
ma durumuna son verilmesiyle 
mümkündür. Kendi toprakları 

üzerinde nasıl yaşıyacagına karar 
vermek, başka bir deyişle gelecegini 
belirleme hakkı işgalcilerin degil, 
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Özal'ın kim oldugu, ne yaptıgı ve 
neyi hedefledigi ile ilgili olarak ye
terli bir bilgiye saltip olmadıkları 
söylenebilir mi? 

Türkiye'nin faşizmin koyu ka
ranlıklarında geçen son 10 yıllık ta
rihinde Özal'ın son derece ciddi 
görevler yüklendigi yer yer belirleyi
ci bir rol oynadıgı bilinmeyen bir 
sır mıdır? Özellikle son altı yıldan 
bu yana Kürdistan'da sergilenen 
vahşet, sürdürülen tek taraflı savaş 
hali, devletin Kürdistan halk kitlele
rine karşı sergiledigi barbarlıklar ve 
bizzat Özal'ın planlayıp yürürlüge 
}conan Terör Karamamesi karşısında 
acaba TBKP yöneticilerinin 
söyleyecekleri birşeyler yok mudur? 
Onları böylesine sagır ve dilsiz 
kılan nedir? 

-
Halk düşmanı faşist bir dik-

tatörlügün başı durumunda bulunan , 
komünist, sosyalist, yurtsever ve 
demokrat insanların zindanlarda 
çürümelerinde, kırda kentte, sokakta 
kan kusan kurşunlarla katledilmele
rinde; Kürdistan'da toplu katliam
ların gerçekleşmesinde, toplu sür
günlerin planlanmasında ve yürür
Iüge konulmasında birinci derecede 
söz ve karar sahibi olan Özal'ın, de
mokratik bir devletin demokrat cum
hurbaşkanı gibi görülmesi, kabul 
edilmesi ve onunla görüşebilmek 
için basının aracı yapılması, TBKP 
yöneticilere sadece pislige bulaşma 
avantajını verir. 

TBKP, sergiledigi pratigi ile 
Özal'ın şahsında sömürgeci faşist 
diktatörlügün tüm İcraatını meşru 

görmektedir. Oysa halklarımıza kan 
kusturan sömürgeci faşist iktidarın 
halk ve insanlık düşmanı yüzü teşir 
edilmeliilir. Bu görev herkesten önce 
TBKP gibi komünist oldugunu iddia 
eden politik örgütlerin omuzlarına 
yüklenın iştir. 

Sömürgeci faşist diktatörlügü 
Türkiye ve Kürdistan'daki bar
barlıklarından dolayı hesap vermeye 
zorlayarak, halk güçlerini bu yönde 
hazırlamak ve tüm faaliyetleri bu 
yöne kaydırmak gerekir. Demok
ratlıgın asgari görevi bu olmalıdır. 

bizzat halkımızın kendi işidir. Kürt 
halkı kimseden herhangi bir şey di
lenmiyor, bu bakımdan sömürgeci 
burjuva politikacılarından herhangi 
bir beklentisi yok . O, binlerce 
yıllık yurdunda dünyanın öteki tüm 
halklarıyla eşit koşullara sahip ola
rak yaşamak istiyor. Ve o bugüne 
kadarki mücadelesiyle bunu çoktan 
hak etmiştir. Ülkemiz Kürdistan ka
dar, özgürlügün bedelinin agır 

oldugu başka bir ülke göstermek ol
dukça zordur. 
Düşmanın yine oyunlarını görüp 

açıga çıkarmak, onların amaçlarını 

kitlelere anlatmak ise en başta Kürt 
yurtsever hareketinin görevidir. 
Düşman bir yandan dogTUdan devlet 
terörünü arttırarak, bir yandan aşiret 
çatışmaları, kan davaları ve yeniden 
hortlatmaya çalıştıgı mezhep kış
kırtmaları vb. yollarla Kürdü kürde 
kırdırmaya çalışarak, bir yandan da 
"yeni politika" veya "haklar verme" 
gibi adlar altında sürdürdügü manev
ralarla, yurtsever potansiyeli güçsüz 
duruma düşürmeye, hatta dagıtmaya 
çalışıyor. Buna karşılık bizim de en 
sıkı biçimde kenetlenmemiz ve 
mücadele bayragını ortaklaşa 

yükseltmemiz gerekir. Bu görev 
şimdi her zamankinden daha fazla 
kendisini dayatıyor. 
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TEVGER 

Tarihi Bir Suç Belgesi: 
LOZAN 

ANTLAŞMASI 
Sömürgeci Türk devletinin uygu

ladıgı baskı ve teröre ragmen Kürt 
halkının zulme karşı, ulusal kurtu
luşu için sürdürdügü mücadele gün 
geçtikçe daha ileri boyutlara vanyor. 
Buna baglı olarak uluslararası plan
da da Kürt halkının mücadelesi daha 
geniş destek görüyor, yapılan bir
çok uluslararası toplantının günde
mine giriyor. 

Gelinen bu aşamada sömürgeci 
Türk devleti, Kürtlere ilişkin politi
kasını aynen sürdürmekle beraber (ki 
çogu zaman daha sert olmak üzere) 
onu savunmada hayli sıkıntı çeki
yor. Artık, "Kürtler diye bir millet 
yoktur" ya da "Kürtler daglı Türk
ler'dir" gibi deli saçmalıkları eskisi 
gibi rahatça ileri sürülemiyor. Bu 
nedenle son günlerde artan ölçüde, 
resmi agızların yanısıra kendine 
"ilerici" ya da "demokrat"diyen bazı 
kesimler de, "Türkiye bu gibi sorun
lara uluslararası antlaşmalar çerçeve
sinde bakmaktadır", diyor
lar.Bununla kastettikleri ise, Türk 
sömürgecileri ile emperyalistler 
arasında Kürdistan'ı payl~şmak için 
yapılan "Lozan Antlaşması"dır. 

Bundan 67 yıl önce 24 Temmuz 
1923'te imzalanan bu antlaşmanın, 
özellikle Kürdistanı ilgilendiren 
yönüne kısaca bakalım. 

Sekiz ay süren Lozan Konfe
ransı'na Türkiye, İngiltere, Fransa, 
İtalya, Japonya, Sırp-Hırvat-Sloven 
Devleti, Romanya ve Yunanistan ta
raf olarak katılırken, ABD gözlemci 
statüsünde, Sovyetler de bogazlar 
sorununa ilişkin görüşmeler bölü
münde yeraldılar. Görüldügü gibi 
üzerinde pazarlığın en büyüğü yapı
lan Kürdistanı temsilen görüşmeler- · 
de kimse yoktu. 

"TBMM hükümeti Türklerin oldu
ğu kadar Kürtlerin de hükümetidir", 
"Kürtler kaderlerini Türkiye'nin ka
derine bağlamışlardır" şeklinde 

görüşleri savunan Türk sömürgecile
rine karşılık; özellikle zengin petrol 
bölgelerini (Musul-Kerkük) sömür
gesi durumunda olan lrak'a bağla
mayı amaçlayan İngiliz emperyalist
leri ise " Kürtlerin ayrı bir ulus 
oldugunu", "kaderlerinin Türkiye'nin 
kaderiyle baglanamıyacağını" ileri 
sürüyorlardı. Kuşkusuz her iki taraf 
da Kürtleri düşündüklerinden değil, 
pastadan daha büyük parça koparmak 
için çabalıyordu. llginçtir ki görüş
me süresince hem Türkler hem de 
İngilizler Kürtlerin Musul ve Ker
kük'te çogunluk olduğu gerçeğini· 

kabul etmekteydiler. Türkler nüfu
sun çoğunluğunu Kürtlerin oluştur
dugu zengin petrol bölgelerini 
"Türkler ile Kürtlerin ortak devleti" 
Türkiye'ye bağlamak isterken, 
İngilizler aynı yerlerin "Kürtlerin 
meşru haklarına saygı göstermeyen" 
Türkiye'ye verilmesi yerine, onların 
"daha iyi koşuİlara sahip olarak 
yaşayacakları" kendi mandası alun
daki Irak sınırları içerisinde kal
masını saglama çabası içerisindeydi. 

Sonuçta varılan antlaşmayla 

Türkiye "misakı milli" çerçevesinde 
bir devlet olarak ortaya çıkiı. Böy
lece Kürdistan bir kez daha bö
lünmüş oldu (Antlaşma dışında bıra
kılan Musul ise I 926 yılında 

İngiltere ile yapılan bir antlaşmayla 

lrak'a bırakıldı). 
Sömürgeci devletin antlaşmadan 

sonra Kürt halkına karşı izlediği 
politika biliniyor. Bu politika onun 
varlığını ortadan kaldırınağa yönelik 
ırkçı-sömürgeci terör üzerine inşa 
edilmiştir. Halkımız ise haklı ola
rak buna karşı direndi. Onun ulusal 
hakları için başlattığı ayaklanmalar 
sömürgeci devlet tarafından gö
rülmemiş bir vahşetle; toplu katli
amlar ve sürgünlerle bastırıldı. Ül
kemiz yakılıp yıkılarak harabeye 
dönüştürüldü. 

Özetle dün olduğu gibi bugün de 
sömürgeci Türk devleti tarafından 
uygulanan baskı ve terör politi
kasına hukuki bir kılıf gibi gös
terilmeye çalışılan bu gerici ve 
bölücü antlaşma; 

a) Kürtler taraf olarak 
katılmadığından ve temsil edilme
diginden; Tamamen onların rızası 
ve iradesi dışında empcryalistlerle 
Türk sömürgecileri arasında yapıt
dığından; (Antlaşmadan hemen son
ra patlak veren ve on yıllarca süren 
ulusal ayaklanmalar bunun en açık 
göstergelerindendir). 

b) Kürdistanı bir kez daha 
bölünmüş olmasından; Kürt halkı
nın lehine hiçbir çözüm önermeme
sinden; aksine onun ulusal demok
ratik haklarını tümden yok say
masından dolayı Kürtler tarafından 
hiçbir zaman tanınmamıştır ve hiç 
bir bağlayıcı yanı da yoktur. Bu 
böyle biline. 
Kaldı ki bir ulusun var olup ol

maması ve onun meşru hakları bu 
türden gerici antlaşmalara göre be
lirlenemez. Bunu belirleyen somut 
gerçeklerdir. 

Öte yandan kendine "ilerici" ve 
"demokrat" diyen bazı çevreler de 
dahil geniş bir kesim, Sevr Ant
Iaşması ile Lozan Antiaşması'nı 
karşılaştırırken Sevr'e de ateş 

püskürüyorlar. Gerçi Sevr antiaş
ması Kürt halkının taleplerini_ bü
yük ölçüde karşılamıyordu, ama yi
ne de sonuçta bir bağımsız Kürdis
tan devletinin kurulmasını öngörü
yor ve Kürt halkının kendi kaderini 
kendisinin belirlemesini getiriyor
du. Elbette Sevr uygulansaydı Kür
distan'ın durumu bugünküyle karşı
laştırılmayacak derecede daha iyi o
lacaktı. Bu bakımdan eğer her iki 
antlaşmayı karşılaştırmak gerekirse 
Kürtler açsından Sevr' i daha olumlu 
saymak gerekir. 

Lozan'a sahip çıkmak, ilerici ve 
demokrat insanların işi olamaz. Bu 
sömürgeciliği, emperyalist paylaşı
mı savunmak, o tarihten buyana 
Kürt halkına karşı ülkesinin tüm 
parçalarında izlenen insanlık dışı 
politikayı onaylamak, ezilen bir u
lusa yönelik sömürgeci devlet terö
ründen yana tavır takınmaktır. 

Bugün sömürgecileri yurdundan 
söküp atmak, kendi geleceğini ken
disi belirlerrıek için zorlu bir müca
dele ver~n Kürt halkı, tarihi boyun
ca birçok saldırılara hedef oldu, 
ülkesi talan edildi, yakılıp yıkıldı, 
büyük acılar çekti, haksız_lıklara 

uğradı. Bu anlamda Lozan Ant
Iaşması da Kürt halkına karşı 

işlenmiş suçların bir belgesi olmak
tan öteye bir anlam ifade etmiyor. 
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Uluslararası 
• 
Ilişkiler Ve 

Kürtler 
JarSILAV 

90'lı yıllarda dünyamızın 
hali iyice degişiyor. Artık, 
"soguk savaş" terkediliyor. 
Uluslararası ilişkilere ev
rensel degerler yönünde yön 
vermek isteyen anlayış, 
denge sorununu, "çıkarlar 
dengesi" sorununu dile geti
riyor. Yumuşamayı, bölgesel 
ve evrensel sorunların ve 
hatta ülke içi sorunların 
çözümünü birlikte, uluslara
rasında, oluşturulacak den
geye dayandınlarak sagla
maktan yana. "Yeni politik 
düşünce" uluslararası ya
şamda her çıkar ögesinin yer 
almasını savunuyor kural 
olarak. Ancak, bunun inan
dırıcı, bütün halklara güven 
verici bir tutum içinde 
biçimlenmemesi, baskı 
altında tutulan ulusların, 
ulusal azınlıkların sorun
larında kaygıya yol açıyor. 
"Savaş" demokrasinin, yu
muşamanın ve insanlıgın 
uygarlaşmasının zehiri ola
rak görülüyor. Ama, barışçıl, 
etkin çözümler için yol 
alınmıyor. Dogu Avrupa 
ülkelerinin ve SSCB'nin 
şimdilik, "kendi" dertlerinde 
oldugu düşünülebilir. Ancak, 
ulusaletnik sorunlar bizzat 
onların da iç sorunudur. Bu 
nedenle sorun daha da kar
maşıklaşıyor. 

II. Dünya Savaşından bu 
yana, ilk kez, süni olarak 
çizilen sınırlar ciddi bir 
şekilde tartışma konusu ya
pılıyor. Uluslar için evrensel 
baglayıcı statüsü olabilecek 
yeni bir bildirge ihtiyacı 
açıkça beliriyor. Dünya'da 
emperyalist güçler tarafın
dan masa başında, halkların 
onayları alınmadan belir
lenmiş sözde "ulusal sınır
lar", vanlan toplumsal geliş
meler düzeyinde dar ve 
geçersiz kalıyor. Tüm dün
yada kanayan yara. ulus
Iann kaderlerini nasıl belir
leyecegidir. Dünya'nın her 
yeri ulusal sorunlarla kay
nıyor. 

Kuşkusuz en yakıcısı da 
Kürt sorunu. Kürdistan Avru
pa'yla da bir yakınlık içinde. 
Avrupa ben merkezli egilim
lere de sorun olacak bir ülke. 
"Ortak Avrupa Evi", Avru
pa'nın birleşmesini yakın
dan etkileyen bir sorun. 
Kürtlerin traj edisi, Avru
pa'nın "istikrarı ve huzuru
nu" da yakından etkiliyor. 
Uluslararası ilişkilerin 

demokratikleşmesi ulus
ların kaderlerini belirleme
leri konusunda, diger u
luslararası haklar gibi bag
layıcı kararlar saptayan bir 
uluslararası haklar bildirge
si geregi açıkça belirgin
leşiyor . Ulusların kendi ka
derlerini tayin hakkı ulus
lararası anlaşma ve hukukta 
kabul edilmiş bir gerçek 
ama, fiili olarak bunu ge
çersiz kılan maddeler de var. 

Örnegin; "Devletlerin iç işle
rine karışmama". "sı
nırların doku n ulmazlıgına 
saygı" gibi, aslında ilk hakla 
çeliş-memesi gereken, ama 
"sınır-ların" kimler ta
rafından, hangi hukuki 
irade esas alınarak çizilmiş 
oldugu, "iç işlerine ka
rışılmaması" gereken 
ülkelerin nasıl ülkeler 
oldugu, daha önceden, bizzat 
o ülkelerin kendi kaderini 
tayin hakkı istenen halkın 
ülkesine hiç bir hukuki irad
eye dayanmayarak bir zorba 
olarak girmiş olup olma
dıgını gözönünde 'bulundur
madan, bunu söz konusu 
halkın özgür iradesini yan
sıtacak uluslararası dene
timle yapılacak referandum
la saptanmasını esas alma
dan soyut bir şekilde, 
"sınırların dokunulmaz
lıgına saygı". "başka ülkele
rin iç işlerine karışınama 
gibi" tavırtarla red etmek 
ezilen halklarıı-i meşru hak
larını çignemektir. Bu an
lamdaki bir "uluslararın 
kendi kaderlerini tayin 
hakkı" aldatmaca, keyfi bir 
uygulamadır. 

Kürtler uluslararası 
ilişkilerde meydana gelen 
son degişmeleri tartışıyor
lar. Sistemlere dayalı önceki 
durum mu, yoksa şimdiki 
durum mu Kürtler için daha 
yararlı diye. Yumuşama mı, 
yoksa "soguk savaş or
tamında taraflardan birine 
dayanan bir strateji mi 
gütmek gerekir. Oysa her iki 
durum da. eger ulusal çıkar
ların bilincinde olan ulusal 
bir politika yürütülmüyorsa, 
her şeyden önce, güçlü bir 
ulusal kurtuluş alternatifi 
yaratılmamamışsa. hiç bir 
anlam ifade etmiyor. Yumu
şama ortamında da, silah
lahlanma ve savaş or
tamında da diplomatik ba
şarı saglaya bilmenin şansı 
güçlü bir toplum alternatifi 
yaratmış almada. bu temelde 
ulusal çıkarların bilinciyle 
hareket eden ulusal diplom
atik bir politikayla hareket 
etmektedir. Aynı şekilde, 
eger Kürtler, ulusal toplum 
bilinciyle hareket edemez
lerse. uluslararası bildirge 
degil, "azınlıklar bildirge
sinden" dahi istifade ede
meyeceklerdir. Uluslararası 
ilişkilerin güçlü bir ögesi ol
mak, "çıkarlar dengesi" nin 
oluşmasında kendi çıkarla
nnın savunucusu olarak va
rolma. Kürtlerin Ulusal tem
sil gücüne sahip saglam, ma
haret salıipi platformlar 
oluşturmasına baglı. De
mokrasi ve adaletin en çok 
cesaret ve güvenc-e oluştur
dugu koşullarda dahi, bir 
lütuf olarak bagışianmış 
haklar olmamıştır. Böylesi 
bir lütuf hele Kürtlere hiç mi 
hiç nasip olmayacaktır . 
Çıkarlarının bilincinde, 

uluslararası diplomatik 
yaşamı iyi gözetleyen, denge
leri iyi hesaplayan ve bütün 
imkanlarını ulusal çıkarlar 
açısından maharetle yürü
ten bir diplomatik çalış
madan başka, Kürt sorununu 
uluslararası ilişkilerin gün
deminde sürekli tutacak bir 
politika izlemenin ötesinde 
yol yoktur. Kendi çıkarla
rının bilincinde bir toplum 
olarak hareket edecek bir 
diplomasinin başarı şansı 
büyüktür. Geleneksel "Kürt 
diplomasisi"nin zayıf nok
tası ulusal çıkarlan bilince 
çıkaramamış olma
sındadır. 
Namibya'nın Güney Afri

ka Cumhuriyeti'nden bagım
sızlaşması, Pretoria rejimi
nin Angola ve Mozambik 
karşısındaki askeri sal
dınlarını kesmesi, Zimbab
ve üzerindeki baskısını 
azaltması, ve bizzat kendi to
prakları üzerinde reformlar 
başlatması. bundan bir kaç 
yıl önce düşünülemeyecek 
gelişmelerdi. Etiyopya 'nın 
Eritre'den çekilmesi bekle
niyor. Güney-Kuzey Yemen 
birleşti. Bunların hepsi de 
güçlü alternatifler oluşturul
muş ülkeler. 

90'lann dünyasında ulus
lararası demokratikleşme 
çabaları dünyanın her kesi
minde yogunlaşacaktır. 
Dünya toplumları arasında 
da monolitik yapılar terked
iliyor, gevşek ilişkiler oluşu
yor. SSCB gibi ABD'de "has
ta"dır. ABD'de süper devlet 
olmanın- yüklerini artık 
taşıyamıyor. Bugün Dünya'
nın sorunları çok daha 
farklı şekillerde çözülme yo
luna giriyor. 

Bütün geri, eşit olmayan 
uluslarası ilişkiler. insan
lıgın geldigi noktayla uyuş
muyor. Özellikle. son SSCB 
ve Dogu Avrupa rüzgarının 
dünyayı etkilemesi, ulusla
rarası ilişkilerde henüz 
zayıf, ama önemli degişik
likler yaratmıştır. 

"Dış düşmansız" yaşaya
mayan Türkiye'nin "düş
manları" birer birer 
"düşüyor". Dost oluyor. Bul
garistan, SSCB şimdi artık 
dost ülkeler. Türkiye. onsuz 
yaşayamayacagı savunma 
psikolojisi ögesi "tehditi". 
artık Ortadogu'dan getirtiy
or. Bu, Ortadogu çıkrnazında. 
Kürt sorunun pazarlıkların 
önemli bir ögesi oldugunü 
gösteriyor. 
Dogu-Batı'ya insanlıgın 

yeni bir aşamaya getirilmesi 
için büyük bir imkan çık
mıştır. Ortak evrensel de
gerler esas alınarak, bütün 
ulusların çıkarlar harmoni-

/ sinden oluşan bir dünyada, 
Kürtlerin umutlan sadece bu 
ilişkilere bakıp, onu bekle
mek olmamalıdır. Bu "har
moni" içinde yer almak, Kürt 
toplumuna baglıdır. 
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