
Beyana TEVGER'e: 

"TEVGER hangi. henıli 
gel dike ku bibin yek" 

Li ser erişen ordiya Tirk en van mehen dawiye Tevgera 
Rizgariya Kurdistan beyanek derxist, ku te de li ser sede
men teror u erişa dewlete te sekinandin. 

Beyana TEVGER'e erişen ordiya Tirk, kuştin talankirin 
u surgunkiri-na gundiyen Kurdu tehdida generalen Tirk a 
ve dawiye radi.xe ber çavan u wiha dibeje: 
"İktidara kolanyalist u şoven. ji bo berlegirtina tevgera 

netewi ya Kurd ku di 20-30 salen dawin de geş dibe, ji bo ku 
we ji hedefa we şaş bike u bipeli.xine, bi deste teşkilaten 
xwe yen eşkere u dizi seri li provakasyon u tertiban xist. 
Di demen dawi de ev tertib he berfirehtir bune. Bi deste 
MİT'e, kontr-gerilla, "timen xususi" u teskilaten ditir en 
dizi yan eşkere en dewlete buyer ten derxistin. Polis u 
timen leşkeri di qiyafete "peşmergan"de davejin ser gun
dan, insanan dikujin. Bi vi awayi te xwestin ku xelk bibe 
dijmine welatparezan. Şere navbera eşiran te pijkirin. 
Daristan ten şewitandin. Naye hiştin ku xelk derkevin 
zozanan, dakevin bajer u zeviyen xwe bajon. 

Annane eşkere ye: bi peydakirma kaose, beewleti u tera
re , di.xwazin gefa li xelke bi.xwin. Beri her tişti heremen 
ser hidud valabikin, gele Kurd mecburi koçkirine bikin. 
Ger pişti nemana ewlekariya mal u can ji xelk koç neke, 
ve care bi dare zore ji ci u ware wan, wan bidin koçkirin. 
Dankoçkirina xelke Kurd u kavilkirina Kurdistane ji bal 
Iraqe ve, ji bo van zordaran ji buye nimuneyek. Pişti ku 
ew dibinin raya gişti ya derva li hemher kirinen Iraqe be
deng ma, cesaret ji ve yeke digrin u texmin dikin ku rewş 
ji bo wan ji li re ye. Dewleta Tirk van roj en dawin li here
men Hekari, Merdin, Sert u Wane vi kati dike". 

Belavok her wiha li s er bomben xwedi meçhul en ku li 
Allkare hatin teqandin u li ser beyanen generalan radi
weste u dide xwiyakirin ku tehdid ira bes ne ji bo gele Kurd 
her wiha ji bo gele Tirk u hezen demokrasiye yen Tirk ji 
h eye. 

Beyan b angi h ezen peşveru, demokrat u aştixwaz dike 
dibeje ku "berterefkirina ve xeteriye, puçkirina planen 
hezen kedxwir u zorrl.ar giredayi ye bi hişyari . herpir
siyari u taqeta tekoşina hezen civakc yen xebatkar, ro
nakbir, peşveru u demokrat ve". 

TEVGER pişti rureşkirina siyaseta hukumeta Tirk a ira 
wiha didomine: 
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D~. ABDU~RAHl\.!AN QASIMLO 
WE DI /TEKOŞINA 
GELE KURD DA BIJİ 

Gele Kurd roja 20'e Tinnehe Li Parise wezifeye xwe ya dawin ani ci. Dr. A. Qasimlo ıl 
Abdullah Qadiri bi merasimek mezin spart axe. 

Roja 13'e Tirmehe li paytexte 
A vGsturya; Viyana ye, Sekretere Giş
ti ye Parti ya Demokrat a Kurdistana 
lrane Dr. Abdulnihman Qasimlo di
gel endame Komita Navend! ya 
PDK-I Abdullah Qadirl G welatpare
zek! Kurd ji Kurdistana lraqe Fadil 
Resul, bi komployeke rejima dest
bixw!n a İrane hatin kuştin . 

BGyere di seranseri Kurdistane da 
li hember qelleşi G rGreş!ya dijmin 
rik G nefreta gele me kGrtir kir, dos
ten gele Kurd pe xemg!n bGn. Pişt! 
ku xebera şehldbfına Dr. Abdulrah-

man Qasimlo li Kurdistana hane hat 
bihlstin, hezen peşmerge, rlya nav
bera bajare Mehabad, Mlandoab, Bo
kan ii Saqize girtin bin kontrola 
xwe fı zlyanen mezin dan dijmin. Li 
Mehabad, Saqiz, Serdeşt, Bokan fı 
gelek bajar fı qezayen Kurdistane, 
xelke dest ji iş fı karcn xwe berdan, 
li dijl ve qelleşiya dijmin daxuy
anlyen mezin p~k anin. Hınge jı 
xelke 300 kes hatin girtin. Rotıren 
d ın jl daxuyanl fı bu yeren protesto ye 
berdewam kirin. Ser ve yeke hezen 
rejima kevneperest neçar man fı ew 

sesed kesen girtl serbest berdan. Di 
erişen peşmergeyan da, bi qas! 60 
pasdar G esker hatin kuşlin ii 45 esk
er j! dll hatin girtin. 

Li Avusturya ye welate ku ev cina
yet le qewiml, çi hukumet çi j! po
les, lı ser ve mesele tu dazaneke re
smi G fire belav nekir. Herçiqas di 
des te wan da delilen berbiçav hene jl 
(çeken cinayete G ew kesen ku we 
gave li wira bfıne, ji allye poles va 
ten zan!n), le disa ji ew li diji ve te
roristiya Irane becteng man. Diyar e, 

Damahfk r. 2 

Hukumete stu li ber girtiyen siyasi xwar kir 
Pişti du şehid ii gelek ezab, nexweşi ii seqetiyan girti bi serketin. 

Berxwedana girtiy{m siyasi yen Eskişehire di wextek kurt de tesira xwe nişan da; gelek girtixane ketin 
grewen birçibüne. Li der veji şoreşgeran bi mitingen korsan ü tevgeren cur be cur piştgiriya wan kirin. 

Piştl 52 rojen greven birçlbfıne di 
girtlxanen Tirkiye fı Kurdistane de, 
hukumeta dlktatorl mecbur ma ku çi 
bigre temamiya daxwazen girtiyan 
qebfıl bike. Li ser ve yeke roja 19'e 
Tebaxe, girtiyan bi serkeftinl dev ji 
greve berdan. 

Greva birçlbune peşiye ji girllxa
na Eskişehire dest pe kir. Paşe li ge
lek ciyen din belavbfın, hejmara gir
Liyen ketin greve gihaşt 2.000'an. 

Girtiyen ku li Eskişehire di grewa 
birçlbfıyine de bfın, di roja 35'an de 
neqll girtlxana Aydine kirin. Di ev 
neqle de, 2 girtiyen welatparezen 
Kurd şehld ketin. Ev du welatparez, 
Ruseyin Husnu Eroglu ii Mehmet 
Yalçinkaya bfın. 

Ji bo piştgiriya grewa birçlbuyi
na Esklşehlre, li Stenbole, Diyarbe
kire, Ceyhane, Serte, Entabe, Xar
pfıte fı gelek girllxanen din grewa 
birçlbuyine çebun. Li derva jl mal
haten girtiyan fı kesen şoreşger u de
mokrat grewa birçlbuyine ya piştgi
riye çekirin. Di hemu rojnaman de G 
kovaren sosyalist G welatparez de li 
ser ve pirse hale sekinandin. 

Rejlma 12'e İlone, ben salake "Bi
ryarnama l'e Tebaxe" gihande girti
xanan. Biryarnama l'e Tebaxe de hat 
qebfılkirin ku hemG girt! yek tip 
kinc li xwe kin. Bi awukatan re G 
hev ditin bi seredanen girtiyan re di 
kem wext! de bibe. Namen girtiyan 
xiste bin kontraleke xurt G gelek 
deina ji izin neda niv!sandina gir
tiyan. Dlsa biryarname pirtGk, kovar 
G rojname gelek kem xistin. li bo 
girtiyan ji derva anına xwarine ji 
derva anin qedexe kir. W ek van qe
dexeyendin e bingehL 

Biryarnama ı 'e Tebaxe cara yeke
m!rı li girtlxanen Bursaye G Entabe 
kete jiyane. Le girtiyen siyasi li 
hemberi ve daxwuyaniye rabGn. di 
wan buyeren her dG girt!xanan de, 
90 girti birindar bGn. Pişti we, li 
hemG girtlxanan Biryarnama l'e Te
baxe kete jiyane. Li hemberi ve li 
Kurdistane G li Tirkiye ji, ji se hezar 
zedetir girtl G malbaten wan, li ser 
hev 392 rojan ketin grewa birç!
bGne. 
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TEVGER W& 

Li hemher koçkirina 
bi dare zore be deng neminin! 
İra gele me ye Kurdistana 

Iraqe di bin hovitiyeke heri 
mezin de diji. D dü qatliama 
Helepçe de zulm u zordariya 
Saddame Xwinrej bi tündi 
berdewam e. Biiyeren ku li 
Kurdistana Iraqe ru didin 
mirov nikare hemü di waxte 
xwe de bigehine masmedi
yan. Edi roj nine ku, xebera 
kuştin ü kiryaren nü ne
bihizin. 

Bele, Seddame diktatar bi 
hemü heza xwe ve bere xwe 
daye Kurdistane. Tişten ku ji 
deste wi te, li hemher gele 
Kurd texsir nake. Ji xwinre
jiye ter nabe, xaniyan hil
diweşine. Ji qatliaman ter 
nabe, xelke mecbüre çalkiri
ne dike. Xuya ye ew ne tene ji 
kuştina miravan xweş e, her 
weha ji kuştina heywan ü 
tabiate ji xweş e. , 

Ji 1987'an heta ira li gor 
kefa xwe, li ber çave dine 
çeken kimyavi bi kar tine. 
İra ji dest bi valakirina Kur
distane kiriye. Heta nuha, bi 
dozeren xwe ve bi sedan gund 
hilweşand ü bi dare zore 
mecbüre çalkirine hişt. Düre 
bere xwe de qaza ü dar u bere 

wan. ku wana ji vala b ike. Di 
ve navbere de ji bo valakiri
na bajaran qanun ü biryaren 
nu derxist u da meşandine. 

Di destpeka sala 1989'an de 
gunden Şeqlewa, nahiya Diy
ana ü çend gunden din bi do
zeran hat hilweşandine. Qe
zaya Sediq, beyi ku xelke 
vala bikin, li ber çave wan 
süke ji seri heta bini hil
weşandine. Dü re dest bi va
lakirina qezaya Qelediz ü 
gunden Sengeser, Jarave, Pe
malik ü çend gunden dil} ki
rine. Gunden ku neze çiyaye 
Qendile ten hilweşandine. 
Valakirin ü çalkirina gund ü 
qeza ber bi aliye Hewler, Di
hak u Zaxo ve dere. O wek te 
gotin heta nuha nezi 6 000 
aile hatine derxistin. Diyar e 
hukumeta Iraq naxwaze Kur
dek li Kurdistana Iraqe bimi
ne. Cara peşin biryara vala
kirina 300 000 Kurdan ha
tibü dayin. Lebele, wek te 
ditin ku, problem ne tene va
lakirina 300 000 kesan e. Ar
manc valakirina geleki bi 
milyanan e. Careke din poli
tika Erebkirine bi her awayi 
hatiye hale. Kurden ku ji cihe 

xwe bi zore ten derxistine, 
yan li gunden stratejik yen 
ku neze bajaren mezin bi ci 
dikin, yan ji dişinin bakure 
rojhilate Iraqe. Cihen ku ha
tine valakirin ji Erehan li 
wir bi ci dikin. 

Kiryaren hukumeta Iraqe ji 
aliye Kurdan li Kurdistana 
Iraqe bi tundi te protestoki
rin. Xelk li ber xwe dide. Di ve 
berxwedane de yen ku ten gir
Un, tuşi tadayiyen mezin di
bin. Peşmerge şev ü roj en xwe 
yek kiriye. li dij dijmin radi
weste. 

Be dengiya dine her berde
wam e. Gelo dille pe nehesiya 
ye? Kane mafe parastina 
mirovati? Kane mafe para
stina netewan? Kane welaten 
demokrat ü peşwerü? Kane 
rexistina Yekitiya Miletan? 
Ma gele Kurd di dinyake din 
de diji? 

Dibe ku petrolü dinaren Ir
aqe ji qirkirina gele Kurd 
muhimtir be. U dive Kurden 
ku li derwaye welat in ji li 
hemher be dengiya dine be 
deng neminin. 

• 
DR. ABDULRAHMAN QASIMLO 
wE DI TEKOŞİNA GELE KURD DA BIJİ 
Destpek r. 1 

ku A vfisturya dixwaze perde bikşlne 
ser bilyere fi we ji ber çavan win
dake. Raya gişti a c'ihane, ku ji xwe 
pir hindik reaksiyon nişan dida, li 
ser vi tewre A vfisturyaye, h! n betir 
kete nav bedengl fi bexemiye. Ew 
dewleten ku wexta lı gor mesleheten 
wan be, dikarin ji bo bfiyereke pi
çfik, tofanan rakin, le, Ii dijl ve tero
ra hane, bectengl terc'ih kirin. Ve ye
ke jl disa nişan da ku e w çiqas durfi 
fi riyakar in. 

Cenazen Dr. Abdulrahman Qasim
lo fi A. Qadiri roja 20 Tirmehe, Ii 
Parise di goristana navdar Pere La
chaise da, bi civlneke mezin hatin 
binaxkirin. Ji gelek welaten Awru
paye, bi hezaran welatparezen Kurd 
il dosten gele Kurd beşdarl ve civine 
bfin. TEVGER, bi heyeteke va beş
ctari civine bil. Her weha Komita 
Revebir a TEVGER'e, bi mesajeke, 
herketina xwe il daxwazen xwe yen 
piştgiriye gihande Komlta Navendl 
ya PDK-1. Li hernil welatan, c'ihen 
ku "Civinen Serxweşlyc" çebfin, 
komiteyen TEVGER'e di wan da 
beşdarb un. 

Bi şehldbfina Dr. Abdulrahman 
Qasimlo, Tevgera Netewi a Gele 
Kurd, serokeki xwe ye heja il mezin 
winda kir. Beşik windakirina sero
keki bijare mina Qasimlo, zlyaneke 
mezin e ji bo tevgera rizgariya ne
tewi ya Kurd. U bila dijmine ku ew 
il hevreyen wi bi qelleşl kuştin pir 
şa nebe. Gele Kurd we birinen xwe 
zfi derman bike. We şuna Qasimlo fi 
hevalen wi, bi sedan, bi hezaran ke
sen din va dagre il şahfina dijmin di 
gewriye da bihele. 

Dr. Abdulrahman Qasimlo we di 
tekaşina gele Kurd da her biji, yada 
wi il hogiren wi, we neyen jibir
kirin. 

Bİ KURTİ JIY ANA 
DR. ABDULRAHMAN 

QAS-İMLO 

Dr. Abdulrahman Qasimlo li Kur
distana hane, li hela Urmlye hatiye 
dinyaye. Xwendina xwe ya peşin fi 
navln Ii vira il Tehrane kuta kir. Di 

sala 1945'an da, li bajare Urmiye 
beşdari damezrandina Yekititiya Ci
wanen Kurdistane en Demokrat bu. 
Ev bil gava peşin ku wl dest bi xeb
ata siyasi kir. Damezrandina Korna
ra Mehabade il hilşandina we ya piş
tl zernaneki kurt, li ser Qasimlo te
slreke kur hişt. 

Abdulrahman Qasimlo, di sala 
1947'an da çfi dervayi welat. Li Pra
ge xwendina ekonomi- polltlk kuta 
kir, di vi warl da doktora kir. Di 
sala 1952'an da, di dema hukumeta 
Mussadiq da vegeriya hane. Ji ber 
xebaten xwe yen siyasi gelek caran 
hat girtin. Disa vegeriya Çekoslo
vakya il Ii Unlversita Prage dest bi 
dersdariye kir. Dr. Qasimlo, digel du 
zaraven Kurdl en mezin (Soran!, 

Kurmancl), gelek zimanen din jl diz
ani bu, wek: Rfisl, Çeki, Ingmzı, 
Fransl, Farisi, Tirkl il Erebl. Ji sala 
1976 heta 1978'an, Ii Unlversita 
Sorbon, Ii ser zirnan fi dlroka Kurdl 
ders dida. 

Di sala 1979'an da bi hilweşandina 
rejima Şah ra Qasimlo vegeriya 
Kurdistane. Di ve serdeme da, Qa
simlo roleke giring hilda ser mile 
xwe ji bo ku parti bikaribe di nav 
gel da X w e bi lez rez b ike. Pir 
neçfi, şere çekdari dest pe kir fi Qa
simlo ji tevgere ra serokati kir. Di 
kongra PDK-I ya sala 1973'an da, 
ew bu sekretere giştl e partiye fi heta 
ku roja 13 Tirmehe 1989'an hat 
şehldkirin, ew li ser ve wezife bu. 

• 
"TEVGER B angi hem u gel ... 

Destpek r. ı 
"Dive dost ü dijmin ve yeke baş bizanibin ku gele Kurd e bi 

nifüsa 25 milyanan (Bes di nav hidude dewleta Tirk de 15 mil
yon Kurd dijin) we tu cari koletiye qebül neke. We tu cari hu
stu li ber hezen zordar xwar neke". 

Belavaka TEVGER'e hangi hemü gele Kurd dike ku xwe bidin 
ser hev u li hemher erişa dijmin rawestin: 

Gele Kurdistan e cefakeş! 
Welatparezno, ronakbirno. geli herkese xwedinamus! 
Welat ü gele me carek din li hemberi xeteriyek mezin e. He

zen kolanyalist en ku bi terara salan, bi xwinretine, bi 
işkence u bi hezaran karen beşerefi nikaribune bigihijin ar
mancen xwe u di ser re ji pergiyi kiD u nefreta gele me bune, bi 
hers u harbuna ve yeke iro he ji erişkartir bu ne. Ketine hewe
sa sirgün ü qirkirinek din. 

Dive em re li ve bigrin, em karin bigrin. Dive em nişani dost 
ü dijmin ji b id in · ku h eza geleki hişyar u tekaşer j i ya zorda
ran pirtir e. 

Ji bo ve yeke, beri her tisti me yekitiyek hezen mili dive. 
Di demen bere de ya ku erişen dijmin hesatir dikir, beri her 

tisti perçebüna hezen gel, belavbüna wan bu. Dijmine kolon
yalist ji ferqen eşiri u mezhebi, ji berexistini u kemzanina 
xelke fede girt. Dive em careke din ve keyse nedin wi. 

Diroke gelek caran nişan da ku, mezintirin hez. heza ce
mahiran (kitleyan) e ku bi xwe bawer in u derdikevin tekoşi
ne. Ev bitesirtirine hernil silehan e. Ye ku plan u provakasy
nen dijmin en xain puç bike ji di esaside ev hez e". 

Belavaka TEVGER'e di dawiye de hangi hernil Kurden der
vayi welat dike ku ji bo xurtkirina piştgirtye bi gele Kurd re, ji 
bo rüreşkirin u puçkirina erişen dijmin xebate xurttir bikin, 
hezen xwe bigihinin hev. 

S. Adar 
Ala Rizgari 
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TEVGER 

Hukumete stu li ber girtiyen siyasi xwar kir 
Destpek r. ı 

Pişti wan berxwedanan, hukume
te, soz da ku tade kem bikin ı1 di 
girtixanan de guherandinan çekin. 
Giredayi ve soze, girti ı1 malbaten 
wan dev ji grewa birçibı1yine berdan. 
Ubele zulın, zordarl di girtixanan de 
kem nebı1, zedetir bı1. Neziki du 
meh bere, ev zulm ı1 zordari gihişte 
qonaxeke nı1 . 

Beri ya grewa birçibı1yinen ve daw
iye, di girtixanan de rewş gelek xir
ab bı1. Di girtixanan de rewşa gişti 
wisa bı1: * Doktor, girti şikli muayene di
kir. Ji bo wan girtiyen nexweş ı1 

hewceyi xwarinen taybeti bun, izin 
nedihat dayin. Berpirsyaren girtixa
nan digotin, "em çi xwarine didin 
we, pewist e ku hun qebı1l bikin. 
Em nikarin bi taybeti li we bine-
rin" . * Pişti grewen birçibı1yine li diji 
Biryarnama 1 'e Tebaxe, cezen hucra 
bi keyfi ı1 beperwa zede bun. Ew ji 
ter nedikir, gardiyananevare girti ji 
hucran derdixistin, li wan işkence 
dikiri n. * Bere girtiyan dikarin kowuşen 
xwe biguherin. Pişt re hat qedexeki
rin. İzin nedihat dayin ku girti ji hev 
re name bişinin, izin nedihat dayin. 
Bi taybeti ji li hemberi kowuşen 
plrekan, muameleke gelek xirab di
hate meşandin. * Ji bo seredaniya girtiyan ji hef
te rojeke izin hebu. Ev izna daket 
niv roje. Xwarin ı1 tişten ku malha
tan dibirin, nedihat girtin. * Dilekçeyen ji sawciyan re diha
tin şandin , nediketin muamela res
mi, ciddi tetkik nedibı1n ı1 dihatin 
wenda kirin. * Girtiyen siyasi her deme, bi ge
lek keyfi, re dibı1n surgune. Surgı1n, 
di jiyana girtiyan de., bı1 tehdideke 
mezin. * Ji bo ku peyvendiyen girtiyan 
bi derva re ı1 bi dine re biqetinin; 
rojname, pirtı1k ı1 kovar hatin qede
xekirin. 

Gelek tişteki vekiri ye, ku ev si
yaseta ne demokratik ı1 ne mirovi 
ye. Di girtixanan de girtiyen siyasi 
ji hemı1 mafen mirovi ı1 demokratik 
be par in. Ev siyaseten di gir(ıxanan 
de ten meşandin, gora baweriya Ev
ren'e faşist e. Lewra Evren'e faşist 
vekiri got ku, "gelo em girtiyen si
yasi yen şoreşger nekujin, bi ser de 
ji xwedl bikin?" 

Li hemberi zulm ı1 zordariye jl, 
berxwedana girtiyen siyasi pekhat 

Li girtixana Eskişehire pişti ku du 
tunelen binerd derketin meydane, li 
ser girtiyan zulm ı1 zordari zedetir 
bı1. 

Disa te zanln, ku piştl tesbitkirina 
tunelan, du rojan xwarin nehate day
in. di hucreyen 4 kes de, 8 kes bi 
cih kirin. Seredayimi girtiyan qedexe 
bı1. Pirtı1ken girtiyan hatin girtin ı1 
li ber barane hatin imh~t kirin. He
mu kincen girtiyan hatin perçiqan
din. W ek van gelek qedexe Cı muam
eleyen din ketin jiyane. 

Hukumeta fasist li hemberi grewa 
birçibı1yine gelek be hissi ı1 keyfi 
hereket kir. Wezire hukumete dijmi
natiya xwe gelek vekiri di yar kir. di 
roja 30'ye grewa birçibı1yine de got, 
"Grewa birç1bı1yine hereketeke siya
si ye, ji bo ve jl em ta w ize nadin" . 
Di roja 32'ye grewe de got ku, "pişti 
grewen girtixanan mafen ten dayin, 
di girtixanan de valahiya otoriteye çe 
dike. Ji bo ve ji em daxwazen girti
yan ciddi nagrin ı1 te tki k nakin" . Di
sa di roja 33'ye grewe de got, "ew 
kesen di grewa birçiblıyine de ne, 
fedai ne". · 

Xuya ye ku nı1 te gihiştine ew ke
sen di girt:lxanan de ne, kesen siyasi 
ne! Ji dervayi ve jl, daxwazen gir
riyan daxwazen mirovl ı1 demokratik 
in. Siyasihuyina girtiyan, tu cara 
wan neheq nake. 

Iro pirsa girtixanan, pirseke gelek 
giring e. Li Tirkiy~ di nav pirsen 

bingehi yen civakl ı1 siyasi de ci
heki giring digre. Çareserkirina ve 
pirse, bi xwe re gelek pirsen din hal 
dike. Ubele rejlma dlktator ı1 huku
meta be taban, çawa ku li hembed 
pirsen din yen civaki, siyası, abon 
ı1 mirovi be meslıliyet hereket dike, 
'eyni be meslıliyeti zedetir di pirsa 
girtiyan ı1 girtlxanan de nişan dide. 
Him hukı1met ı1 him ji muxalefet 
nemaze ve dema dwiye, bi pirsen 

pı1ç re mijil dibin; pirsen mirovl ı1 

demokratik hatine jiblrkirin. Pirsa 
serokcumhur yek ji van pirsan e. 

Çareserkirina pirsa girtiyan ı1 gir
tixanan ji, giredayi damezrandina de
mokrasiye; qezenckirina mafen mi
rovi ı1 demokratik e. Di demeke kurt 
de çareserkirina pirsa girtiyan, bi va
lakirina zindanan ı1 bi azadiya gir
tiyan mumkin xwuya dike. 

• 

Di girtixanen Tirkiye de 
zulm dibare 
Dayik xwin digirin 

Li Tirkiye imre zulm, zordari Cı kedxwariye qasi imre sazCımana kedx
war Cı metingehkar e. Lewra zulm, zordari Cı kedxwari encama ve 
sazCımane ye. Le di eyni wexte de, li hemberi sazCımana kedxwar Cı 
metingehkar berxwedan Cı serihildan ji her deme rastiyek e. Lebele 
ew serihildan Cı berxwedanen heq, demokrat, peşverü ü yen netewi, 
her deme ji aliye burjuwazi ve bi riya Mz ü rexistinen dewlete yen 
leşkeri ü faşist hatine perçiqandin ü temirandin. Pişti temirandina 
serihildanen gele Kurd ü xebata xebatkaren Tirk; li Tirkiye heta sala 
1960'i bedengiyeke do m kir ü çinen karbidest bi hesani t'eda, zulm ü 
kedxwariya xwe domandin. Pişti hereketa leşkeri ya 27'e Gulana 
1960'i di qada siyasi ya Tirkiye de, nisbiyen guherandinek çebü; 
piCıralizmeke "vekiri" dest pekir. Li hemberi burjuwazi, karkir Cı xebat
karan; rewşenbir Cı xwendevanan ji ji bo xwe ü bi bir ü baweriyen 
şoreşger ü sosyalist dest bi avakirina siyaseta xwe kirin. Disa pişti de
meke, gele Kurd ji ji bo xwe dest bi xebata siyasi kir. 
Peşketina plüralizme, roj bi roj di dijberiya burjiwazi de büyer qewi

mandin. Burjiwaziya Tirk, ji bo ku peşiya hereketa demokrat ya şo
reşger bigre, dest bi girtin ü kuştina şoreşger ü welatparezen kir. Mi
rev dikare bibeje ku, di we deme de, di girtixanen Tirkiye de ji bi awaki 
gişti plüralizmek çebü . 

Hejmara şoreşgeran di girtixanan de zede bün . Di 12'e Adara 
1971 'an de hejmara girtiyen siyasi gihişte hezara. 

Ji we deme vir de, di girtixanen Tirkiye de; zulm, teda Cı kuştin kete 
rojeva gele Kurd ü Tirk. Ji wan salan vir de ye, ku di girtixanen tari de, 
xwina şoreşgeren Kurd ü Tirk teye rijandin. Bi salan e ku di şerten ge
lek xirab ü qirej de, di girtixanan de jiyan te dcrnandin ü şoreşger ten 
xelikandin. · 

Di 1974'an de, encama "efa gişti" girtixanen Tirkiye bi gişti vala 
bün. Le disa ji grübek siyasi di girtixanan de man. 
Tekoşina gele Kurd ü Tirk ya çini ü netewi-demokratik, pişti 1974'a 

xurttir bü. Muxelefeta civaki, çini ü netewi demokratik peşva çü. Li 
Kurdistane Cı Tirkiye gelek partiyen sosyalist ü netewi demokrat hatin 
damezrandin. Ew plüralizma beriya 12'e Adare xurttir ü geştir bü . Le 
çinen karbidest ji, li hemberi muxalefeta civaki ü şoreşger, bi her ba
beti erişen xwe kir ü tedbiren hişk girtin. Tedbiren çinen karbidest; 
zulrp, zordari, zindan Cı kuştin bCı . 

Beriya 12'e lion e, di girtixanen Tirkiye de hejmara şoreşgeran di 3-4 
salan de gihişte hezaran . Giredayi ve rastiye, beriya 12üe llone ji, 
girtixane ji bo tevgera şoreşger Cı ji bo civaka Kurdistane ü Tirkiye 
bCıbü pirseka giring. 

Di 12'e llone de, zulm, zordari , kuştin ü kedxwari gihişte sewiyeke 
maksimum. di demeke kurt de girtiyen şoreşger gihişte sedhezaran . 
Kurdistan ü ·Tirkiye bCın welaten qedexan. HernCı mafen mirovi Cı de
mokratik ji hole rabün . Komela Mafen Mirovi li Tirkiye, di Gulana 
1989'an de, ji .aliye mafen mirovi va e ncamen lekolineke weşand . Di 
ve lekeline de, sala 1989'a ne di heseb da ye. Gora encamen ev lek
eline rewş w isa ye: * Di ve deme de 650.000 kes hatine girtin . * Ji bo şoreşgeran 210.000 mehkeme vebüne. * Giredayisedemen siyasi, ji bo 400.000 kesan qedexa pasaporte 
hatiye danin. 

>+:- Disa giredayi sedemen siyasi, 4.5 milyon kes ji aliye dewlete va 
hatiye tesbitkirin, ku ev kesan ji bo dewlete xeter in. Ji bo ve ji xistine 
bin kontrola dewlete. * 9.400 mirov, giredayi sedemen siyasi ji wezife hatine dCırxistin . * Xebata 23.677 komele hatiye qedexe kirin Cı berpirsiyaren van 
komelan hatine girtin ü ceza kirin. * 14.000 kes ji hemwelatiye hatine avetin. * 30.000 siyasi mecbur büne, ku ji Tirkiye bazdin. * 48 kes idam büne. * 177 kes encama işkencan hatine kuştin. 

(Kovara Hunermend ya Milliyete, hejmar 251, Gulan 1989, rCıp. 11) 
Dema ku mirov li ve tabieye dinere, zulm zordariya rejima 12'e llone 

baş xwuya dike. 
Rejima diktator, ji bo ku şoreşger dev ji bir Cı baweriyen xwe berdin; 

zilmeke nediti di girtixanan didomand ü didomine. Ew ji ter nekir, 
Qanüna Poşmaniye derxist. Le zulm, zordari Cı dek Cı dolaben wan bi 
serneketin. Şexsiyeta şoreşgeri ü bir Cı baweriya şoreşgeri ü welatpa
rez, di girtixanan de hate parastin. 

• 

/ 

SelimKeya 
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TEVGER g;;, 

Li ser mafen mirovatiye 
durü.tiya dewleta faşist 

Ji se mehan ü vir de multeci 
yen ku ji Bulgariya hatin Tir
kiye ji 300 hezari buhurin. 
Her roj bi bezaran insan; jin, 
zarok, kal ü pir bere xwe di
din ber bi Tirkiye u ten. Heta 
kenge ev koç we berdewam be 
u hejmare bibe çi ne kifş e. 
Bi destpekirina hatina milte
ciyan şovenizilla Tirk xurttir 
bu. Gelek pirsgireken Tirkiye 
hatin veşartin. Zilm ü zorda
riya li ser Kurdistane xwestin 
be ji bir kirin. Hukumet ü 
mixalefete li pe hev u ji hev 
tüjtir slogan bilind kirin. Ji 
bo ku milteciyan bi cih ü war 
bikin ü bikaribin di demeke 
kurt de wan daxin ser kar ü 
xebate seferber bün. Ji bo ku 
gelen Tirkiye u Kurdistane ji 
milteciyan re bi alikarbin; 
cih bi wan din ü wan qebül 
bikin, çi re hebün xebitan
din. Yen ku meriven wan an 
nasen wan hebün, wan şan
din ba wan, yen ku ew qebül 
kirin, li ba wan cih dan wan. 
Le hin bi pirani di cihen bi 
taybeti da ne. Pewendiyen 
wan ü gel qedexekiri ninin. 
Cihen ku le diminin ji ne 
qampen bi tela ve peçandi ne . 

Dewleta be rü, li ser nave 
milteciyen Bulgariya ji hem u 
cihane u ji gelen Tirkiye u 
Kurdistane alikariya maddi 
dixwaze. Heta niha peren ku 
bi zore ji gelen Tirkiye u Kur
distane dane hev, ji milyare
ke zedetir e. 
İra li Tirkiye cih cih karke

ran ji fabrikan derdixin ü 
dewsa wan bi milteciyan dad
igrin. Ev rewşa han tirsek 
mezin li karkeren Tirkiye u 
Kurdistane dike ü karker aci
ziya xwe li hember kiryaren 
hukumete ü milteciyan diyar 
dikin. İra li Tirkiye bi tevayi 
li hember politika hukümeta 
faşist ü milteciyan acizi u re
aksiyoneke mezin heye. 

Li Kurdistane, di nava gel de 
ji tirs ü nefreteke mezin li 
hember hukümeta xwinrej 
çebüye. Ji ber ku politika hu
kümete wer dide diyarkirin 
ku, milteciyan neqle Kurdis- · 
tane bikin ü wana li Kurdis
tane bi cih ü war bikin. 
Rewşek wisa we gelek tişten 
nu bi xwe ra bine. Di vi wari 
de hedefen ku dewlete dane 
ber xwe bi kurti ev in: 

-Bi deste milteciyan şove
nizme xurttir bike ü asimi
lasyone zedetir bike, 

-Di mabena gele Kurdistan 
ü milteciyan de nakokiyan 
derxe ü dijitiye xurt bike, 

-Bi deste dewlete le bi nave 
milteciyan provakasyonan 
pek bine, cih cih ledan u kus
tine bine hale, 

-Zemina midaxela dewlete 
çeke u gele Kurdistane mecbü
re gelek tişten nu bike. Ji wan 
tiştan yek ji ew e ku gel cih ü 
waren xwe terk bikin, Kur
distan vala bibe. 

Li aliye din dewleta barbar 
weke ku bi rasti ji mafen mi
rovatiye haydar e ü di wi wari 
de, xwedi prensib e, mafen 
mirovatiye tine zirnan "kir
yaren Bulgariya" teşir dike ü 
ji cihane, li hember kiryaran 
destek dixwaze. 

Le dewleta xwinxwar dirü
tiya dike. Derewin e. Ew bi çi 

rüyi kane pirsa mafen mi
rovatiye bine ziman? Ew beri 
her tişti, ji seri ta piya dijmi
ne mafen mirovatiye ye. 
xwinrej e, dijmine jiyane ye. 

Beri nuha bi saleke li der ü 
dora 60 hezar milteciyen 
Kurd ji hatibün Tirkiye . Ew, 
weke milteciyen Bulgariya 
ne bi pasaport bün. Xwediye 
cil, caw, pere ü mobilya ne
bün. Bi tren en taybeti ji na
hatibün. Ew ji mirine, ji ber 
agir u peten ku xwin je di
bari, ji ber çeken ku li hemü 
cihane qedexekiri ; çeken 
kimyayi; be midas, tev zar ü 
zeçan reviyabün li hudfidan 

hatina wan de parek ji wan 
teslime Iraqe kirin. Düv re ji 
wan 2 000 kes şandin İran'e. 
Beri niha bi 3 mehan (di dest
peka hatina milteciyen Bul
gariya) di qampa Merdine de 
ji hezar kesi betir milteciyee 
Kurd bi deste dewlete hatin 

' jardadayikirin. Ji ber kirya
ren dewleta faşi, gelek milte
ciyan ji bi qaçaxi xwe avetin 
binya xete (Suriye). 

Ev rewşa han bi zelali dide 
diyarkirin ku ditina dewleta 
xwinmij li ser pirsa milte
ciyan, yen ku ji Bulgariya ha
tine ü yen Kurd ne yek e. 

Ji bo bicih ü warkirina mil-

cihane dikin ku zilm u zor
dariya Bulgariya bidin seki
na ndin, li Bulgariya mafen 
mirovatiye be xebitandin ü 
mafen eqaliyeta Tirken mis
ilman ben dayin ... " 

Helbet kiryaren Bulgariya 
yen li ser eqaliyeten nava 
Bulgariya nayen taswip ki
rin. Dive mafe wan yen ne
tewi u demokratik be dayin. 
Dewleteke sosyalist weke 
Bulgariya ne muhtac e ku bi
keve rewşek weha. 

Le ev rastiya, heqe gazin
kirine nade dewleteke weke 
Tirkiye . Ji ber ku projen Tir
kiye, bi bezaran qat ji yen 

Tirk in, Tirke çiyayi ne!" 
Ji ber vi hawi ji li Tirkiye 

tu mafen KtJrda ninin. Kurd 
bi serbesti bi zimane xwe 
nikarin bixwinin, binivisin 
ü bipeyivin. Bi kurti li Tir
kiye qedexe ye mirov beje ez 
Kurd im . Li Tirkiye naven 
Erebi, Farisi, Tirk, Fransizi, 
Ingilizi ü hwd. nav li zaroka 
kirin serbest e. Le naven 
Kurdi qedexe ne. Naven hemü 
gund ü bajaranji aliye dewle
ta barbar hatin guhertiri. Ji 
bo ku diroka Kurda be wen
dakirin, kultura wan ji hale 
be rakirin '\:>arbariya ku dew
leta Tirk kiriye u yen ku di
ke, di cihane de tu misaleke 
din nine. 

Hukümeta kevneperest di
beje ku Bulgariya mafen mi
rovatiye ihlal dike! Gelo dew
leta hov zane ku bi rasti ma
fen mirovatiye çiye? We li he
mü cihane li diji barkirina 
Tirken Bulgariya qampanye
ke mezin ji vekiriye. Bang di
ke ku zilma ku Bulgariya di
ke bila be sekinandin; bila 
Tirk ji cih ü waren xwe ne
bin ... 

Multeciyen Kurd di rewşek xirab de dijin. 

Le tu cari qala Kurdistane u 
gele Kurd nake. İra li Kurdis
tane tradejiyeke were mezin 
heye _ku bi ·gotin ü nivisan
dine naye izah kirin. Dive 
meriv bi çaven xwe bibine ü 
biji; bi dehan gund hatine va
lakirin. Bi bezaran insane 
me yen neçar be cih u war 
mane. Her roj bi dehan kes ji 
ber işkence, ledan u nexweşi
yen taybeti ji jiyana xwe di
bin. Were ku li Kurdistane 
mirina rojane büye parek ji 
jiyane. Di girtigehan da ji zil
ma ku dibe, ji derve ne kem
tir e. xistibün. Dema ku hatin Kur

distana Bakur weke milte
ciyen Bulgariya bi def u zime 
ve ji nahatin qebülkirin. Ji 
ber ku dewleta ku hatibün 
weke ya ku je reviyabün 
(Iraq) dijmin bu. Dijmine 
gele wan bu. Ji ber ve sederne 
ji milteciyen Kurd kirin n a 
va çembereke teng, di qam
pen bi telan ve peçandi de he
pis kirin ü ew weke esiren 
cenge teslime eskeren hov ki
rin. 

Ji destpeka hatina milte
ciyen Kurd heta ira di qam
pan de pewendiyen wan u gele 
Kurd qedexekiri ye. Ji bo 
bicihkirina wan hemü dax
wazen gele Kurdistan bi şün 
da hatin zivirandin. Alikari
ya ku ji cihane hat, bes dew
leta xwinxwar dest dani ser ü 
tiştek re milteciyan neda. 

Ji gele Kurdistane u Kurden 
metropole, ji bo alikariya 
maddi ji taleben geleki xurt 
xwiya kir. Le dewleta hov 
qebül nekir. Ne bi tene qebül 
nekir; yen ku xwestin alikari 
bikin an bidin hev, gelek ji 
wan hatin girtin, bi rojan 
işkence ditin. Banga dewlete 
ew bu ku, be destur. kontrol u 
xwestina dewlete tu kes ni
kare bi milteciyan . re p e
wendi deyne, cih bi wan de u 
alikariya maddi bike. 

Ji aliki din ve ji dewlete zor · 
da milteciyan -ev zora hin 
berdewam e- ku ji Tirkiye 
derkevin, biçin welat an dew
leteke din. Hin di destpeka 

teciyen Bulgariya hemü re ü 
reçik meşru ne. Le ji bo yen 
Kurd sirgun, birçi u tazi bün, 
barkirineke nu an mirin di 
hale daye . Ev büyer, dewlet a 
ku mafen mirovatiye tine zi
man, bi desten we dewlete, bi 
deste dewleta faşist u kolon
yalist a Tirkiye pek ten. 

Hukümeta faşist dibeje ku; 
"Di Bulgariya de eqaliyeta 
Tirken misilman xwediye 
mafen xwe yen netewi u de
mokratik ninin; bi zimane 
xwe nikarin bixwinin u bi
nivisin. Naven wan ten gu
hertin, bi serbesti · ibadetki
rin zahmet e u hwd. Ji ber 
van sedeman em gazi hemü 

Bulgariya qirejtir in. Tişten 
ku Tirkiye je dürtir e, ji wan 
yek ji mafen mirovatiye ye. 
Kiryaren we yen ku li ser gele 
Kurdistane hene,-tu cari heqe 
peyve nade we. Beri her tişti 
pewist e ku ew vegere ü li xwe, 
li kiryaren xwe binere. 

Bila wer be zanin ku Kurd li 
Tirkiye ne weke Tirken Bul
gariya eqaliyeteke biçük e. 
Kurd milet e ü di welate xwe 
de (Kurdistane de) diji. U bi 
taybeti dewleta kedxwar a 
Tirkbe fedi u ar dibeje ku "di 
cihane de bi nave Kurda mi
letek nebatiye ditin! Yen ku 
ji xwe ra dibejin em Kurd in, 
di bingehiya xwe de ewana 

Ev büyer hemu bi deste dew
leta xwinxwar dibin ü hemü 
cihan ji bi van kiryaren dew
leta faşist haydar in. U ew 
weke bi xwe -bi rasti-ne xwe
diye van kiryaran e li diji 
Bulgariya ketiye seferbereke 
mezin, şemate dike, ala şove
nizme bilind dike. 

Le bila wer be zanin ku , 
dewleta kolanyalist weke ku 
dijmine gele me ye, di binge
hiya xwe de ne doste Tirken 
Bulgariyan e ji. Ev ji bo prob
lemen xwe yen hundirin u 
derve ve mesele bi kar tine, di 
politika xwe ya rojani de di
xebitine. 

Li Swede piştgiriyek xurt ji bo girtiyan ii gele Kurd 
Li ser mangirtina girtiyen welatparezen Kurd G. 

Tirk rexistin G komelen demokratik Ii Stockholme 
civiyan . Gelek rexisitn G komelen demokratik en 
Kurd G Tirk hatin cem hev G -komltekl bi nave 
"Komlta Piştevaniya Girtiyan" pek anin G bi nave ve 
komite li ser mangirtina girtiyan li dor 3 000 
bclavok hatin belavkirin . Bey! belavoke komite 
gelck kar G baren din jl dabG ber xwe. 

Di ve navbere de bGyera erlşa leşkeren Tirk li ser 
gelen me dest pe kir. Ji bo wl ji, me her dG xebate 
xwc kir yck G nave komite bG "Komlta Piştgiriya 
Gelen Tirkiye G Kurdistanc". 

Tişten ku me dabG ber xwe G pek ani vana ne; 
1- Bclavokekl li ser her du bGyeran, li gelek 

mintiqc G bajaren SwM hate belavkirin. 
2- Buraya THY (şlrketa teyaran a Tirkiye)nezlki 

seeteki hate işgalkirin. 

3- DanGstendin li gel partiyen Swectl G navnetewi 
hate danln. 

4- DanG stendin li gel masmediya Swecti hate 
danln. 

5- Li ber konsolasa Tirkiye nobeta protestoye du 
roj, ji sibe heta evare hate girtin. 

6- Belavokeki bi nave "daxuyanl" ya Komita 
Pistgiriya Tirkiye G Kurdistane ji bo masmediyen 
dine hate şandin. 

7- Birayara şeveka piştgiriye ji bo girtiyan hate 
dayln -We di rojen peş de were çekirin-. 

Xebata komite hejl berdewam e. Hez G komelen ku 
beşdan van karan bGne evin: Komita TEYGER li 
Swed, Federasyona Komelen Kurdistan li Swed, 
TSK, KOMKAR, TDKP K. SwM, TKP-ML 
Hareketi K. Swect, Dayanışma Demegi, lSTİP, TKP
ML Partizan K. Swect, Av. DEV-GENÇ Q Komita 
Piştgiriya Girtiyen Tirkiye G Kurdistane. 
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•• 
TURK ORDUSU 

• 
TOPLU KATLlAMA 
HAZlRLANlYOR 

Sömürgeci Türk devleti Kürdis
tan'ın birkaç ilini kapsayan geniş bir 
bölgede kitlesel katliam ve sürgün 
eylemini gerçekleştirmek için son 
birkaç aydır yogun faaliyet içindedir. 
Bu bölge, Siirt, Mardin ve Van ille
rinin bazı bölümleri ile Hakkari ili-

nin tamamını içine alan geniş bir 
alanı kapsıyor. Türk ordusu yıllardır 
düşündügü ve yaptıgı hazırlıkların 
son aşamasını uygulamaya koyabil
mek için, birkaç aydır provakasyon 
ve yalan haberlerle kamuoyuna ge
rekçeler sunuyor. 

Türk devleti iletişim araçları ay
lardır bu bölgede güvenlik güçlerine 
karşı savaş halinin oldugu haberleri
ni veriyor. Kamuoyunu olası harek
ata hazırlıyor. Ne var ki bütün araç 
ve gereçleri ile yaptıgı operasyonlar
da ele geçen veya katıedilenlerin bü

yük çogunlugu
:---------===--, nun sivil halk

Sürgüne karşı günlerce Şırnak-Uludere yolunu keserek direnen köylüler. 

12 Eylül Kılıcı Kesip 
Biçerken Kimin 

Cumhurbaşkam Olması 

Neyi Değiştirir 

Bugünlerde 12 Eylül askeri faşist darbesinin 9. yıl

dönümünü karşılıyoruz . Türk basınını, politik çevre
lerin demeç ve tartışmalarını izleyenler, 12 Eylül dar
besirıin, darbenin elebaşlarının ve darbeden bu yana uy
gulanagelen insanlıkdışı politikaların nerdeyse tümüyle 
unutuldugunu hayretle göreceklerdir. Geçmişte yasak 
altındayken 12 Eylül darbesine ve darbecilere atıp tutan 
buıjuva politikacılar nedense bu yakın geçmişi kolayca 
unutmuş görünüyorlar. Bırakalım darbeci genaralerden 
hesap sormayı, onların darbeyle ele geçirdikleri bugün
kü konuınıarına toz kondurmamayı, meşrulaştırmayı 
ön plana çıkarıyorlar. Onların gözünde Kenan Evren, ik
tidara zorla el koyan, anayasayı ayaklar altına alan, 
parlamentoyu, siyasi partileri, sendikaları, demokratik 
kuruluşlan kapatan. işçilere, köylülere, diger emekçi
lere saldıran. ülkenin zenginliklerini yerli ve emperya
list tekellere peşkeş çeken bir ele başı degil, son Türk 
devletini içerde ve dışarda temsil eden saygın bir cum
hurbaşkanıdır.. 

Generallerin topluma, azgınlaşan sömürüyü, dört nala 
giden enflasyonu, on milyonluk işsizligi, yoksulluk ve 
sefaleti getiren rejimin ele başlan oldugu unutturulmaya 
çalışılıyor . Kürdistan'da süreklileştirilen ve son aylarda 
doruga tırmandınlan savaş halinin, zindanlardaki bin
lerce yurtsever ve emekçiye çektirilen cehenem hayatı
nın, onları ölüm .oruçlarıyla kitlesel katliama iten, ya
sal yollarla gerçekleştiremedigi idamlan bu yollarla in
faz etmeye heveslenen karanlık sistemin, ı 2 Eylul'ün ve 
darbecilerinin eseri oldugu görmezlikten geliniyor. 

12 Eylül'ün dokuzuncu yıldönümünü karşıladıgırnız şu 
günlerde, iktidan ve muhalefetiyle, sagcısı ve sosyalde
mokratıyla tüm buıjuva partileri bunları unutmuş, bir 

(Devamı 7. sayfada) 

tan köylüler ol
dugu ortaya çı
kıyor. lşgalci 
ordu öldürdügü, 
yaraladıgı veya 
tutukladıgı köy
I üleri gerilla o
larak basma ve 
halka gösteri
yor. Böylece de 
giderek operas
yon ve katliam
larını tırmandı

rıyor. Bölgeye 
yeni askeri güç
ler sevkederek 
toplu bir katli
amın zamanını 

kolluyor. 

Uluslararası koşullar ve 
diğer parçalardaki geliş
meler Türk devletine 
planiarım uygulama fır

satı veriyor. 

Türk işgalci yönetimi, Kürdistan'ı 
ele geçirmesinden bu yana hep imha 
ve katliam yolu ile bu sorundan kur
tulmaya çalıştı. Ülkemizde kendi ot
oritesini saglamak için geçmişte on
larca toplu imha eylemi gerçekleş
tirdi. Türk sömürgecileri, sadece 
kendi konrollerindeki Kürdistan'da 
degil diger parçalarda da Kürt hare
ketinin ezilmesi için her zaman di
ger sömürgecilerle ortak plan ve ha
rekatlar geliştirdiler. Uzak degil ya
kın zamanlarda 1980'Ii yıiilarda 

Türk devletinin Irak Kürdistanı'na 
yapugı saldırılar ve Irak sömürge
cileri ile birlikte vardıkları anlaşma
lar hala yürürlüktedir. 1982 ve 83 
yıllarında Türk ordusunun Irak Kür
distanı'na saldırı hazırlıgı yaptıgı dö
nemd~" adı geçen bölgede ne gerilla 
faaliyeti vardı ne de onların bugün 
iddia ettigi gibi "kurtarılmış bölge
ler"(?) sözkonusu idi. Onaların kor
k.usu başka bir parçada başarı grafigi 
yükselen Kürt ulusal hareketi idi. 
Çünkü onlar hiç bir alan ve yerde -
onların sınırları dışında da olsa
Kürtlerin varolma hakkını tanımı
yor, tanımak istemiyorlar. Ama o 
gün adı geçen bölgede Türk ordusu
nun sivil halka karşı tavrı neydi? 
Türk ordusu Irak Kürdistanı'na sai
dırmadan aylar önce bölge halkı 
arasında "vatan millet birligi", "din 
kardeşligi" propagandalarını yaptılar. 

Bölgeye seyyar hastaneler götürdüler 

TEVGER 
Kürtçe-Türkçe olarak 
iki ayda bir yayınlanır 

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

Postgiro: 56 13 18-7 Sweden 

Dr. Abdulrahman Kasımlo 
Kürt Halkımn 
Mücadelesinde 
Yaşayacaktır 

13 Temmuz günü Avus
turya'nın başkenti Viya
na'da, İran Kürdistan De
mokrat Parsi Genel Sekre
teri Dr. Abdulrahman Ka
sımlo, İ-KDP Merkez Ko
mitesi üyesi Abdullah Ka
diri ve Irak Kürdistanı'n
dan Dr. Fadıl Resul, kanlı 
İran rejimi tarafından dü
zenlenen bir komplo s nu-

(hemekadar ordu için olsa bile). Bu 
hastanelerde halkı muayene etmeye 
başladılar, onlara ilaç v.b dagıtmaya 
çalıştılar. Yöre halkına, bölgeye ge
len askeri güçlerin onlarla ilgili ol
madıgını ve sınır ötesi güvenlik i
çin geldigini ısrarla belirtmeye ça
lıştılar. Niçin? Çünkü işgalciler o 
gün korkuyordu. Sınır ötesinde si
lahlı örgütlü güçler vardı . Yöre hal
kının devlete karşı herhangi bir kal
kışınada hemen örgütlenebilecegi, 
kitle hareketi ile örgütlü hareketin 
bütünleşmesinin onların planlarını 

tersine çevireceginden korkuyorlardı. 
Ayrıca bu gün yapmak istedikleri 
toplu katliamı yapmaya da o gün 
henüz hazır degillerdi. Uluslararası 
durum, lran-Irak savaşı ve diger ne
denler onları ürkütüyordu. Saddam 
katili henüz kimyasal silah kullan
maınıştı ve o eylemin böyle sessiz
ce geçiştirilecegini Türk devleti he
nüz bilmiyordu. Sınır ötesi Kürt 
halkından temizlenmemişti. 

Bugün ise, Türk ordusu köylülere 
zulüm ve baskı yaparak "Ya devletle 
olun, ya da PKK'ya katılın" diyerek 
halkı hazır ve örgütlü olmadıgı bir 
dönemde eyleme sürükleyip, imha 
gerekçelerini yaratmaya çalışıyor. 

Ya sürgün, ya da kim
yasal silahlarla imha. 

Türk devleti özellikle son birkaç 
yıldır Kürtleri yeniden ülkelerinden 
sürmek için kolları sıvamış, degişik 
yol ve yöntemlere başvuruyor. Bazı 
yörelerde tehdit ve baskı ile, bazı 
yörelerde mezhep ve aşiret çatışma-

cu katledildiler. 
Olay tüm Kürdistan'da 

derin bir tepki ve öfke ile 
karşılanırken, Kürt halkı
nın dostlan arasında da 
büyük bir üzüntü yarattı. 
Dr. Abdulrahman Kasımlo 
ve arkadaşlarının düşma-
nın kalleşçe saldırısıyla 

(Devamı 8. sayfada) 

larını körükleyerek halkın bölgeyi 
terketmesine neden oluyor. Bazı yö
relerde de "Orman koruma kanunu", 
"askeri bölge" v.b. gerekçelerle hal
kı Kürdistan'dan uzaklaştırmaya ça
lışıyor. 

Son birkaç yıldır özellikle Mardin, 
Siirt ve Hakkari bölgesinde ise direk 
devlet terörü, korucu baskısı ve aşi
ret çatışmaları gibi çeşitli yollarla 
kitle bölgeden uzaklaştınlmaya çalı
şılıyor. 

Son iki yılda" Şırnak'ta 32 köy ve 
mezranın tamamı, Eruhta 4 köy ta
mamen, 4 köy yarıdan fazla boşal
mış. Baykan'da üç köy tamamen, iki 
köyün de yarısı boşaltılmış. 19 köy
den 496 hane köyterin dışına çık
mış". (lkibine Dogru 1989 - 30) 
Hakkari'de ise genel nüfus oranına 
göre toplam kırkbin azalma oldugu 
tesbit edilmiş. 
Herşeye ragmen topragından ülke

sinden kopmak istemeyen halka kar
şı da, toplu imha planını uygulama
ya çalışıyor Türk ordusu. Faşist or
du şimdi açıkça halka "buraları terk 
edin, burada kalsanız siz de zehirli 
gazlar la imha edileceksiniz" tehditin
de bulunuyor. Nitekim bundan bir
kaç gün önce, Hakkari Askeri Ko
mutanı Tuggeneral Altay Tokat 
yaptıgı açıklamada, "Bunları İstan

bul kanunu ile degil, benim siste
mimle çok kısa bir sürede yok ede
biliriz. Kendi sistemim uygulandıgı 
tardirde, degil insan ot bile bitmez. 
Biz şimdiye kadar en hafif silahları
mızı kullandık. Güneydeki komşu-

(Devamı 6. sayfada) 
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TEVGER 

• • POLITIK BUNALlM mayı yöntem haline getirmiş olan 
burjuva basınına rağmen, toplumun 
asıl ve temel sorunları, zaman za
man güçlü biçimde yüze vurarak iç 
ve dış kamoyunun gündemine giri
yor ve dikkatleri üstünde topluyor. 

·ışçilerin ülke çapındaki Mart-Nisan 
eylemleri, Temmuz ve Ağustos ayı 
boyunca cezaevlerinde yükselen aç
lık grevleri ve ölüm orucu, Kür
distan'da halkın artan teröre ve 
zulme karşı yükselen direnişi bunun 
somut örnekleri. Yığınlar kendi 
gündemlerini dayatıyor. 

VE ÇÖZÜM YOLU 
Türkiye'de yaklaşan cumhurbaş

kanlığı seçimi, çoktandır ki bir bu
nalıma dönüşmüş bulunuyor. Özal 
ailesi köşkün hırslı talibi. Ne var 
ki, generaller bu makamı kendi ta
pulu mülkleri sayıyorlar ve gelene
ğin bozulmasına öyle kolay kolay 
boyun eğeceğe benzemiyorlar. 
ANAP'ın meclisteki parmak sayısı 
Özal'ı veya bir başka ANAP'lıyı 
buraya seçmeye elveriyor. Ancak, 
ANAP'ın son yerel seçimde yüzde 
21'lik bir oyla üçüncü parti durumu
na düşmesi, burjuva muhalefetin 
tepkisi ve generallerin görünür gö
rünmez direnci ile birleşince bu işi 
güçleştiriyor. ANAP'ın meclis ço
ğunluğu ile şu andaki kitle desteği 
arasında büyük bir çelişki var. Ay
nca o, özellikle şu dönemde bölük 
pörçük bir manzara gösteriyor. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin daha 

şimdiden bir bunalıma yol açtığı 
açık. Ne var ki Türkiye'deki politik 
bunalım salt bundan kaynaklanmı
yor; onun çok daha geniş ve derinde 
nedenleri var. Cumhurbaşkanlığı se
çimi belki de bir bahane, ya da 
yüzeydeki bir görüntü. Aslında 12 
Eylülcü faşist bir kafa taşıdıktan 
sonra, ha Evren ha Özal seçilmiş, 
ne çıkar? Kimileri, Özal'ın seçil
mesini bir sivilleşme gibi göster
meye kalkışıyorlar. Oysa Bay Özal, 
en az Bay Evren kadar halk ve de
mokrasi düşmanıdır, emekçilere, 
aydınlara, Kürt halkına karşı tetore 
başvurmaktan yanadır. Özal hükü
meti dönemindeki şu kadar yıl bunu 
yeterince kanıtladı. Elbisenin haki 
ya da siyah olması neyi değiştirir? 
Kimileri ise, hal ve tavrı, abuk
sabuk sözleriyle, ailesinin ve yakın 
çevresinin rezaletleriyle yıpranmış 
Özal'ı cumhurbaşkanlığı makamına 
uygun bulmuyorlar! Bu da, iki ne
denle gülünç: Böyle bir adam baş
bakanlık yapıp ülkeyi yönetiyorsa, 
pekala Çankaya'da da oturabilir. Ev
ren'e ve benzerlerine gelince, çaptan 
düşmüş bu general eskileri çok mu 
temizler? Onlar da sözkonusu vur
gun ve soygun düzeninin eli kanlı 
bekçileri değil mi? . 

Halk açısından bu alçakların al bi
rini vur ötekisine. Ha Evren olmuş, 
ha Özal, ne değişir?. 
Diğer yandan, burjuva politik 

çevreleri ve basını, bir bütün olarak, 
bunalım olgusunu salt cumhurbaş
kanlığı seçimine bağlıyor, bir yılı 
aşkın süredir tartışmayı bu nokta 
üstünde yoğunlaştınyor, toplumun 
asıl ve temel sorunlarının üstünü 
örtmeye çalışıyor. Tüm ülke, tüm 
halk bununla oyalanmak isteniyor: 
Kim cumhurbaşkam olacak?. 

Oysa milyonlarca işçi, memur ek
mek kavgasında, açlıkla cebelleşi
yor. Enflasyon son yılların rekor
larını kırarak yüzde lOO'e tırmanı
yor. Sanayide ciddi bir gerileme var. 
Yeni bir 24 Ocak paketi önerileri 
yükseliyor. Oysa toplumda bunu 
kaldıracak hal kalmadığı gibi, dü
zenin sopası ordu ve polis de yıp
ranmış, çaptan düşmüş durumda. 
Cezaevlerinde binlerce politik tutuk
lu, yaşamlarını ve onurlarını koru
mak için eşi benzeri az görülür bir 
direniş içindeler, kurbanlar veriyor
lar. 

Kürdistan'da halkımız, ekmek, iş 

bir yana, insan olarak varlığını, o
nurunu işkencenin, aşağılanmanın, 
ölümün binbir türlüsünden koru
maya çalışıyor. Binlerce aydın gö
rüşlerini özgürce dile getirmenin 
kavgasını veriyor. Bunalım da esas 
olarak bu temel nedenlerden kaynak
lanıyor. 

Daha çok, toplumun asker ve si
vil egemen zümreleri arasında bir 
post kavgası, etkinlik kurma ve ni
metleri bölüşme aracı -olan cumhur
başkanlığı makamı üzerindeki kavga 
ise, olsa olsa, çok daha ciddi ekono
mik ve sosyal nedenleri olan bu bu
nalımı derinleştiriyor. Hatta bunu, 
kimi çevrelerin, kamuoyuna gözdağı 
vermek, bulanık suda balık avlamak 
için kışkırttıklarından bile söz edi
lebilir. Örneğin Özal, muhalefeti 
kendi adaylığına evet dedirtmek için 
açıkça bunalım korkusunu, "ordu 
gelir" fobisini kullanıyor. Militarisı 
kesimin ise, bu konuda kendi ada
yını seçtirmek için ortamın gergin
leşmesinden yarar umduğu bir sır 
değil. Hatta şu sıralarda, Kürdis
tan'daki eylemler gerekçe gösteri
lerek, "ülkenin bölünmesi", "terör" 
ve benzeri korku edebiyatma hız ve
rilmesi, halkımıza yönelik operas
yonların yoğunlaştırılması, yeni bir 
sıkıyönetim ve adeta darbe ha
vasının yaratılması, pekçok kişide 
bunalımın pompalandığı kanısını 

yaratıyor. Nitekim Kürdistan'daki 
birçok terör olayının (köylüleri öl
dürüp yakma, orman yakma vb .. ) 
bizzat devlet güçlerinin eseri ol
duğu, yine büyük kentlerde kimin 
patiattığı sözde belli olmayan, ama, 
gerçekte rejimin karanlık güçlerinin 
marifeti olduğuna kuşku bulunma
yan bombalar bunun kanıtı. 

12 Eylül öncesinde de aynen 
böyle olmuştu . Cumhurbaşkanlığı 

seçimi kilitlenmiş, terör tırmanmış, 
bu makama son derece "hevesli" fa
şist generaller ve darbe yanlısı iç ve 
dış güçler, denetledikleri karanlık 
örgütler eliyle olaylan tırmandırmış · 
ve darbeye egerekçe yapmışlardı. 

Ne var ki bu kez durum değişik. 

12 Eylül faşist generallerle birlikte 
orduyu da yıprattı. Kitleler yeni bir 
darbeyi desteklemeye hiç hazır değil. 
lç ve dış tekelci çevreler de şu anda 
böyle bir şeyi göze alamazlar, üs
telik öylesine sıkışık durumda 
değişller. Onlar, pekala Özal'ı De
mirel'le veya suya sabuna dokunmaz 
İnönü-Baykal ekibiyle değiştirerek 
de politik bunalımı bir ölçüde aş
mayı deneyebilirler. Özetle, yeni bir 
darbe için durum hiç de elverişli 
değil. Ama bu, yine de, insan etine 
alışık kaplan gibi, darbelere alışık 
Türk ordusunun, sivil kesimde de 
bazı çevrelerin desteğini alarak 
böyle bir maceraya girmeyecekleri 
anlamına gelmez. Böyle bir gelişme 
ülkeyi, geçici bir süre için de olsa 
çok daha gerici ve kanlı bir baskı re
jimi altına sokacaktır. Bunu önle
mek ise, demokrasi güçlerinin tehli
keyi küçümsememesine, Türkiye ve 
Kürdistan düzeyinde tüm ilerici, de

mokratik güçlerin dayanışmasını 

sağlamaya ve hem böylesi geriye 

dönüşleri önlemek, hem de 12 Eylül 
rejimini tümden aşmak için müca
deleyi yükseltıneye bağlıdır. 
Diğer yandan, toplum için ateşten 

bir gömlek olan 12 Eylül "anaya
sası" değişmedikçe, onunla birlikte 
temel hak ve özgürlüklerin önündeki 
binbir yasal engel temizlenmedikçe, 
12 Eylül faşizminin kurumları, zor
balık ve işkence çarkı dağıtılma
dıkça, sorumlulardan hesap sorul
madıkça, bir avuç tekelcinin soy
guncunun talanına son verip halkın 
ekmeği, özgürlüğü için ciddi adımlar 
atılroadıkça bu bunalım nasıl 

aşılacak? 

Kamuoyunu cumhurbaşkanlığı se
çimi yle, veya Özal'ın şu ya da bu 
konuda yumurtladığı incilerle oyala-

Ülkede bunalımın son bulması, 
görece bir sükunetin sağlanması ise 
bu ve benzer önemdeki sorunlara 
çözüm bulmadan mümkün değildir. 
Egemen sınıflar cephesinde Evren 
türünden bir general eskisinin veya 
Özal tipinde bir üçkağıtçının cum
hurbaşkanı olması kriz giderecek si
hirli hap değildir. Ama açıkça gö-

TURK ORDUSU TOPLU 
HAZlRLANlYOR 

KATLİAMA 

(Baştarafı 5. sayfada) 

muz (Irak) 50 yıl kendisine karşı 
savaşan insanları bir harekatla yok 
etti. Biz istesek onları aynı şekilde 
yok edebiliriz," diyerek ordunun a
macını açığa vurdu . (14-15 . 8. 
1989 tarihli gazeteler). 
Bazı ilerici basın organlarının da 

açığa çıkardığı gibi Türk devleti son 
birkaç yıldır zehirli ve biyolojik si
lah kullanma konusunda hazırlık ya
pıyor. Türk devleti Kürdistan'ın ö
zellikle sınır bölgelerinde her türlü 
canlı varlığı imha etmek için şim
dilik Hakkari ve Siirt sınır bölge
sini seçmiş durumda. 

Olayların çoğunu 
Kontrgerilla yapıyor. 

Türk ordusu imha eylemlerine 
meşruluk kazandırmak için aylardır 
bölgede provakatif eylemler gelişti-

riyor. Buna iki örnek Balveren ve 
Yoncalı köyü olaylarıdır. 

Balveren (Gundık) Şırnak ilçesine 
bağlı 4 bin nüfuslu bir köydür. Bu 
köy halkı ziraat ve kömür satışı ile 
uğraşır. 1985 yılında yöredeki diğer 
bazı köyler korucu olduğu halde bu 
köyün halkı korucu olmayı kabul 
etmemiş bu nedenle de büyük has
kılara uğramıştı. Bu köy halkı yurt
sever olmakla birlikte PKK ile her
hangi bir ilişkisi de yoktur. Ancak 
köy halkı devletle birlikte PKK'ya 
karşı da savaşmak istemiyor. Gun
dık köyünü çevreleyen köyterin ço
ğunda korucular vardır. Ayrıca Gun
dık yakınında Seyyar Jandarma alayı 
ve çevre karakolları bulunuyor. 
PKK'lilerin bu köye uğrarnaları ve
ya ulaşmaları için PKK ile çatışma 
içinde olan birçok korucu köyü ve 
alanını geçmeleri gerekiyor. 

İşte bahar aylarında bu köy yakı
nında bir taksi taranır ve içinde bu-

lunan 5 kişi öldürülür. Bunlardan ü
çü Gundık köyünden, diğerleri ise 
komşu köylerden kişiler. Ordu bu 
olayı gerekçe yaparak köyü işgal e
der. Günlerce süren işkence ve da
yakla, PKK'nın buraya nasıl gel
diğini "soruşturmaya" devam eder. 
Yine ordu ve jandarmanın diğer bir 
iddası da PKK'nın Herekol dağından 

buraya gelip eylem yaptığı iddası 
idi. Bölgeyi bilenler bunun faşist 
ordunun yalanı olduğunu hemen an
larlar. Çünkü Herekol dağı ile Bal
veren köyü arasında -devamlı yürü
nürse- üç günlük bir mesafe vardır. 
Bu ara mesafede de PKK ile çatışma 
ve sürtüşme içinde olan korucular 
ve diğer aşiret alanları olmakla bir
likte, Şırnak'tan itibaren yoğun bir 
askeri kontrol sözkonusudur. He
men olay akşamı köye gelen askerl
er aynı zamanda bütün yöreyi de a-

larma geçirmişlerdi . İkincisi neden 
akrabaları öldürülen köylüler işken
ceden geçiriliyor? Davacı olması ge
rekenler sanık ve suçlu muamelesi 
görüyor. 

Hakkari 'nin Y onealı köyündeki 
katliam da bizzat ordu eliyle ger
çekleştirildiği halde. TRT ve basın 
bunu PKK ve asker çatışması olarak 
verdi. Ölenlerin de PKK'li olduğunu 
duyurdu. Ne var ki olay kısa zaman
da açığa çıktı. Hakkari Millelveki 
Cumhur Keskin, yaptığı basın açık
lamasında öldürülenterin ve tutukla
nanların yoncalı köyü sakinleri ol
duğunu ve bunların askerle çatış
maya girmediklerini belirtti. 

17 Temmuz 1989 da yörede keşif 
yapan ordu birlikleri çevrede gördük
leri tüm canlı hedeflere ateş ederek 
ilerliyor. Bu arada tarlalarında çalı
şan Yoncalı köylülerinden Sadık ve 
Bünyamin Orhan öldürülüyor. Daha 
sonra kendileri askerin yanına gelen 
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rünen şu ki, Türkiye egemen sınıf
lan ANAP ve DYP türünden sağıy
la, ya da SHP veya DSP türünden 

. sözde "sosyal demokrat"ıyla toplu
mun temel sorunlarına çözüm getir
ebilecek türden köklü adımlan dü
şünecek ya da önerebilecek derecede 
bir sağduyuya veya cesarete sahip 
değiller. Çözüm onların dışındadır 
ve ancak onlara karşı mücadele ile 
sağlanabilecektir. 

Sola, ilerici ve yurtsever güçlere 
düşen, gündemdeki bu temel sorun
lan canlı tutmak, çözüm yollarını 
açık, net biçimde göstermek, kitle
leri örgütlernek ve . onların müca
delesine hız kazandırmak için ya
ratıcı olmak, gerekli örgütsel adım
lan atmak ve tüm cephelerden düze
ne yüklenmektir. 

diğer beş köylüden biri de dayak so
nucu öldürülüyor. Sonra bunların 
kimlikleri üzerinden alınarak cesetle
ri yakılıyor. Köylülere de kimseye 
birşey söylememeleri tehditinde bu
lunuyorlar. Bir kısmı da tutuklana
rak Hakkari'ye gönderiliyor. 

Yine son günlerde özellikle taraf
sız kalan bazı aşiretlere ve köylere 
baskınlar düzenleniyor. insanlar ka
çınlıyor ve öldürülüyor. Ardından 
devlet şimdiye kadar koruculuğu ka
bul etmeyen bu aşiretleri de çağırı
yor ve devletin silahını almalan tel
kininde bulunuyor. Ama Kürt halkı 
koruculuğun ve devlete milis olma
nın ne demek olduğunu; kendi hal
kına ve haklarına ihanet olduğunu 
çoktan anladı. Türk devletinin iki
yüzlülüğünü, alçaklığını gören, an
layan birçok korucu "da artık silahını 
bırakıyor. 

T.C. 'nin tüm uygulama
larına karşı hazırlıklı ol
malıyız. 

Sömürgeci-faşist Türk devleti yıl
lardır özlediği bir uygun dönemi ya
kaladığını varsayarak gemi azıya al
mış durumdadır. Tüm Kürdistan'da 
ve üzeilikle Hakkari-Siirt bölgesin
de şu ana kadar sürdürülen ve gid~
rek urmandırılan katliam ve imha 
eylemlerine karşı ülkede ve ülke dı
şında yoğun eylemiere gidilmelidir. 
Türkiye ve Kürdistan'ın özellikle 
metropol bölgelerinde kitle hareket
leri ile, demokratik ve insan haklan 
savunucusu kuruluşların aktivitesi 
ile olayın üzerine gidilmelidir. lmha 
bölgesinde ise ordunun yapmak iste
diklerine karşı halkı uyarmak, daya
nışma ve savunma hareketini geliş
tirmek gerekir. 
Ayrıca Türk devleti şunu çok iyi 

bilmelidir ki; kimyasal silahlarla ol
sun veya olmasın yapılacak her kat
liama karşı onların can damarlarına 
yönelineceği ve hesap sorulacağıdır. 
Onlar onbeş milyon Kürt halkının 
hepsini imha edemiyeceklerdir. On
lar bugün kendilerini güçlü hissedi
yorlar ve halkımıza diş biliyorlar. 
Onlar bütün Kürdistanı yakınayı dü
şünseler bile -ki buna hiç bir zaman 
güçleri yetmeyecektir- tüm Türkiye 
çapında karşılannda devrimci, de
mokrat ve insan haklarndan yana 
güçleri bulacaklardır. Türkiye ve 
Kürdistan emekçileri onlara gereken 
cevabı verecektir. Sömürgecilerin 
yapacağı en akıllı iş çekip gitmeleri, 
ülkemizi terk etmeleri ve Kürt hal
kının haklarını tanımalarıdır. Yoksa 
Kürdistan halkı onları birgün mutla
ka burdan söküp atacaktır. 
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TEVGER 

•• • • • • •• 
KURDISTAN'DAKI GIZLI GOÇ 

DURDURULMALlDlR 
S. Adar 

Kürdistan iklimi, ziraate elverişli 
ve yeraltı-yerüstü zenginlikleri ile 
üzerinde yaşadıgı toplumu fazlasıyla 
besliyebilecek bir potansiyele sa
hiptir. Ne var ki, ülkemizin parça
lanmışlıgı ve yabancı boyunduruk 
altında olması halkımızın yoksul 
bir yaşama içine sürüklenmesine 
neden olmuştur. Yoksul yaşamdan 
öteye sömürgeci diktatörlüklerin 
baskı ve zulmü de insanca yaşamayı 
daha da zorlaştırmaktadır. Bütün iş
gal, talan, savaş alanı ve haskılara 
karşın Kürdistan halkı yüzyıllar bo
yu ülkesini terk etmemek için di
rendi, direniyor. 

Ülkemizi işgal eden düşmanları
mız zaman zaman yüzbinlere varan 
toplu sürgünlerle bu güzelim ülkeyi 
boşaltmaya çalıştılar. Direnen ve 
gitmek istemeyenleri asimile ederek 
onları özbenliklerinden koparmaya 
çalıştılar. Türk devletinin boyundu
rugu altındaki K. Kürdistan parça
sında yukarda anılan bütün yolllara 
başvuruldu. Hatta meydana gelen 
dogal afetler de gerekçe yapılarak 
Kürt halkı Kürdistan'dan uzaklaştı
rılmaya çalışıldı. Ömegin bölgede 
meydana gelen depremler sonucunda 
devlet kazazedelere yerinde yardım 
yapma ve hizmet götürme yerine 
onları batıya veya ülke dışına gön
dermeyi teşvik etti. 

Sömürgecilerin amaçları açıktır. 

Onlar Kürtlerin olmadgı, kalmadgı 
bir ülkeyi sonuna kadar kendi tasar
ruflarında tutmak niyetindedir. Bu
nun için de Kürtlerin ülkelerini terk 
etmesi için çok yönlü politikalar 
geliştiriyorlar. Öte yandan Kürdis
tan'da gelişen nüfus artışı ve asimi
lasyon politikasının iflası sömürge
cileri korkutuyor. Onun için sömür
geciler zaman zaman degişik adlar 
altında sürgün ve boşaltma planla
rını uygulamaya koymaya çalışı
yor. 

Ömegin ormanları koruma kanu
nu adı altında bazı alanlar boşaltıl
maya çalışılıyor. 1986 yılında Der
sim yöresinde 400 Kürt köyünü 
sürmek amacıyla bir kanun çıkar-

dılar. Urfa-Adıyaman yöresinde GAP 
projesini gerekçe göstererek birçok 
alan kamiılaştırılıyor, ordaki köylü
lere yeni iş alanı ve toprak verilmi
yor. Onların ucuz işgücü olarak ba
tıya kaydınlmasına çalışılıyor. Di
ger bazı bölgelerde de "sınır güven
ligi" adı altında halk bölgeden çıka
rılmak isteniyor. Fakat sömürge
cilerin yaptıgı her uygulama belli 
başarılar elde etse bile bir karşı 
koyuşu da beraberinde getiriyor. 
Halk devletin iki-yüzlü politikasını 
bildiginden direniyor gitmek iste
miyor. Bunu bilen T.C. de bunlarla 
birlikte dolaylı yolariarta Kürdistan'
daki göçü devam ettiriyor. Bunda da 
ekonomik kıskaç ve siyasi baskıyı 
esas alarak kitlelerin ülkelerini ter
ketmesini düzenliyor. Polisiye zu
lüm ve baskı zaten herzaman gün
demdedir. Bunun yanında işyeri a
çılmasını çok sınırlı ve kontrollü 
tutuyor. Ömegin, özel işyeri açmak 
isteyen yerli işvereniere bankalar 
kredi vermiyor veya kısıtlı veriyor. 
Ama aynı işveren Ankara, İstanbul
'da işyeri açtıgı zaman ona her im
kanı tanıyor. Buna karşılık Türk ve 
yabancı sermayedarların Kürdistan'da 
işyeri sahibi olmalarını teşvik edi
yor. Yabancı ve Türk işverenlerde 
çok düşük seviyeli işler dışında 

Kürtleri işe almıyorlar. 
Bu durum her dönem Kürdistan'da 

yüksek oranda işsizligin olmasına 
neden oluyor. İşsizlik siyasi baskı
larla da birleşince çogu insan çareyi 
ülkeyi terk etmekte buluyor. Bunun
la birlikte son dönemlerdeki siyasi 
baskılar belli bir iş ve toprak sahibi 
olan insanların da Kürdistan'ı terk 
etmekle karşı karşıya bırakıyor. 

Bunların çogu da ya İstanbul, İzmir 
gibi batı kentlerine veya yurt dışına 
çıkıyorlar. · 

Böylece devletin de işine gelen bir 
gizli göç akını hergün daha da büyü
yor. Ülkemizin gelecegi açısından 
bu göçün yarardan çok zarar getirece
gi ortadadır. Buna karşı yapılması 
gerekenler nelerdir? Şüphesiz ki iş
gal ve kontrol altındaki bir ülkede 

12 Eylül kılıcı kesip biçerken .. 
(Baştaraft 5. sayfada) 

yana itmiş, darbecilerle de sarmaş dolaş olarak, kim 
cumhurbaşkanı olacak. erken seçim cumhurbaşkanı 
seçiminden önce mi, sonra mı olacak.~ Kenan Evren 
paşaları yeniden mi seçilsin yoksa Ozal mı gelsin 
tartışmalarını kamuoyunda ayuka çıkarıyorlar. 
Faşist anayasaya, toplumu kölelik zincirine vuran, 

her türlü özgürlükten yoksun bırakan, Kürt halkına ya 
sömürgeci boyunduruga boyun egmeyi ya da ölmeyi, ye
rinden yurdundan toplu göçmeyi dayatan yasa ve uygu
lamalara son verilmesine, demokratik hak ve özgür
lüklerin tanınmasına, işçilerin, emekçilerin ekono
mik, sosyal ve siyasal haklara kavuşturulmasına ve 
zindanların boşlahlmasına ciddi çözüm arayan yok. · 
Bu konuda oy avcılıgı için demagoji yapmaktan öte bir 
tutum görülmüyor. 

Bu durum karşısında aklı başında her vatandaş sor
madan edemiyor: Eger demokrasi gelmeyecekse, de
mokratik hak ve özgürlükler tanınmayacaksa, Kürt 
halkı sömürü, haskı, toplu kırım ve sürgünden kurtul
mayacaksa, dokuz yıl boyunca halka cehennem hayatı 
yaşatan asker ve sivil darbecilerden, onların zorla 
dayattıkları kurumlardan hesap sorulmayacaksa .. Ke
nan Evren curnhurbaşkam olsa ne olur, Turgut Ozal 
olsa ne olur? Ya da erken seçim cumhurbaşkanlıgı 
seçiminden önce olsa, sonra olsa ne degişir? 

sömürgeci devlete rağmen insanlara 
iş ve yaşama koşulları alternatifini 
yaratmak çok zor ve de çok kısıtlı
dır. Ülkemizin bugünkü gerçeği ma
lesef böyledir. O zaman tek yol as
gari de olsa ülkede belli bir iş ve ya
şama koşuluna sahip olan insanların 
tüm siyasi-polisiye baskı ve devlet 
provakasyonlarına karşın direnerek 
ülkelerini terketmemeleridir. Bu ko
nuda kitle çalışmasını yaygınlaş
tırmaktır. 

Yurt dışında üzellikle Kürdistan'ın 
üç bölgesinden kitlesel bir gizli göç 
vardır. Bunlar Maraş, Dersim ve 
Mardin bölgeleridir. Son yıllarda 
binlerce insan bu alanlardan, A vru
pa'nın değişik ülkelerine akın edi
yor. Avrupa'da ise yeni sorunlar, iş
sizlik ve değişik problemlerle karşı 
karşıya kalıyorlar. Birçoğu pişman 

oluyor, ülkesine dönmek istiyor. Bu 
seferde ülkedeki şartlar değiştiği -işi, 
çifti çubuğu elinden çıktığından- i
çin dönemiyor. 

12 Eylül'den hemen sonra birçok 
politik insan yurt dışına çıkmak zo
runda kaldı. Bugün bunların çoğu 
ülkesine dönmek istiyorsa da bunla
rın şartlarını oluşturamıyor. Ancak 
yurt dışına gelen diğer bir kısım 
"politik" kişilerin de bu gizli göç o
layında -bilinçsizce de olsa- payı 

vardır. 

Yurt dışına gelen bazı insanların 
tüm aile fertlerinin yanında, üçün
cü, dördüncü dereceden akrabalarını 
da yanlarına getirmek için adeta her 
çareye başvurduklan gözlemleniyor. 

Kürdistan'daki bu gizli göçe karşı 
ilk elde yapılması gerekenleri şöyle 
sıralıyabiliriz: 

o Öncelikle ekonomik nedenlerle 
gelenlerin uyarılması ve aydınlatıl
ması. Bugün için Avrupa'nın tüm 
ülkelerinde işsizliğin yükseldiği bir 
dönem olduğunu bilmeleri gerekir. 
Ayrıca birçok Avrupa devleti yıllar
dır kendi ülkesinde çalışan işçileri 
geri göndermek için yollar arıyor. 
Gelişen yabancı düşmanlığını da 

hesaba kattığımızda, bu ülkelere ye
ni gelenlerin bir iş sahibi olması 
çok daha zordur. Gelişen yabancı 

düşmanlığını da hesaba kattığımız
da, bu ülkelere yeni gelenlerin bir iş 

, sahibi olması çok daha zordur. Yine 
birçok ülkede geçmişte işsiziere ve
rilen sosyal yardımlarda da kısıtla
malara gidiliyor. 

o Ülkesinde belli bir iş sahibi o
lanların, Türkiye'nin metropol şe
hirlerinde veya Avrupa'da yeni iş a
lanları -arama şansı da eskisi kadar 
yoktur. Özellikle de sermayesi veya 
işyerlerinin garantisi için İstanbul, 
Ankara v.b. gibi yerleri tercih eden 
Kürt işverenlerinin ise unutmaması 
gereken şudur: Sömürgeci devletin 
bütün baskı ve kısıtlamaianna rağ
men onların mal ve can güvenliği 
Kürdistan'daki kadar emniyette ol
mayacaktır. Türk devletinin geç
mişte İstanbul ve İzmir' de yaşayan 
Rum ve Ermeni kökenli insanların 
mallarını nasıl talan ettirdiklerini ve 
el koyduklarını unutmasınlar.' Yarın 
Kürdistan bağımsızlığa yöneldiği za
man aynı şeylerin bunların da başına 
gelmiyeceğini kimse iddia edemez. 

o Siyasi planda ise: Çok hayati ve 
uzun süreli hapis tehlikesi olmadığı 
sürece bu evrede yurtdışına çıkma 

Puslu Havada Çözüm 
Arayışı .. 

Dünyanın başdöndürücü gelişim ve dönüşümler 
içinde bulundugu günümüzde Türkiye derin ekonomik 
ve toplumsal bunalımlar içinde debelenen ülkelerden 
biri .. Dünyadaki gelişimlerin çok gerisinde derin eko
nomik ve toplumsal sorunlarla iç-içe ayakta durmaya 
çalışan Türkiye nesnel koşullardan kopuk, geleneksel 
alışkanlıklarını sürdürmekte inat ediyor. Ancak sır
tını dünyaya ve gerçekiere dönerek biryerlere vanla
rnıyacagını da yaşam kendisine dayatıyor. Her ekono
mik ve toplumsal çözümsüzlük döneminde gelenek ha
line getirilen askeri müdahaleler ve darbeler dünya
nın ve Türkiye'riin içinde bulundugu koşullar ta
rafından geçersiz duruma getiriliyor. Hiçbir dönemde 
demokratik bir ortam bulmayan Türkiye'de askerler 
ve onların arkasındakiler suçu "demokratik" ortamda 
bularak iktidara el koymasına karşın kendilerini 
koltuk, şan-şöhret ve dünyalık sahibi yapmaktan baş
ka, baskı ve zulmü arttırmaktan öteye birşey yapma
dıklan gibi var olan sorunlan arttırarak "sivil yöne
tim"e geçiyorlar. Gelen yönetimler "geçmişe sünger 
çekme" riyakarlıgı altında olup biterıi unutturuyor, 
yerıi bir darbeye kadar asker güctürnlü yeni yönetimler 
gerçek bir demokratikleşmeye gidemeden, gitmeden 
sallamp duruyor.. 

Ancak hızlı gelişim ve dönüşümlerin yaşandıgı, 
demokratikleşmenin tüm dünyayı sardıgı bir dönem
de, Türkiye kendirıi soyutlayarak, gerçekiere sırtını 
dönerek ayakta duramaz. Baskı yönetimleri, faşist re
jimler birçok yerde kitlelere baskı ve zulmü götü
rürken, yogun emek sömürüsü üstünde bir takım eko
nomik gelişmeleri kotarabilrnişlerdir. Oysa hele günü
müzde ve özellikle Türkiye'de bu kesinlikle olanaklı 
degildir. Aksine baskı rejimi ile hırsızlık, yagma, vur
gunculuk ve her türden ahlaki çöküntü ekonomik 
alanda da var olan bunalımı katmerleştiriyor. Böylece 
oldum olası baskıcı, ırkçı, faşist yönetimler Türki
ye'de kitlelerin özgürlüklerini ve ekmeklerini birlikte 
ellerinden almaktadır. Bugün azgın bir sömürü ve yag
ma ile birlikte, demokratik hak ve özgürlükler üze
rinde de yogun baskılar var. Sivil görünümlü yönetim 
baskı politikasıyla iktidarını yürütecegını sanmak
tadır. 

Ancak, bu yöntem dünya ve Türkiye koşullan 
karşısında çok geçmeden her alanda iflas etti. Geç
mişte askerlerin ve emirlerindeki istihbarat örgüt
lerinin yarattıgı terör ortamı onların iktidara el koy
masını sagladı. Ancak artık eskisi gibi "nutuklara" bi
ryerlere varmaları olanaklı olmadı. Kitleler ne için 
darbelerin yapıldıgını yaşayarak ögrendi. Ekmek, iş 
ve demokratik hak ve özgürlükler isteyen kitleleri ha
ması nutuklarla uyutmak artık olanaklı degildir. Üs
telik Kürt sorunu gibi tüm dünyaca bilinen ve Kürdis
tan'da artık kitleleri kucaklayan bir sorun karşısında 
baskılarm geçerliligi kuşkusuz olamaz ve olmuyor da. 
Şimdi sivil iktidar ve ipligi pazara çıkan ordu, nasıl 
bir yol ve yöntem izleyecegini bilememenin şaşkınlıgı 
içindedir. Puslu havada fırsat kollayanlarm yamsıra, 
oyalamalarla işi idareye yeltenen kesimler vardır. 
Ancak şu bir gerçektir ki, Türkiye burjuvazisi halk 
düşmanı, ırkçı, şoven, eritıneel tüm yöntemleri bugüne 
kadar uygulamış ve hiçbirinden de kalıcı bir sonuç 
elde edememiştir. Daha başkıcı yönetimler oluştur
mak, ya da yeni ordu darbelerine başvurmak, kuşku
suz onlar açısından da çözüm degildir. Ne var ki kur
dun puslu havayı sevdigi gibi, pusup fırsat kollayanlar 
vardır. Ama bu ortam bile heveslilerine birşey vere
mez. Yıgınla sorunun her alanda gittikçe büyüdügü, 
Kürt ulusal demokratik muhalefetinin ete kemige bü
ründügü bir gelişim sürecinde çözümü baskı, zulüm ve 
inkarda aramak çıkar yol degildir. Türkiye ve Kür
distan puslandırılan havaya karşm. aydın geleceklere 
yöneliyor. Geniş emekçi kitleler, aydınlar, yurtsever
ler, demokratlar demokratik istemiere sıkı sıkıya 
sarılarak, Kürt ulusal demokratik hareketi kitlelerle 
olan baglarını güçlendirip sıklaştırarak, her türden 
gericiligi, tüm baskı ve zorbalıgına karşı geriletip yok 
edecektir. Zulüm ve baskıdan yana olanlar, emekçi 
yıgınların ve Kürt ulusunun düşmanlan direnecek gü
ce ve etkinlige uzun süre sahip degildirler .. Puslu hava
da olanlar için de çözüm yoktur .. 

7 

veya çıkarılmanın hiçbir haklı nede
ni olamaz. Kaldı ki direnmemek ve 
ülkeyi terketmek devletin baskısının 
durmasını veya gerilemesini değil 

buna devam etmesini beraberinde 
getirir. Zaten sömürgecilerin de is
teği de budur. 
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.. . . ~ . 
''BO LGE V ALILIGI''NDEN BEKLENEN 

• • 
''HUZUR VE ISTIKRAR'' 

planlar oluşturmak, bölgedeki bütün 
idari kuruluşları yönetmek yetki ve 
sorumlulugundadır. 

Olaganüstü Hal Bölge Valiligi" 
aslında Kürt toplumunun dolaysız o
larak merkezi otorite tarafından idare 
edilemiyeceginin, tam kontrolu sag
lamanın mümkün olmadıgının ka
buludür. "Bölge Valiligi" TC'nin 82 
anayasasının dahi Kürdistan için 
geçerli olmadıgtnın ifadesidir. Bütün 
gelişmelerin göstermiş oldugu gibi, 
Kürdistan "anayasa"yla degil, askeri 
talimatlarla yönetiliyor. 

Neden "Bölge Valili~i"? 

porlar sunmuş olmasına ragmen 
"istikrar ve huzuru" saglamak için 
asayiş yöntemlerinin dışına çıkma
mıştır. 2884 sayılı kanuna göre, 
Tunceli iline Korgeneral rütbesinde 
bir zat vali ve komutan olarak se
çilir ve kendisi aynı zamanda teşkil 
edilen 4. Genel Müfettişligin de Ge
nel Müfettişidir. Yetkileri bakan
ların haiz oldugu bütün yetkilere 
haizdir. Tunceli kanununda (25 A
ralık 1935) Genel Müfettişligin as
lında bakanlıgın yetkilerini aşan i
dari yetkileri sıralanır. Bu durumoy
la o bölgenin herşeyine karar veren 
tek yetkilidir. Genel Müfettişlik 
çok partili sisteme (1949) geeilince 
kaldırılmıştır. Uzun bir dönem, 
bölge valiliginin kurulması, bölge 
planlarının oluşturulması, "bölge
cilige yol açabilecegi" düşüncesi e
gemendi. "Genel Müfettişlik" uygu
lamasında Kürtler içinde, "asker 
düşmanlıgını" arttırdıgı, "savaş psi
kolojisi" yarattığı gerekçeleri de bu
na eklenebilir. 
Şimdi, "GAP Projesi", Olagan

üstü Hal Bölge Valiligi'nin bölge 
projeleri, "ülkenin bölünmesi degil; 
farklı toplumsal, ekonomik, etnik 

özellikler taşıyan bölgelerin dengeli 

kalkınması, bütünleşmesi sonucunu 
doğurabileceği gözden kaçırılma
malı" (Prog. Cevat Geray, Cumhu-

Jar SDav 

riyet, 29 Haziran 1989) görüşü sa
vunulmaktadır. Kimi siyasi çevreler 
bundan hareketle, askerin sınırsız 
bir yetkiyle "Bölge Valiligi"nin 
emrine verilmesine karşı çıkıyorlar. 
Özünde ise, "Bölge Valiligi"nin 
Kürt toplumu üzerindeki varlık ne
deni buna dayanıyor. Siyasi idari · 
mekanizma ve organlardaki degiŞik
likler, toplumdaki gelişmelere göre 
biçim alır. Kürt toplumu bugün 
hızlı bir degişim içindedir. Kapita
list toplumsal ilişkilerin gelişmesi, 
göç, kentleşme, aydınların toplum 
içinde rol ve statülerindeki nispi ar
tış vs. ulusal bilinçlenme sürecinin 
sosyal dinamiklerini oluştururken 
ulusal mücadelenin toplumsal ta
banı genişlemekte, Kürt ulusu ken
disi icin ulus olmanın bilincine var
maktadır. Toplumdaki bu reel degi
şiklikler statüsünün korunması için 
varolan eski siyasi denge ve gele
nekleri zorlamaktadır." "Olaganüstü 
Hal Bölge Valiligi" idari bir yapı 
olarak bu degişmeleri sömür-geci 
statünün korunması lehinde yön
lendirmekle görevlidir. Ancak, "ay
rı" ve idari merkezi Kürdistan'da da 
olsa, "Bölge Valiligi" Kürt toplu
mu açısından yabancı bir yöne
timdir. Kürt toplumundaki idari 
boşluk, kontrol yetersizliği bu idari 
biçimle de saglanamaz. Kürt ulusal 

uyanış sürecinin daha da derinleş
mesi, boyutlanması ulusal kurtuluş
çu güçlerin ulusal toplum olarak 
çıkmalannın her yönüyle reel bir ya
pıya dönüşmesi, Türk otoritesinin 
Kürdistan'a özgü idari yapısında daha 
nice degişiklikler yaratacaktır. Siya
si partilerin kurulması, şu veya bu 
şekilde "Dogunun siyasi iktidara ka
tılımının saglanması", bununla bir
likte, DSP lideri B. Ecevit gibi bir 
çok siyasi çevrenin de önerdikleri 
"Dogu Bakanlıgı" nın kurulması bu
na yönelik "uygun adımlar" sayıla
bilir. 

"Bölge Valili~i" sömürgeci 
otoritenin Kürdistan'daki sta
tüsünü devam ettirmeye yet
miyecektir 

"Bölge Valiligi" Kürdistan'da "hu
zur ve istikrarı" saglamanın ötesin
de, iki yıllık uygulamasıyla Kürdis
tan'da Kürt halkının kınmına yönel
miştir. Kürt ulusal güçleri "Olagan
üstü Hal Bölge Valiligi"ne karşı du
rarak, onun Kürt halkına kan ve 
gözyaşından başka bir şey getirmey
ecegini göstermelidirler. Kürt toplu
munun yapısıyla organik bütünleş
meyi saglıyacak, "idari boşlugu" ka
patacak ve Kürt toplumunun önün
deki engelleri aşacak gerçek otorite, 
Kürt ulusal kurtuluşçu güçlerin o
luşturacaklan ortak ulusal otorite al
tematifidir. "Bölge Valiligi"nin uy
gulamaları da Kürt halkına, bu alter- · 
natiften başka bir alternatif olmadı
gını gösterecektir. 

tki yıli aslan bir süredir Kürdis
tan'da meydana gelen bütün geliş
melerde, "Olaganüstü hal bölge Va
Iiligi"nin adına rastlanıyor. YapUk
ları ve açıklamalarıyla kendisini, 
Kjirt toplumunda sömürgeci otorite
nin "alışılmış ve vazgeçilmez yeni 
idari yapısı haline getirmeye çalıştı. 
Ve bu son iki yılda Kürdistan'da 
meydana gelen gelişmeler büyük öl
çüde "süper valilik" tarafından ger
çekleştirildi. Füli olarak Kürdistan
'ın genel idaresi sayılacak bu "bölge 
valili~W döneminde, Kürt toplu
mundaki baskı, terör ve katliamlar 
artarken Kürt halkıda eşi görül
memiş acılara maruz bırakıldı. Top
lu insan mezarlıkları, insanlara in
san dışkısmın yedirtilmesi, zorla 
mal-mülkleri istimlak edilerek göç
lere zorlanması, · sıradan insanların 
"terörist" olarak adlandırılıp keyfice 
öldürülmesi, "köy koruculugu" de
nen kurum oluşturularak Kürd'ün 
Kürd'e kırdırılması, Kürt toplumu ü
zerindeki tam kontrolü saglamak 
amacıyla her türlü yöntem ve aracın 
kullanılmasının meşru sayıldıgı 

vahşilikler bu dönemde boyutlandı. 
Geçtigirniz günler İçişleri Bakanlı
gı'nın bölgeye "süper çözümler" ge
tirmek için olaganüstü yetkilerle do
natılan bölge valiliginin iki yıl için
de Kürdistan'da yaptıklarına dair, ba
sma açıkladıklarının sadece bir ka
çıydı. 

Kürt toplumu yüzyıllardır Os
manlı-Türk egemenliginin katı oto
ritesi altında yaşıyor olmasına rag
men, Kürt toplumu üzerindeki sö
mürgeci idari yapı bir türlü "huzur 
ve istikrara" kavuşamamıştır. 19. 
yüzyılın sonlarında Osmanlının çö
küşü, imparatorluk bünyesinde bu
lunan diger uluslann kurtuluşlan sü
recinde, gelişmeye başlayan "Türk
çülük" aynı zamanda bir merkezi
leşme hareketi olarak ortaya çıktı. 
Bu dönemde, geleneksel toplumsal 
yapısından bir çok şey yitirmiş ol
masıyla (beylik, hanlık, paşalık vs.) 
Kürt toplumu tam bir idari boşluk 
içinde bulunmaktaydı. Kürt toplu
munda ulusal bilinçlenmenin derin
leşmesini yaratacagı düşüncesinden 

hareketle TC, Kürt toplumunda ulu
sal biçimienmeyi önleyen ilişkilerin 
korunması ve onlara dayanınayı ter
cih ettigi gibi, "huzur ve istikrara" 
dayanan tam kontrolü de hiç bir za
man gerçekleştiremedi. 

DR. ABDULRAHMAN KASIMLO 
"Bölge Valiligi"ni biraz daha ya

kından inceledigimizde TC'nin Kür
distana yönelik politikasını daha iyi 
görebiliriz. 

"Bölge Valili~i" nedir? 

Bakanlar Kurulu'nun 14 Temmuz 
1987 tarihli Resmi Gazete de ya
yınlanmış 285 sayılı kanun hük
mündeki kararnameyle ilkin Kür
distan'ın Bingöl, Diyarbakır, Elazıg, 
Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve 
V an ilieri olaganüstü hal kapsamına 
alındı, bir süre sonra da bunlara Bit
lis, Adıyaman ve Muş eklendi. Kür
distan'daki bu yeni idari oluşumun 
başına da o zamanki Diyarbakır Va
lisi Hayri Kozakçıo~lu getirildi. 
Jandarma Asayiş Kolordusu da bu 
"süper valiligin" emrine verildi. 
Bölge Valisi, bölgedeki savcı ve 
yargıçtarla askeri personelin dışın
daki tüm kamu personelinin "ica
bında" atamayla yetkili tek amiri du
rumundadır. Resmi olarak verilen 
yetkilerden, basma yansımış oldugu 
kadarıyla, bazıları şunlardır; "Özel 
ve genel kolluk kuvvetleri valinin e
mir ve kornotası altındadır. Vali, 
jandarma asayiş komutanlıgı, KHK 
dogrultusunda görev verir. Görev 
alanındaki MlT valiye karşı sorum
ludur. Genel güvenlik, asayiş ve ka
mu düzeni bakımından çalışmala
nnda sakınca görülen veya hizmetle
rinden yararlanılmayan kamu perso
nelinin yer degiştirmesini veya gö
rev alanı dışında geçici veya sürekli 
görevlendirilmesini ilgili kurum 
veya kuruluşlardan ister ve bu istek
ler derhal yerine getirilir. Bölgedeki 
köy, mezra, kom ve benzeri yer
leşim birimlerini boşaltırabilir, yer
lerini degiştirebilir, birleştirebilir". 

Bölge valisi, bölgedeki il valileri
nin üstü durumundadır. Yatırım ön
celiklerini saptamak, bölgeyi Tür
kiye'nin geneline "entegre" edici 

Aslında, bir kez dış otorite her za
man için kendisini başka bir toplu
mun yabancısı olmaktan kurtara
maz. Türk idaresi de, en çok bütün
leştigi an dahi, kürt toplumunun ya
bancısı olarak kalmaya devam et
miştir. Bu nedenle Cumhuriyet boy
unca Kürdistan'daki gelişmelere bag
lı olarak TC yeni idari mekanizma
lar geliştirmiş, statüsünü saglamlaş
tırıcı tedbirlere başvunnuştur. 

Genel Müfettişlikten 

ge Valili~i"ne 

"Böl-

Bölge çapında idari yapı oluştu
rulması Cumhuriyetin ilk onyılına 
dayanır. Bilindigi gibi, 1925 yılında 
Kürt toplumu için oldugu kadar Tür
kiye'nin genel gidişatı üzerinde ö
nemli etkide bulunan Kürt ayaklan
ması yaşanmıştı. 1927 yılında çıka-
rılan 1164 sayılı kanunla, idari dü
zenin istikrannı saglamak; toplum
sal , ekonomik ihtiyaçlara cevap ver
mek amacıyla iklim, doga, siyaset 
ve ekonomi açısından "yaşayış birli
gi" gösteren iller Genel Müfettişlik 
bölgelerinde toplanmıştı. Kürdis
tan'da daha Genel Müfettişlik resmi 
olarak ilan edilmede~ önce de, K ür
distan'ın bütününü gözönünde bu
lundurarak hareket eden idari yön
temlerin uygulandıgı bilinmektedir. 

Genel Müfettişlik Kürdistan'da 
"sosyal-ekonomik kalkınmaya" yö
nelik projelerden ziyade, kolluk-gü
venlik işlevleri dogtultusunda "istik
rar ve huzuru" saglama misyonoyla 
yükümlüydü. Genel Müfettişlik ida
ri yapı olarak bölgenin durumu~u 
tahlil eden raporlar hazırlayıp, eko
nomik, sosyal vs. duruma ilişkin ra-

(Baştaraf1 5. sayfada) 

şehit edilmelerinin İran Kür
distanı'nda duyulmasıyla, 
peşmerge güçleri Mahabad, 
Miandoab, Saqız ve Bokan 
kentlerini birbirine bagla
yan yolu ele geçirerek düş
man güçlerine agır kayıplar 
verdirdi. Başta Mahabad, Sa
qız, Serdeşt ve Bokan kentle
ri olmak üzere birçok kent ve 
kasahada işyerleri kapatıla
rak yıgınsal gösteriler dü
zenlendi. Yapılan gösteriler 
sırasında 300 kişi gözaltına 
alındı. Daha sonraki günler
de gösterilerin sürmesi ve da
ha da yaygınlaşması üzerine 
gözaltına alınanlar serbest 
bırakıldı. Peşmerge güçleri
nin düzenledikleri degişik 
saldırılarda 60 dolayında pa
star ve asker öldürülürken 
45 asker de esir alındı. 

Cinayetin işlendigi Avus
tuıya'da, gerek hükümet ve 
gerekse polis konu hakkında 
kapsamlı resmi bir açıklama 
yapmadı. Aksine polisin e
linde birçok ipucu varken 
(olayda kullanılan silahlar 
polisin elindedir ve olay a
nında kimlerin orada oldugu 
polisçe bilinmektedir.). İ
ran'ın bu terörist eylemi kar
şısında sessiz kalıp olayı 
örtbas etmeye çalıştı. Zaten 
geregi kadar tepki gösterme
yen uluslararası kamuoyu A
vustuıya'nın bu tavrı ile de 
tamamen sessizlige gömülü
yordu . Çıkarları gerektirdi
ginde. basit ve sıradan olay
lar karşısında , bir kaşık su
da fırtınalar koparan devlet
lerin, İran'ın bu terörüne 
karşı suskunlugu tercih ede
rek, bu konuda ne kadar ri
yakar olduklarını gösterdi
ler. 

Dr. Abdulrahman Kasımlo 
ve A.Kadiri 20 Temmuz günü 

Paris'te büyük bir törenle 
ünlü Pere Lachaise mezar
Iıgında topraga verildi. Töre
ne Avrupa'nın birçok ülke
sinden gelmiş binlerce Kürt 
yurtseveri ve Kürt halkının 
dostları katıldı. TEYGER tö
rene bir heyetle katıldı. Ay
nca TEYGER Yürütme Komi
tesi, İ-KDP Merkez Komite
sine olaydan duyulan üzün
tüyü ve dayanışma dilekle
rini bir mesajla iletti. Bunun 
yanısıra birçok ülkede dü
zenlenen taziye toplantıia
nna o ülkedeki TEYGER ko
miteleri aktif bir şekilde ka
tıldılar. 

Dr. Abdulrahman Kasım
lo 'nun şehit edilişi ile Kürt 
ulusal hareketi önemli, seç
kin liderlerinden birini kay
betmiş oldu. Kuşkusuz, Ka
sımlo gibi seçkin bir liderin 
kaybı . Kürt ulusal kurtuluş 
hareketi açısından önem
lidir. Onu ve arkadaşlarını 
kalleşçe katlederek, Kürt 
ulusal hareketini bogabile
cegini sanan düşman hiç se
vinmesin. Kürt halkı kısa 
zamanda yaralarını sara
cak, Kasımlo ve arkadaşla
rının yerlerini yüzlerle, bin
lerle doldurarak, düşmanın 
sevincini kursagırıda bıra

kacaktır. 
Dr. Abdulrahman Kasımlo 

Kürt halkının mücadelesin
de yaşayacak, onun ve arka
daşlarının anıları unutul
mayacaktır. 

Kısaca Dr . .Abdulrahman 
Kasımio'nun Yaşamı 

Dr. Abdulrahman Kasımlo 
İran Kürdistanı'nın Urmiye 

yöresinde, ı930 yılında dün
yaya geldi. İlk ve orta ögre
nimini burada ve Tahran'da 
yaptı. ı 945 yılında Urmiye 
kentinde Kürdistan Demok
rat Gençlik Birligi'nin olu
şumuna katılarak ilk politik 
çalışmalarına başlamış ol
du. Mahabad Kürt Cumhuri
yeti'nin kuruluşu, kısa bir 
süre sonra da yıkılışı Kasım
lo üzerinde derin etkiler yap
mıştı. 

ı 94 7 yılında yurtdışına çı
kan Dr. Abdulrahman Ka
sımlo Prag'da ekonomi poli
tik okudu, bu alanda doktora 
yaptı. ı952 yılında Dr. Mus
sadık h ükümeti döneminde 
İran' a döndü. Politik çalış- · 
maları nedeniyle koguştur
ma gördü ve tutuklandı. Ye
niden Çekoslovakya'ya döne
rek Prag üniversitesinde ög
retim üyeligi yaptı .Kürtçenin 

iki büyük lehçesinin (Sorani, 
Kurmanci) yanısıra Rusça, 
Çekçe, İngilizce, Fransızca, 
Farsça, Türkçe ve Arapça da 
bilen Kasınılo ı976 yılından 
ı978 yılına kadar Fransa'da 
Sorbon üniversitesinde Kürt 
dili ve tarihi üzerine ögretim 
üyeligi yaptı. 

ı 979 yılında Şahlık rejim
inin yıkılmasıyla birlikte 
Kasımlo Kürdistan'a döndü. 

Bu dönemde partinin yıgın
lar içerisinde hızlı biçimde 
örgütlenmesinde önemli rol 
alan Kasımlo, başlayan si
lahlı direnişin başına geçti. 
ı 973 yılında yapılan İran 
Kürdistan Demokrat Partisi 
kongresinde örgütün genel 
sekreterligine getirilen Ka
sımlo. katledildigi ı3 Tem
muz ı989 gününe kadar bu 
görevini sürdürdü. 
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