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Enı Dikevin Sala NU .. 
Eger em bibejin ku di sala 

1989'an da li dinyaye gelek 
guhurinen mezin pek hatine, 
we ev ne şaş be. 

Di van demen dawi da hewa 
nermbfm fı aşitiye li ser pe
wendiyen navnetewi, di dere
ceke giring da hukme xwe 
nişan da fı ev rewşa han sala 
çfıyi ji dom kir, hetta betir 
xurt kir. Peşniyar fı ditinen li 
ser sinorkirina çeken nuk
leri fı gav bi gav ji bini rakiri
na wan, sekinandına çekiri
na çeken kimyayi, ji holera
kirina yen heyi fı disa kem
kirina çeken konvansiyonel 
niha betir zelal bfıye. Ye heri 
giring ji ew e ku, fikir fı ram
anen dij · ıeca çekdari fı şeran 
di nav gel da belav dibe fı roj 
bi roj hejmara aligiran xurt
tir dike. Aşkera ye kt.i daxwaz 
fı tekoşina aşitiye ya gel ji, li 
peşberi meylen militarıst fı 
peşigirtina şeran navgineke 
bi hukum e. Beguman ev, li 
ser revebiren dewlet fı huku
metan tesireke zordayine çe
dike, mecala propagandq. fı 
tevgera aligiren şere sar teng 
dike. 

Be şik di sala 1989'an da ji 
ali encamen xwe va, guhurin
en h eri ciddi fı bi tesir li wela
ten sosyalist çebfın. 
Pişti ku li Yekitiya Sovyet 

revebiriya Gorbaçov hate se
ri fı siyaseta Glasnost fı Pres
troyka hate çespandin (tet
biqkirin). li van welatan 
pirsgireken sergirti aşkera 
bfın fı derketin ser rfıye ave. 
Ji ber ve yeke sala çüyi, dem 
fı dewren berya xwe qat bi qat 
paşta hişt fı bi gelek guharti
nan derbas bfı. 

Di 1 989'an da li gelek ko
mar fı navçeyen Yekitiya 
Sovyet, sergejayiyen netewi 
fireh bfın. Wek ku di mina
ken welaten Baltiq da ji hate 
ditin, hin ji van komaran 
cehd dikin da ku ji Yekitiya 
Sovyet veqetin fı wek dewle
ten cihe xwe saz bikin. 

Di helbijartina Polonyaye 
da aligiren "Piştgiri" ye (Soli
darnost) piraniya dengan 
girtın fı di hukumeta niha da 
komunist tene bi çend weziri 
tene temsilkirin. Li Macaris
tane ji, partiya revebir pro
grama xwe guhart, xwe wek 
partiyeke sosyal demoqrat ji 
nfı va saz kir, di ware siyasi 
da sistema "piraniye" peji
rand fı li gor ve sisteme zago
nen nfı derxist. Herweha ev 
bfıyeren han, guhurinen sale 
yen heri giring bfın. 

Li Elmanya Demoqratik, 
xwepeşandinen geli fı koçbfı
nen berbi Elmanya Rojava, 

zor da Honecker da ku ji we
zife dürkeve. Revebiren pişti 
Honecker, di seri da mafe 
gera welaten dereke qebfıl ki
rin fı tevi gelek guhartinen 
din elan kirin da ku li welat 
helbijartin çebe. Ev rewşa 
han, bibe nebe pirsa yekitiya 
herdu Elmanyayan ji nfı va 
kir babetek rojane. 

Li Çekoslovakyaye, ku de
meki bedeng dihat xuyan, 
xwepeşandinen geli li dfı hev 
çedibin fı hukumet wek wela
ten sosyalist endin berbi gu
hartinen giring en siyasi va 
diçin. Di ve navbere da rola 
peşengiya partiye ji hole ha te 
rakirin, hukumeteke ku mer
iven ne komunist ji te da 
hene hate damezrandin. 

Li Bulgarıstane ji, Jivkov ji 
wezife hat dfırxistin. 

Li Romanyaye ji, di xwe
peşandaneke girsi da. bi gu
le barane bi h ezaran kes ha
tin kuşUn. Piştra edi bfıyer li 
ser hev qewimin heta ku da
wiya rejima Çawfışesko hat. 
Wek welaten din en Ewrfıpa 
Rojava, Çawfışesko ji bi met
oden aştiye reform pek nea
nin, ku ev yek bu sederne kuş
Una wi. 

Meriv nikare texmineki 
esehi bike ku, ka hemfı ev gu
hurinen welaten sosyalist di 

Rapora Komela Ma.len 
Mirovi~ ya Diyarbekir 

Komela Mafen Mlrovi ya Dlyarbeldr: ''Li herem~ rewş wehim e ••• Gund ten valakirln, insan 
~n surgiinldrin ••. Di herem~ da terora dewlet~ hukum dike". 

Raksiyonen diji rejima faşist u 
koloniyalist a ku beperwa mafen 
mirovi dide bin piyan, ve deme her 
di rojeve da ye. Darbelen peşveru u 
demokratik en geleKurdu Tirk, rex
istinen ku di vi wari da xebare dikin, 
ji gelek aliyan va neziki V~ pirse di
bin fi tewre xwe kivş dikin. 
Pişti şfiba lstembole a Komela 

Mafen Mirovi, şfiba Diyarbekire ji 

' 
her di eyni babete da, bi nave "Gü-
neydogu 89" (Rojhilat 89) raporek 
weşand. 

Di ve rapore da- ku ji gelek mue
sesen fermi, rexistinen mesleki u ji 
presse ra hatiye şandin, weha re go
tin; 

"Ev tetbiqat, şikleki bineki nerm
ki-ri e 12'e llone ye. Annanca eSasi 
a qanune ew e ku, ji bo tirsandin u 

beTıezkirina muxalefeta civaki, maf 
u azadiyen bingehin biqurtisine, ji 
hole rake. Dema meriv hertim direj
kirina 'Ola~anüstü Hal' (Rewşa A
warte) li ber çavan bigre, dikare ji 
we ra beje 'Qanfineke esasi ya tay
beti'. Qanfin mudaxaleyi dadgehe di
ke, hebfina mafe mulkiyere nas nake 

Dfımahik r. 3 

Şik tun.e ku, di 1989'an daji bo Kurdistana irane xesaıu heri 
mezin bi qellaşi şehidkirina Sekretere Gişti yePDK-İ Dr. 
Abdurehman Qasimlo bü. 

reçeke çawa da we birneşin fı 
we heta kudere herin. U aş
kera ye ku ev bfıyeren han, 
we di çapa dinyayk en da bi
bin babeten mijfıliye yen se
reke. 

Di 1989'an da disa cehd fı 
xebaten derheqa çareserkin
na pirsgireken navçeyi. bi ri-

ya hevditin fı lihevhatine ha
Un domandin. Li welaten 
Emrika Latini, Afriqa, Roj
bilata Navin fı li mintiqeyen 
din en Asyaye ji bo çareser
kirina hin pirsgireken weha 
qonaxen giring ten stendin, 
le J i bo h in pirsgireken din ne 

DUmahikr.3 

Li ser bOyeren 
Romanya 

Li welaten Ewrüpa Rojhilat pela 
guhertine li dawiye li Romanya ji 
xist. Le ji hemuyan xurttir lexist. 
Destpekirina bCıyeran Cı rCıxan
dina hukumeta ÇawCışeskCı di 
nav çend rojan da Cı bi guherti
neke lez, le gelek bi xwini çebCı. 
Pişti rabuna gel, leşker ji xwe da 
ali gel; le hezen "parastine" 
çend roj ber xwe dan Cı diji leşker 
şerkirin. Bona ve yeke gelek 
xwin rijiya, gor hin gotinan bi he
zaran insan hatin kuştin. Her usa 
ji di nav da, gelek bajar ci Cı ci xi
rabe bCın, şewitin. 

Ev çend meh in ku dinya bi gu
hartinen EwrCıpa Rojhilat mijCıl e. 
BCıyeran li Poloniye dest pe kir, 
pisti derbasi Mecaristane bu ji 
we ji bi dor, ji DDR, Çikoslowek
ya, Bulgariya derbas bu Cı giha 
Romanya. 

Di van welatan da, reten gel ku 
diji hukumete derdikevin Cı gu
hartin dixwazin ji gelek Mzen 
cuda cuda pek te. Helbet, da
xwaz hernCı ne yek in. Le tişte 
mişterek iro ev e ku, xelk li hernCı 
van welatan diji yekdengiye, diji 
hukma partiya komunist derdike-

vi n ku bi hilbijartina gel ne hatiye 
ser hukim Cı serbestiya bir Cı baw
eri, çapemeni, rexistini, ciwateke 
pirdengi, pirparti Cı hilbijartinen 
geli Cı serbest dixwazin. 

Xuya ye ku pirs Cı problemen 
salan civiyane Cı iro, pişti guherti
nen · perestroyka Cı glasnoste li 
Yekitiya Sovyet, li van welatan ji 
xwe da der. 

Ji Romanya pe ve, li van wela
tan, guhertinen gelek mezin bi 
nermi, ango M xwini çebCın. Le 
mixabin, li Romanya pir xwin ri
jiya. Sederne ve yeke bi raya me 
ev e ku, rejima ÇawCışeskCı ji he
mCıyan zetir hişk bCı. Wi, tevi jin, 
zarok Cı hernCı malbata xwe xa
nedaniyek ava kiribCı. E'v xane
dan di saya rexistineke mezin a 
polesan Cı di saya re Cı olaxen zor
dariye re hukma xwe dajot. Ça
wCışesku ew tişt hernCı bi nave 
sosyalistiye bi reva dibir ku, bi 
rasti tu eleqeye xwe bi sosya
lizme tune bu u zirara xwe zetir 
da sosyalizme. Le ew zordari u 
hukma şidandi ji pere nekir u dor 
hate Çawuşesku ji. Gava ew u 
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TEVGER 

Qetliama gunde Saade 

Qatile gundiyen Scıade dewleta Tirk e. 

Gava di 25'e meha Çiriya 
Paşin de li gunde Saade (İki
yakaye) bi xwinrejiyek hovi
ti 28 gundi di şeveke de hatin 
kuştin, waliye dewleta Tirk e 
herema Kurdistane, beyi ku ji 
ser masa xwe rabe here tehqi
qate bike, rojnamevan ci
vandin u beyana xwe da. Li 
gor wali. ev qetliam ji wek 
qetliamen her gav bu. PKK'e 
disa eriş biribu ser gundiyen 
dewlethiz u milethiz, xwin 
retibu, jin zarok, kal u ciwan 
kuştibun. Çimki zedetirine 
kuşUyan jin u zarok b un. 

b ete u h eta se seetan ji kes bi 
ser wan de nehatibu. Meriven 
kuşUyan yen sax mabun wan 
ji eşkere dikirin ku, rüreşen 
qetliame dewlet bi xwe ye. ne 
kesini din in. 

Gelek sebebini din ji hene 
ku didin xwiyakirin ku dew
leta xwinxwar a Tir k ev qet
liam pek aniye. Dema ev qet
liam pek hat li Kurdistane bi 
ixrackirina 7 parlamenteren 
Kurd ji partiya sosyaldemok
rat pelek welatpareziye rabu
bu u bi bezaran kes ji SHP'e 
vediqetiyan, komiten 12 ba
jaren Kurdistane, gelek 
teşki-lat. reis belediye u en
damen meclisa belediyan 
SHP rüreş dikirin. Pela ruhe 
Kurdayetiye rojname u raya 
gişti ya Tirkiye dihejand. 
Eşkere bu ku, dewlete dixwest 
bi ve qet-liame, ruhe we pela 
welatpa-reziye u tesira we ya 
li hundur u derva bişkine. 

Sebebeki eşkere ye dinji ew 
bu ku. pişti avakirina hin 
bendan li ser çeme Firat u 
proja GAP'e ne bes Suriye. 1-
raqe ji aciz kiribu. Dewleta 
Tirkiye di haziriye de bu ku 

ave bibire u bendavan dagire, 
le Suriye u bi taybeti Iraqe 
nedixwest. Iraqe haziri dikir 
ku heyeteke pişti çend rojan 
bişine Tirkiye li ser ve yeke 
bi Tirkiye re rüne. Tirkiye ji 
istixbarat girtibu ku Iraqe 
dest avetiye PKK'yiyan u wan 
di nav xwe de dihewine, ali
kariya wp.n dike. Lama gava 
qetliama gunde Saade pek 
hat. rasterast. dewlete idia 
kir ku. xwediye q etliame 
PKK'yi ne u pişti we reviyane 
nav erde Iraqe. Bi vi awayi, 
Tirkiye dixwest ku bi Iraqe re 
di bazare de. karta PKK'e 
bilize. 

U bi ser neket, zu bi zu. ev 
plan u kare qirej e dewleta 
Tirk eşkere bu. Iro welat u 
dinya hemu dizanin ku qati
le 28 gundiyen be suc en gun
de Saade. dewleta Tirk bixwe 
ye. 

Ev buyera hoviti, dive ji bo 
me hemuyan u bi taybeti ji bo 
PKK'e bibe ibretek mezin u 
dive em hişyarbin, hesab bi
kin ji iro pe ve we karen wiha 
he betir bi pilan pek ben. 

o 

ingntere 

Gava wali ev beyan dida, ji 
xwe emin u pir rehet xwiya 
dikir. Gelo gelek delilen ber
biçav di deste wi de bun lama 
ew qas rehet u emin bu? Ma 
hin ji ser masa xwe ranebu
bu, tu tehqiqat nekiribu, ça
wa dibu ku ewqas bi emini u 
reheti idia dikir ku PKK ev 
qetliam kiriye? Eşkere bu ku 
wali rehetiya xwe ji PKK'e di
girt. Çimki heta we gave gelek 
caran qetliamen weha qe
wimibun. dewlete qetliam 
xistibun hustuye we u PKK' e ji 
gotibu ku "ere, ev gundi xayin 
bun min ew kuştin". Bi rasti 
ger ne hemuyen wan binji hi
nen wan ji ali we de hatibun 
kuştin. Loma wali texmin di
kir ku beje qetliam ji ali 
PKK'e ve hatiye kirin. we her
kes bawer bike u PKK ji ji xwe 
we bej e ku "min ev qetliam 
kiriye". 

U niza gur li ku miribu ku 
ve care wiha nebu. PKK'e be
yan da ku tu tekiliyen we bi 
qetliama gunde Saade tune. 
Ji xwe gelek delil hebun ku 
dida xwiyakirin ku qetliam 
ji ali dewleta Tirk hatiye 
plankirin u bicihanin. Beri 
her tişti gundiyen ku tevi jin 
u zaroken xwe hatibun kuş
tın. ne terefdare dewlete bun, 
çeke dewlete hilnegirtibun, 
heta der u dare, ew bi welat
parezi, bi doste Parti Demok
rati Kurdistani Iraq dinasin. 
Gava Kurden Kurdistana Ira
qe ji ber bomben kimyayi re
viyabun, hatibun Kurdistana 
Tirkiye. van gundiyan xwedi
ti li wan kiribun, lama zabite 
Tirk gelek caran gef li wan 
dixwarin, digot we kleşinkof 
hene, binin teslim bikin. 

Civineke serkefti 

Şeva ku ew hatibun kuştin, 
çekdaren gund (en terefdare 
dewlete) ne li nezi malen wan 
le li hemberi din ketibun no-

Ji ali Komita TEVGER'e ya 
ingiltere, di l5'e Çileya Peşin 
a l989'an da bi nave babeta 
"Bu yeren Kurdistane yen da
wi" civinek hate çekirin. Ev 
elvina han li salona Komela 
Karkeren Kurdistan a Lon
draye hatebi ci anin u di ci
vine da seriya 300 kes beşdar 
b ün. 

H ev ale ku elvine ve kir. j i 
bo piştgiriya Komita Karker 
e Komele spas kir u du ra 
nunere TEVGER'e axaftina 
xwe peşkeş kir. 

Pişti ku hevale bejevan 
rewşa gele me u welatparezan 
en perçen Kurdistane. dijwa
riyen ku te da ne bi kurti ra
we kir, siyaseta dewleta ko
lonyalist a Tirk a ji dewra 
komare heta iro bi firehi 
şirovekir. 

Bi minakan nişan da ku. 
dewleta Tirk li ser bingeha 
nijadperesti u şoven hatiye 
damezrandin, di navbera ni
jadperestiya Tirk u nijadpe
restiya Nazi da şibandine 
mezin hene, di çespandine da 
ji tişten wek hev dikin. 

Peşan da ku, gele Kurd li dij 
ve siyasete rawestiyaye. ji bo 
bidestxistina azadiya xwe ge
lek caran seri hildaye. Re
jima kolanyalist ji, ji aliki 
va van serhildanan bi xwine 
temirandiye ji aliki va ji se
rhildanen gele Kurd wek gij
kirinen biyaniyan u kevne
perest. wek tevgeren oli daye 

·ruşandan. 

Bejevan li ser rewşa pişti 
l2'e İLone ji sekini u bi kurti 
ev tişt gotin: 

"Sedemeki bingehin e hati-

na hukme cunta faşist. peli
xandina tevgera welatpare
zen Kurdistane ku roj. bi roj 
firehtir dibu u helandina gele 
Kurd bu. Ji ber ve yeke ji, ge
neralen li hember gele me 
şereki ne ilankiri li dar xis
tin. Wana di hemu warenjiy
ane da bi awaki dijwar siya
seta zordesti u terare pek 
anin. U serfiraz nebun. Tevi 
hemu cehden wan gele Kurd u 
hezen wi yen welatparez ne
heliyan. li hundir u derva 
tekoşine domandin. Pirsgi
reka Kurd di nav gele Tirk bi 
xwe u hezen wi yen demok
ratik da, di ware navnetewi 
da bu babeteke sereke. İro, 
siyaseta ku dibeje Kurd tune 
ya ku ji l924'an virda ji ali 
buıjuwaziye kolanyalist va 
te ajotin, iflas kiriye .. . " 

Bej evan. li ser ditinen TEV-

2 

GER'e yen derheqa babeten 
cuda, tegihiştine we yen teko
şine ji sekini u weha got: "Em 
bang dikin, da ku baweriyen 
wan en oli u siyasi çi dibe 
bila bibe hemu hezen gel, we
latparezen bi rexistin u be 
rexıstin dest bidin hev, ji bo 
tekoşineke muşterek bibin 
yek. ü dive bete zanin ku 
TEVGERji bo ve yeke diceh
dine". 

Di beşa duwemin a elvine 
da, dor hate ser pirsen guhda
ran. Him nuneren rexisti
nan, him ji guhdaren ku ne di 
we rewşe da bun ji TEVGER'e, 
stratejiya wi u tegiştinen we 
yen tekoşine gelek pirs kirin. 
Civin gelek bi geşi u bi hal
keşi hate guhdarikirin u · bı 
serfirazi kuta bu. 

o 

·~ 
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Dfunahika nivisan 

Bi Heviyen Nii Em Dikevin sala Nu 
mumkun e ku meriv belısa 
çareseriye bike. Beşik, heta 
ku ev xebaten han ji daxwa
zen meşru yen gelan ra, Ji 
mafen wan en wekhevi u 
çarenusi ra ters nekeve dive 
piştgiri le bete kirin. 

U mixabin ku di l989'an da 
di rewşa 25 milyon gele Kurd 
da berbi başiye tu guhurinek 
çe nebu. Berevajiye we, dij
wariyen ku gele me te da ye 
betir bun, zulm u terara ko
lonyalistan hartir bu. 

Li parçe Kurdistane, ya ku 
di bin dagirkeriya rejima 
Saddame bi xwin da ye, li 
hemher gele me seranseri 
sale erişen dijmin dom kir. 
Pişti valakirina bi hezaran 
gunden Kurdistane rejima 
Saddam, li gelek qezayan ji 
plana xwe ya nefiye ternam 
kir. Li mintiqeyen sinoren 
Tirkiye u İrane, bert>i hundir 
va bi qasi 30 km hatin valak
irin u ji insanan hatin 
xalikirin. Di parçeyen Kur
distana İran u Suriye da Ji, di 
rewşa gele me da berbi başiye 
tiştek naye xuyan. Şik tune 
ku, di 1989'an daji bo Kurdis
tana İranexesara heri mezin, 
bi qellaşi şehidkirina S ek
retere Gişti ye PDKİ Dr. Abdu
ralıman Qasimlo u endame 
KM Abdulah Qadiri bu. Bi 
kuşUna Qasimlo tevgera we-

latparez a Kurd serokeki xwe 
ye heja winda kir. 

Di ve dewra ku em digihijin 
dawiya Sedsala 20'an, Tirki
ye hej Ji hebuna gele Kurd in
kar dike, di 1989'an da li 
Kurdistane metoden terore 
yen kevn dajo u serda ji hin 
metoden din bi ser vedike. 
Dewleta Tirk, di hemu waren 
jiyane da li hemher gele Kurd 
şereki dijwar didomine. Ar
manca wi, jarkirina bir u 
baweriyen welatperweri ku 
di nav gel da bi lez belav dibe, 
qelskirina daxwaziyen aza
diye, tirsandin u helandina 
gel u hezen welatparez e, bi 
cihanina neflyen mezin e. Li 
gel van zordestiyen siyasi, 
eskeri, ekonomik u çandi di 
l989'an da hezen qatil en 
dewlete li hemher gele me 
dest davejin qetliyarrıan. Hu
kumeta Tirk, li hemher pe
naberen Kurdistane ku ji 
parçeki welate xwe hatine 
parçeki din dijminatiya xwe 
didomine. Mafe penaberiye 
nade wan u wana di nav diri
telan da, di kampen hesarki
ri da hepis dike. 

Tevi van hem u nebaşiyan ji 
em, saleki li du xwe dihelin, 
him ji bo peşeroja welat t1 ge
le xwe him Ji Ji bo peşeroja 
dinyaye ne dilsar in, bi hevi 
ne. Li welaten dinyaye gu-

hurin bi kijan şikli dibe bila 
hibe, bi gişti insan berbi din
yayeke baştir, berbi peşero
jeke xweştir dimeşe. Di 1989' 
an da, li dine, zedetirin li ser 
babeten demoqrasi u mafen 
mirovi hate xeberdan u ev ji 
aliyeki va bo ve meşe mizgi
niyek e. Bi meşek weha ra 
em, heta dawiye bawer in ku 
we gele Kurd ji nav şert u 
zurüfen nemirovi dere u we li 
welate xwe serbixwe u azad 
biji. Nişaneke veya ew e ku, 
bi dehan sal zordesti u terora 
dijmin nikaribu daxwaziya 
rtzgariye ya gele Kurd bife
tisine, peşi li tikoşina jiya
nek wekhevi, wek gelen din, 
bigre. Beguman em, dijwari
yen peşberi xwe, qeweta dij
min u hovitiya wi biçuk na
binin. Le ev, qet naye we 
mane ku we li Kurdistane 
rewş tim weha be. Li Kurdis
tane refen welatperwer bi lez 
xurt dibe, di nav peşverü u de
moqraten Tirk da piştgiri u 
hevkariya gele me roj bi roj 
zede dibe. Pirsa Kurdan, bi 
tempoyek lez dikeve roJeva 
raya gişti a navnetewi. 

Serketin a gelan e ku li dij 
kedxwari u zordesti, nijad
peresti, kolonyalistiye şer di
kin. Em bi ve baweriye dike
vin sala l990'i. 

o 

Rapora Komela Malen Mirovi ... 
u bi vi awayi ji re dide ku heyiyen 
(mal, milk) şexsi en ku nayen barki
rin, nexweşxane,dibistan ji hezen 
emniyete ra ben tehsiskirin. Hemfı 
azadi bi ve qanfıne ten guhastin, ku 
ew azadi dikevin rewşeke aloz, her
wexteki dikarin paşda ben stendin. 
Selahiyeta xebitandina silahan ya ku 
bi ve qanfıne dane desre hezen emni
yete, gihiştiye ser sinore tehditkirina 
jiyane. Bi ve qanfıne, zemane girtina 
li bin çavan, dikare meheki bete di
rejkirin. Li diji kiriyaren keyfi en 
waliyan ji, dewa iptalkirine nikare 
bete vekirin. Qanun bi fikreke pri
miuv ya ku dixwaze dewlete li diji 
kesan bipareze, h.auye arnadekirin. 
Ev qanfına ku imkana kiriyaren key
fi dide hezen emniyere, dide xuyan 
ku, eşkence fı zordesu di bin para
stin fı zanina dewlete da pekte. Li 
hererne rewş wahim e. Bi çave 
"anarşisre muhtemel" li xelke re me
zekirin, Gund ten valakirin, insan 
ten surgfınkirin. Ji ber ve qanfıne fı 
encamen we yen xirab, di hererne da 
terora dewlere hukum dike. 

Rapor di beşeki da ji, li bin ser
nivisara "Sistema parezgeriya gunda 
fı silahgirtina bi zore" cih di de van 
ditinan: 

"Li deveren ku qet li diji hezen 
emniyete tu çalakl nabin ji, ew her 
parezgeran tayin dikin. Dixwazin bi 
zore silahan di nav xelke da belav
kin, da ku riya hevdu qirkirine bete 
serrastkirin fı fenomena "Alayen He
midiye" disa derkeve medere. Kesen 
ku naxwazin bibin parezgeren gun
dan, ew pesira xwe ji eşkence, zord
estlye fı koçkirine nikarin xilaz bi
kin. Li kesen curmkar silah ten be
lavkirin. Li hererne 16 hezar parez
ger hene. Gunden ku wergirtina sila
han qebfıl nakin ji wan ra marnos
teyen dibistanan nayen şandin. Dibi
stan ten girtin. Zordesuyen ku ji ber 
negirtina silahan li hererne diqewi
min, heta niha bfıne sederne we yeke 
ku 30 hezar kes tene ji dorhela nav
bera Çatak u Serte, barkirine çfıne 

navenda bajare W ane. Eger parezgeri 
fı silahwergirtin çareke serkevu bU
ya, diviyabfı ku li hererne qet bfıye
rek neqewimiya. Parezger fı hezen 
emniyete, naxwazin ku dawiya 
Rewşa Awarte were, çimki ev hin
dek imkanan ji wan ra peyda dike, 
hetta ji bo berdewamkirina we, ew 
be rawestan ji bo qewirnandina bU
yeran cehd dikin. 

Di beşa S'a da ji rapor li ser zor
desta u qedexeyen li ser zirnan fı 
çanda Kurdi fı qanfına 2932 van 
ditinan tine ziman: 

Bi ve qanfıne peywendiyen navne
tewi ten pepezkirin. Qanfın dibeje 
ku zimane zikmatiye hevwelauyen 
Tirkiye, zimane Tirki ye. Meriv bi 
awaye biyolojik fı fizyolojik, bi 
maharete ferbfın fı qisekirina zima-

neki taybeti ji diya xwe nabin. 
Stroktura zirnan ji we civata ku ew 
teda çebfıne fı mezin bune werdigrin. 
Ev zirnan zimane zikmaki ye wan e. 
U belebi qanfıne kivşkirina zirnane 
zikmaki hatiye hewildayin. Ev fe
nomeneki w isa ye ku ji aliye tabiate 
u civake va naye qebCılkirin. Di her
ema me da, bi hezaran kesen ku 
Tirki nizanin, derdixine peşiya meh
keman. Tayinkirina tercumanan ji 
bo van kesan, rastiyek e. U bele ev 
mafe han, piri caran naye dayin. 
Mehkeme bi kemasiyen giring 
çooibin. Bi qanfınan kivşkirina zirna
ne zikmaki, rakirina zimane Kurdi 
ku parçeki mirata diroki, çandi ya 
insaniyete ye, berdewamkirina fık
reke kevnare fı paşverfı ye di zemane 
meda. 

o 

Li ser BOyeren Romanya 
meriven wi bi xurti diji guhartine 
derketin u xwestin bi deste leş
ker u "hezen parastine" rabuna 
gel bipelixinin, hinge xwin rijiya 
u welat ser u bin bu. Le li dawiye 
xanedaniya Çawuşesku hilweşi 
u çü, ew ji di bin da man. · 

Meriv dikare ooje ku, bi hilweşi
na ve hukma zordest li dinyaye -
çi çep, çi rast- hemu kes dilxweş 
bun. Le tiştek ji heye bala meri
van dikişine: hezen kevnepe
rest dixwazin, wek kemasiyen 
sosyalizme yen din, sazumana 
Çawuşesku ji wek sosyalizm ni
şandin u pe sosyalizme rüreş bi
kin. Ew niha bi van buyeran ge
lek şa dibin u dibejin dawiya sos
yalizme hat. ü zordest ü kedxur 
dixwazin bi vi awayi rejimen xwe
yi kevneperest baş u çetir nişan
din. Yek ji ji wan karbidesten Tir
kiye ne. Rojnaman Tirkiye .ji ji 
buyeren Ewrüpa Rojhilat ra çepi
kan ledixin, bo Romanya dibejin 

"diktadori hilweşi". Serokcum
hur Ozal ji hukumeta nu ya Ro
manya ra pirozname dişine, te 
da behsa diktatoriya bere u de
mokratiye dike. Baş e, le dive yek 
ji wan bibirse: Ma rejima we çi ye? 
Ew ji ya Çawuşeskü sed qati ser
desttir u xwini nine? Ew bi heza
ran şoreşger u welatparezen li 
zindanan, ewqas zulm u teda li 
ser peşveruyan, ewqas hovi diji 
gele Kurd çiye? Me nebihist ku li 
Romanye kesek ji birçiyan miriye, 
le li Tirkiye xelk ji teqirtiye çave 
xwe u zaroken xwe difroşe, bi 
dehhezaran jin xwe difroşin. 

Le xuya ye karbidesten Tirk 
Mşerm in. Helbet beşerm ne 
tene ew in. Yen ku bi buyeren 
han di welaten Ewrupaya Rojhilat 
da ewqas şa dibin, le diji Şili, 
Efriqa Başur, Kurdistane, Tirkiye 
u hwd. deng dernaxin, di ware 
demokratiye da durü ne u dere
wan dikin. 

Her usa ji, dive hezen peşve
rü, demokrat u sosyalist ji, ji bu
yeren welaten sosyalist dersan 
bistinin. Kemasi, xeleti, pisi u xi
rabiyen han ku bi nave sosyaliz
me bi kar ten, zirara xwe zadetir 
didine sosyalizme u hezen şo
reşger, peşverü li hemu cihane. 
Dive hezen sosyalist ji diroke 
dersan bistinin u qe nebe naha 
şu nda re nedin xeleti u xirabiyen 
usa mezin, tedbiren xwe bisti
nin. Xanedani ne gor sosyalizme 
ye. Dive şexis u komik li ser gel 
nebin hukumdar. Dive bende 
kare welat bi rasti ji di dest gel da 
be u gor mat en gel bi reva b içe. 
Bo ve yeke ji dive serbestiyek fi
re h hebe, heq u azadiyen bin
gehin bi kar ben, her tişt vekiri 
be ü hukumet ü hemü kesen 
karbidest, di her derece da bi de
ste gel ben hilbijartin. 

Gele Romanya, bi hilweşina 
sazumana Çawuşesku, iro bihna 
azadi u serbestiye dikişine u di
lana d ike. E w bo geleki tişteki 

xweş e, heja ye. Le tişte muhim, 
naha şu nda we ber bi ku biçe? Li 
der u hundir welat hin haz dixwa
zin ku Romanya ji ber bi paş 
bikişinin, deri li sosyalizme big
rin. Aogo kese ku ji barane di
reve, ber bi teroke bibin .. Le em 
hevi dikin ku ew kesen kevne
perst bi ser nakevin ü gele Ro
manya kemasiyen heyi ji orte 
hiltine u hin ber bi peş diçe. 
Tişteki din heye: Ev pela hane, 

ango çi tesira we li ser Tirkiye u 
welaten Rojhilata Navin en dine 
bike? Xelke van welatan ji hernCı 
tiştan dibine ü dibihise. Le hin ji 
ciye xwe nalive .. Le bi rasti, yen 
ku zadetir hewcedari heq ü aza
diyan in u hewcedari serbestiye 
ne gelen me ne. Dive şoreşger, 
welatparez u hemu demokraten 
welaten me bala xwe bidin ve ye
ka u bo rabüneke geli kar bikin, 
peşengi bikin. Serbesti xwe bi 
xwe naye. Dive gel dest bide hev 
u bi marani derkeve kuçe ü kola
nan. 
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Tirkiye ber 
bi ku ve diçe? 

Ev pirsa pirseke gelek edeti 
ye: çawaki li her welati ha
tlye pirsin. Li Tirkiye ji gelek 
caran hatiye pirsin. Disa ça
waki ev dema ku em te re der
has dibin, li · gelek welatan 
b üye pirsek. li Tir ki ye j i w ek 
pirseke di rojeva siyasi de ye. 
Ev pirsa çiqas edeti be ji, pir
seke gelek bi mane ü bi iddia 
ye. Ji bo ve ji, mirov her deme 
ve pirse ji xwe ü ji civake na
pirse. Ji bo ku te zanin, ku 
bersiva ve pirse gelek zahmet 
e. U em di ve nivisandine de 
ve pirse ji we naveroke biçek 
dür ü kem zehmet dipirsin ü 
li ser radiwestin. 

Em hemü ji bo karakter a 
rejima Tirkiye li hev dikin ü 
em hemü dibejin, ku "rejia
ma Tirkiye, rejimeke kolon-

fen xwe yen netewi ü demok
ratik be par e. Di dawiya sed
sala bistan de, di bin zilm ü 
tadeke naye qebülkirin da 
ye. Ji her du rojan careke 
gundi ü welatparezen Kurd 
ten kuştın ü ten girtin. Rejim 
mecbur dike ku gundiyen 
Kurd ji axa xwe derkevin 
biçin ü li bajaren mezin yen 
metrepole cih bibin .. 

Em gihiştin van hemü tiş
tan. U tişteki din heye, ku 
bes karker, gundi, esnaf ü 
rewşenbiren Tirk: gele Kurd 
re nerazibüyina xwe ji rejim 
diyar dikin, burjuwaziya 
monopal ü karbidest ji ne
razibüyina xwe diyar dike. 
Ev pirs pirsa iro ji nine. 
Kriza sistema manapolist ü 
ya faşist. di çebüna laşe xwe 

Civak, ji bo ku ev rejlma faşist ii kolanyalist ba 
xistin ii felişandin, eşeke mezin dikşine. Civak ji 
bo çareserkirlna pirsen xwe li alternativeke di
gere. Xuya ye ku ev alternativa ji: alternativa de-

mokratik, şoreşger e. Pewistiya civake, bi rejime
ka demokratik e, ku di ve rejime de :ı:ebatkaren 

Tirkiye :ı:wediye hemii mafen demokratik, abori ii 
siyasi bin. Di hukme siyasi de, xwediye pareke ve

kiri bin. Disa pewistiya civake, bl azadi ii rlzgar 
biina gele Kurd e. Yani gele Kurd qedera xwe bi 

deste xwe tayin bike, bi her awayi azad be, dewle-
ta xwe ya serbixwe ji pek bine. 

yalist (metingehkar) ü faşist 
e. Buıjuwaziya manapolist di 
rejima Tirkiye de karbidest 
e. Rejimeke kedxwar, zilum
kar e". Rejima Tirkiye gire
dayi vi karektere xwe, dijmi
ne karker, gundi, buıjuwa
ziye piçük, esnaf, xwendevan, 
xort ü rewşenbiran e. Dijmi
ne gele Kurd, Çerkez, Laz, Er
men ü milliyeten din e. 

Bi maneyeke din, . karker, 
gundi, xwendevan, rewşenbir 
ü hem u xebatkaren Tir k ji re
jima iro ne razi ne. Di eyni 
wexte de, gele Kurd ü netewey
en din, bi du caran ji rejime 
na razi ne. Vi rejimi rejimek 
biyani dizanin! 

Çimki, xebatkaren Tirk, 
rewşenbir ü xwendevan di 
bin tade ü zilme da ne. Ji he
mü mafen xwe yen abori ü de
mokratik be par in. Bindest 
in ü di karbidestiya Tirkiye 
de xwediye tu paran ninin. 
Karker di kargehan de di bin 
şerten gelek zehmet de jiyana 
xwe didominin, le buıj uwa
ziye karbidest dewlemend 
dibe, heriken wan tiji dibin, -.. 
Ev bi xwe birçine ü nikarin 
zaroken xwe bişinin dibista
ne, jiyaneke wek mirovi nik
arin tesis bikin. Gundi şev ü 
roj dixebitin, ew xebata wan 
ziken wan ter nake, tişten 
baş yen ew diafirinin diçin 
sük ü malen dewlemenda. 
Rewşenbir ü xorten Tirkiye ji 
hemü mafen azadiye ü de
mokrasiye be par in. Bi azadi 
nikarin xwe peş bixin. 

Gele Kurd di bin zulma ko
lonyalist da ye: ji hemü ma-

de, ji bo ve pirse ji sedem çe-
kirine. · 

Sabanci, ku "xwediye Ede
ne" ye, gelek Tirk ü Kurd baş 
nas dikin. Haci Sahanci yek 
ji mezinen malhata Sahanci 
ye: him seroke Holdinga Sa
banci ye ü him ji seroke 
Komita Revebir ya Odeya Sa
nayi ya Edene ye. Haci Sa
banci di şirovekirina sala 
1989'an de tişten eceb dibeje. 
Haci Sahanci di şirovekirina 
xwe de bi enflasyone dest pe 
dike ü dibeje ku: "Sedema he
mü xirabiyan enflasyon e ü 
peşiya enflasyone ji nehate 
girtin". 

Haci Sahanci dom dike ü 
dibeje: 

"Enflasyon e çawa be raw
estandin, ne kare aqilan e. 
Dixwazin enflasyonebi itxa
late perwerde bikin. Be le em 
enflasyone bi itxalate per
werdebikin. Bele em enflas
yone bi itxalate perwerdebi
kin, leeger di hundir de ma
liyet zede bibe, ev nabe çare
yek" 

"Ji enflasyone bes miroven 
li kolanan ne aciz in. Mute
şebus (işletmeci) ji di dere
ceeke gelek bilind de aciz in. 
Dema ku teşebbus ü xwediyen 
kargehan aciz bin, keyfa wan 
a xebate ji namine ... Zehme
ti, bi şiddete li ser hemü tebe
qeyen civake belav bfıye. 
Karker fı memur perişan in fı 
di gelek zehmetiye da ne .. " 

"Di nizama peymana bi hev 
re de xerabbfıyinek heye. Ji 
bo ve ji gelek zehmeti de bi
bin. Karbidest "min da" di
beje, le karker "min negirt" 
dibeje. Yek ji sedemen vi tişti 
fı ya mezin ji, dewlet him ji 
karkeran fı him ji ji memfı
ran wek ji sedi 48.5 zekate 
(wergi) fı ji bo tişten din pere 
dibire. Ev tişta ji, li cihane di 
welateki din da nabe .. " 

Ev reyen Haci Sahanci ji 
derdixe hole, ku ne bes gele 
Kurd fı Tirk, ji hukumete aciz 
e. Karbidest ji, ya ji ji kar
bidestan qismek ji ji huku
meta siyasi ya Tirkiye aciz 
in. Eger rejimek faşist be, vi 
Uşti pek tine. Ji bo ve ji, li 
hemberi rejimen faşist her 
deme tabaneke fireh ya ci
vaki bfıye . Li Tirkiye ji ev 
rastiya ji zu ve derketiye 
hale. 

Civak, ji bo ku ev rejima 
faşist ü kolanyalist be xistin 
fı felişandin, eşeke mezin 
dikşine. Civak ji bo çareser
kirina pirsen xwe li alter
nativeke digere. Xuya ye ku 
ev altemativa ji: altemativa 
demokratik, şoreşger e. Pe
wistiya civake, bi rejimeka 
demokratik e, ku di ve rejime 
de xebatkaren Tirkiye xwe
diye hemfı mafen demok
ratik, abori fı siyasi bin. Di 
hukme siyasi de, xwediye pa
reke vekiri bin. Disa pewis
Uya civake, bi azadi fı rizgar 
buna gele Kurd e. Yani gele 
Kurd qedera xwe bi deste xwe 
tayin bike, bi her awayi azad 
be, dewleta xwe ya serbixwe ji 
pek bine. 

U hezar mixabin, him li 
Tirkiye fı him ji li Kurdista
ne, tevgera şoreşger demok
rat ya welatparez fı sosyalist 
ji bo vi Uşti ne arnade ye. 

Eger wisa· be, pirsa 'Tirkiye 
ber bi ku ve diçe" zelal nabe fı 
de hin gelek wexüı ev pirsa di 
rojeva me de be. 

o 

Qatlianıa Meraşe 

Bi qetliama Meraşe dewleta Tirk bi pirr ali gi
hişte hinde armancen :ı:we. Peşiye di nav gele 
Kurd da bi nakokiyen ne esasi dijayeti kiir ldr. 
Paşe bii sebebe koçkirina gel ku da:ı:waza dewlete 
ji ev bii. Disan bi ve biiyere peşverii ii şoreşgeren 
mintiqe perçiqandin. Xelk bi tirs ii xofe careke 
din ji serkut kirln. 

Yanzde sal beri niha li 
bajare Meraşe şeva 24'e/ 12/ 
1978'e bi destpeka evare hin
de gruban bi çek ü dar fı kevi
ran heriş dikire ser hin xani 
fı malbatan. Baj are Meraşe 
bübfı du beş ü bi nav hev ke
Ubfı. Bi dehan sal ew xelke 
dost fı cirane hev wek dijmi
nen hezar sali le hatibfın. 
Terefe eriş dibire ser mal ü 
xaniyan, wek ku li hember 
hezek dagirker bi selawat fı 
bi tekbiran ü bi sloganen "Al
lah-Allah" erd fı esrnan diler
izand. Ev gruba erişker ew
qas bi kin fı bi hers bu tu tişt 
li ber nedisekini; di aliye 
kuştine de mer, jin fı zaran 
ferq ne dikir, hetta pisik, 
kuçik fı mirişken di nav 
male de ji dihatin kuştin. Ji 
aliye talane ve ji, vana ew 
tişte ku dikarin bibin, talan 
dikirin fı dibirin ye ku ne 
dikarin bibin tehrib dikirin 
fı dişewitandin. 

Di nava du rojan de li bajar 
bi sedan jin zarok ü zilam 
hatin kuştin. Di hinde mal
hatan de tu kes nefiliti bu. Di 
hinde malande teneyek-du 
zaroken li ber şir, di himbeza 
diyen xwe yen kuşti de diki
rin nale nal. Bi sedan dikan 
fı ticaretxane hatibfın şelan
din ü şewitandin. Bi dehan 
xani hatin şewitandin. 

G elo çi bu, çi qewimi bu? 
Çi bi Meraşiyan hatibfı? Ev 
bajare hati jibirkirin fı be
deng, çawa di nav çend rojan 
de wek du kampen dijmin ji 
hev cuda bu? Ev çend sal bün 
hinde bajaren Kurdistane ji 
bo faşisten Tirk bfı.bün ciye 
xebata siyasi. Faşisten par
tiya Turkeş vekiri fı bi dizi li 
hinde bajaran xebata xwe geş 
kiribfın. Ji van bajaran yek 
ji Meraş bu. El esas gele Kur
ctıstane derde nijadperestiye 
baş dizani, ji nijadpersten 
Tirkan ji pir kişandibfı. Fa
şistan zfı bi zfı xwe li van de
ran nedikarin der ü doran 
dest bixin. Ji bo viya ji tak
tik guherandin. Ewan bi pi
rani wexte li Kurdistane xe
bat dikirin li gel Turkizme, 
motiva islamiyete ji bi kar 
tinan. Li Meraşe ji ev motif 
bi kar inan. Li Meraşe hebü
na du mezheban (Sunni-Ale
wi) xebata wan rehettir kir. 
Faşist fı kevneperesten di 
nav mezhebe sunniyan de zü 
gihiştin h ev. ü li hember he
reketa welatparez ü peşverü 
di nav xelke da dijatiya "Ale
witiye" bi hev ra k.irin. Pişti 
demeke faşistan bi xwe bom
be avetin camiyan fı belav ki
rin ku "çep fı Alewi dixwazin 
eriş bikin ser musulmanan". 
Dewleta Tirk fı dezgahen we 
yen eşkere fı vekiri demek bu 
li Kurdistane nikaribfın tev
lihevi provakasyonan derx
in. Xebat ü haziriya wana li 
bajare Meraşe gihiştibü mer
heleke baş. Bi provaksyone
ke biçük dikarin mesele me
zin bikin. W isa ji le hat. 

Li Meraşe ev provakasyona 

dewlete ü faşistan firset da 
h ukumeta Tir k (ku wi wexti 
Ecevit'e 'demokrat' serok
wezir bu) ku li çend bajaren 
Kurdistane idara urfi ilan 
bike. Di 27'e Çiriya 1978'an 
de İdara-Urfi hat ilan kirin. 
Edin ji bo Tirkiya fı Kurdista
ne ev destpeka dewreyeke nu 
bu. wek te zanin idara-urfi 
edin ne rabfı ü her firehtir bfı 
heta ku cunta faşist ji hat ser 
hukum. Bi destpeka Meraşe 
her eşa li ser gel fı peşverü fı 
şdreşgeran edin bi şikleki ve
kiri kete deste dewlete . Bi 
hezaran insan hatin girtin, 
mehkemekirin fı cezakirin. 
Bi sedan insan di nav van 
çend salan de hatin kuştın fı 
idamkirin. 

G elek kes bi suc en neis
patkiri (ku polis fı MİT'e ave
tibfı ser stuye wan) di zinda
nan de man. U deh sal derbas 
bfın sucdar fı qatilen xelke be 
guneh ye Meraşe "nehatin 
tespit kirin". Di salen ewil da 
hinde kes hatin girtın le hedi 
hedi hemfı hatin berdan. Di 
netice da mehkeme biryar da 
ku ev kesen ku ev kar kirine 
nayen tespitk.irin. "Delil tera 
cezakirina wan nake"(l) Ku li 
ve mehkeme bi sedan şahid fı 
delil ji hatibfın guhdarikirin. 

U di van deh salen derhas
blıyi de pirr Sunni fı Alewi ji 
te gihiştin ku herberi dijatiya 
di nav wan de heyi tene ji bo 
perçiqandina wan ji terefe 
dewlete ve bi kar te. Dewlet fı 
hezen we yen nijadperest pe 
xweş e ku her daim xelke xe
batkar dije hev be da ku ew ji 
li nav sere her du terefan 
bide, hukme xwe bidomine. 
Wexte di nav xelke de aşti 
heye ji we aştiye dewlet bi 
xwe tek dibe. Ev deh sal e xel
ke belengaz ye Meraşe hej 
birine xwe ne cebirandine. 
Sunni newerin biçuna gun
den Alewiyan, Alewiyan ne
diwerin di reyen Sunniyan re 
derbas bin. Heya iro bi heza
ran malbat ji ber ve dijatiye 
gund fı bajare xwe terk ki
rine. Ne tene li bajaren din 
yen Tirkiye, car-earan li baj
areki Ewrfıpa ji meriv rast 
kaleki şest sali ü neviye wi 
te. Wexte meriv ji vi kali fı 
xorti dipirse dizane ku ji 
Meraşe koçkirine van deran. 

B i . qetliama Meraşe dew
leta Tirk bi pirr ali gihişte 
hinde armancen xwe. Peşiye 
di nav gele Kurd da bi nako-

. kiyen ne esasi dijayeti kur 
kir. Paşe bu sebebe koçkirina 
gel ku daxwaza dewlete ji ev 
bfı. Disan bi ve büyere peş
verü ü şoreşgeren mintiqe 
perçiqandin. Xelk bi tirs fı 
xofe careke din ji serkut ki
rin. 

iro li Meraşe ji wek hemfı 
ciyen din yen Kurdistane 
feqiri fı belangazi fı zulma 
dewlete berdewam e. Çi Sun
ni, çi Alewi, çi xeyri-muslim 
hemfı Kurdistani di bin zilm 
fı zordariye de dinalin. 
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PARTILERIYLE 
BUNALlM AŞIL 

Türkiye, ekonomik ve politik bu- pahlılıgı artmaya devam ediyor. Do
nalımlarla debeleşen bir ülke olarak kuz yıllık diktatörlük koşulları, 

yeni yıla giriyor. Enflasyon yüzde Türkiye ve Kürdistan halklarının 
70'lerde seyrediyor. İşsizlik, hayat bugünlerini ceheneme dönüştü-

YENİ YlLA 
YENİ UMUTLARLA 

1989 yılının dünyamız bakımından büyük degişikliklerle dolu ola
rak geçligini söylemek, yanlış bir degerlendirme olmaz. 

Son zamanlarda uluslararası ilişkilere önemli ölçüde hakim olmaya 
başlayan barış ve yumuşama havası geçtigirniz yılda da devam etti, 
hatta daha da güçlendi. Nükleer silahların sınıriandıniması ve giderek 
toptan yok edilmesi, kimyasal silah üretiminin durdurulması, mev
cut olanların ise imhası ve yine kovansiyonel silahlarda önemli o
ranlarda indirime gidilmesi yönündeki öneri ve görüşler şimdi daha 
da berraklaşmış durumdadır. Daha da önemlisi silahianma yarışına ve 
savaşlara karşı çıkma düşüncesi, giderek halk kitleleri içerisinde yay
gınlaşıyor ve günden güne artan ölçüde taraftar topluyor. Yıgınları 
saran barış isteminin ve bu yönde verilen mücadelenin ise militarİst 
egilirnlerin önüne set çekmenin, savaşları önlemenin en etkin araç
larından biri oldugu açıktır. Bu, dogal olarak çeşitli devlet yöne
ticileri ve hükümetler üzerinde zorlayıcı etki bırakıyor, soguk savaş 
taraftarlarının propaganda ve manevra olanaklarını sınırlıyor. 
Kuşku yok ki, 1989'un en ciddi ve sonuçları bakımından en etkile

yici degişikliklerini sosyalist ülkelerde meydana gelenler oluştu- . 

ruyor. 
Sovyetler Birligi'nde Gorbaçov yönetiminin işbaşma gelmesinden 

sonra uygulamaya konulan Glasnost ve Perestroyka, bir bakıma bu 
ülkelerde üstü örtülü halde duran sorunların su yüzüne çıkmasına ya
radı. Geçtigirniz yıl, bu açıdan kendisinden önceki dönemleri kat kat 
geride bırakan gelişmelerle dolu olarak geçti. 

Sovyetler Birligi'nin çeşitli cumhuriyet ve bölgelerini kapsayan 
ulusal huzursuzluklar, 1989 yılında daha da yaygınlık kazandı. Baltık 
ülkeleri ömeginde de görüldügü gibi, bunların bazıları Sovyetler'den 
koparak ayn devletler haline gelme çabası içerisindeler. 

Polonya'da yapılan seçimler sonucu çogunluk "Dayanışma" taraf
tariarına geçti ve. şu an ülkede komünistterin sadece birkaç bakanlıkla 
temsil edildikleri bir iktidar işbaşındadır. Macaristan'da, iktidardaki 
partinin programını degiştirecek sosyal demokrat bir partiye dönüş
mesi, siyasal planda "çogulcu" sistemi benimsemesi, buna uygun 
yasal degişikliklere yönelmesi yılın en önemli gelişmesiydi. 

Demokratik Almanya'da, Batı Almanya'ya yönelik olarak gerçek
leşen kitlesel göç ve öteki yıgtn eylemleri, Honecker'i görevden ay
rılmak zorunda bıraktı. Ondan sonraki yönetim, başta dış ülkelere 
seyahat olmak üzere bir dizi konuda degişiklikler yapma yoluna git
ti ve ülkede serbest seçimlere gidilecegini ilan etti. Bu da ister iste
mez her iki Almanya'nın birleştirilmesi sorununu yeniden güncel 
hale getirdi. · 

Bir süre sessiz gibi gözüken Çekoslovakya'da kitlesel gösteriler 
birbirini izlerken, yönetim öteki Dogu Avrupalı sosyalist ülkelerde 
oldugu gibi önemli politik degişikliklere gitti. Komünist partisinin 
toplumdaki öncü rolünün kaldınlması, içerisinde komünist olmayan
ların da yer aldıgı bir hükümet kurulması bu degişiklikler arasında 
yer alıyor. 

Bulgaristan'da Jivkov görevden alındı. 
Romanya'da ise yapılan kitlesel gösterilerin üzerine ateş açılarak 

onlarca kişi öldürüldü. Bu, ortalıgın birden alevlenmesine ve Çavu
şesku yönetiminin devrilmesine neden oldu. Öteki dogu Avrupa ülke 
yönetimleri gibi barışçıl tarzda reformlan gerçekleştiremiyen, kan 
dökülmesine neden olan Çavuşesku, sonunda bunu hayatıyla ödedi. 

Sosyalist ülkelerde ortaya çıkan tüm bu gelişmelerdin nasıl bir se
yir izleyecegi, nereye kadar gidecegi konusunda kesin bir tahminde 
bulunmak güç. Ancak bunun, önümüzdeki yıllarda dünya kamuoyu
nu en fazla meşgul eden konular arasında yeralacagıda açıktır. 

Yine bölgesel arilaşmazlıkların görüşmeler yoluyla, ı,araflar arasın
da uzlaşma saglanarak çözüme kavuşturulması yönünde sürdürülen 
çabalara da 1989 yılında devam edildi. Latin Amerika, Afrika, Orta

lDevamı 6. sayfada) 

rürken, onlara kapkaranlık bir gele
cek vadediyor. Buna aragmen işba
şındaki hükümet, yaşamı emekçiler 
ve büyük halk çogunlugu için çe
kilmez hale getiren ekonomik poli
tikalarda ısrar ediyor, agır yaşam 
koşullarını hafifletecek hiç bir ön
leme yanaşmıyor. Durumu yakıcı 
bir agırlık haline getiren yalnız ikti
dar partisinin degil, burjuva muha
lefet partilerinin de aynı ekonomi 

politikaya sahipolmalan, işbaşma 
geldiklerinde bugünkünden farklı bir 
ekonomik icraatlannın olamayacagt 
gerçegidir. 

Basın ve kamuoyu , iktidar ve 
muhalefetleriyle burjuva siysal 
partileri arasındaki agtz dalaşlarıyla 

(Devamı 8. SClllfada) 

"TÜRK U'LUSU AMERİKAN • • 
ULUSU GI.BI KAYNAŞMlŞ 

• 
BIR ULUS"MUŞ .. ! 

Kürt ulusal sorunu Türki
ye'nin gündemini teŞ,kil et
meye devam ediyor. Oyle ki, 
boyalı basının -sayfalarında 
bile Kürt sözcügü eksik olmu
yor artık. Çeşitli kesimlerce 
ve hemen hemen her düzeyde 
sorun konuşuluyor ve tartış
malara konu ediliyor. Bu el
bette önemli bir gelişmedir. 

Hiç kuşkusuz Kürt ulusal 
hareketi son derece zorlu bir 
süreçten geçiyor. O, oldukça 
da ciddi ve agır sorunlarla 
karşı karşıyadır. Düşman 
güçler alabildigine pervasız ve 
saldırgan. Çeşitli provakatif 
eylemlerle de hedef saptı
n1maya çalışılıyor ve bir bü
tün olarak hareket gerici ve 
karşı devrimci saldırıların 
kanlı balyozu altında tesli
mlyete zorlanıyor. 

Son dönemlerde, özellikle 
de Bülent Ecevit'in agzından 
ileri sürülen ve savunulmaya 
başlanan, neredeyse devletin 
resmi politikası haline de ge
len ulus kavramı, özünde ön
görülen hedefe giden yolda bir 
köşe taşını oluşturuyor. 

Ecevit'e göre Türk ulusçu-

lugu, Türk ırkçılıgı teme
linde beliren ve Türk etnik 
kökenine dayalı bir ulusçu
luk degildir. Türk ulusu, 
Amerikan ulusu gibi · çeşitli 
etnik kökenden gelme milli
yetlerin kaynaşarak oluş
turdukları bir ulustur. Do
layısiyle Türk milliyetçiligi, 
Amerikan ulusunda görül
dügü gibi sadece birleştirici 
ve bütünleştirici bir rol oy
namaktadır ve özü itibariyle 
de çagdaş bir milliyetçilik
Ur. Bu nedenle de Türk ol
mak, başlı başına bir onur 
ve mutluluk kaynagıdır! 

Evet, Bay Ecevit'in agzın
dan dökülen inciler bunlar. 
Şimdi de onun örnek olarak 
sundugu Amerikan ulusuna, 
onun nasıl dogduguna kısaca 
deginelim. 

Bay Ecevit çok iyi biliyor 
ki, Amerika kıtası (kuzey ve 
güney) keşfedildikten sonra, 
kıtanın zenginlik kaynakla
rının talanına yönelik güçlü 
akınlar, büyük göçler baş
ladı. Göçler, büyük ölçüde 
Avrupa kıtasıudandı ve yüz
lerce yıl devam etti. 

Farklı nedenlerle Avru
pa'dan Amerika'ya giden de
gişik milliyetlerden insan
lar. ilk adımda bütün gücü 
ile yerli halka saldırdı. Za
manla hemen hemen tümü
ne yakınını imha etti. Bugün 
Kuzey Amerika'da çok . az 
sayıda yerli nüfus kalmıştır. 
Yerliler, kendi ülkelerinde 
azınlık durumuna düşmüş- · 
lerdir. Kısaca Amerikan ulu
su, Amerika katısandaki di
ger birçok ulus gibi, kıtadaki 
yerli halkı imha temelinde, 
oluk oluk kan akıtılarak 
oluşturulmuş bir ulustur. 

Ancak buna ragmen özel
likle Türkiye'de Kürt ulusu
na, onun ulusal ve demokra-

tik haklarına yönelik kimi 
yasaklar; örnegin, Kürt oldu
gunu söylemek, çocuguna 
Kürtçe isim talanak, Kürt dili 
ile bir gazete çıkarmak vb. 
gülünç olarak görülmekte, 
degerlendirilmektedir. Bir A
merikan ulusu vardır ve re
smi dili tngilizce'dir. Ama 
İngilizce'nin dışındaki diger 
diller de, örnegin Fransızca, 
İtalyanca, Yunanca, Ermeni
ce vb. dillerde yayın serbest
Ur ve herhangi bir kısıtla
ma sözkonusu degildir. He
rhangi bir insan ister basın
yayın, isterse televizyon ve 
radyo aracılıgı ile açık milli
yetini belirtebilir, istedigi is
mi çocuguna takabilir. 
Kaldı ki, bugünkü Ameri

kayı işgal eden degişik ulus
lardan insanlar, yerli halkı 
imha ederek bir ulus oluş
turmalarına karşın, yaptık
larını inkar etmediler. Yerli 
halka karşı barbartıklarını 
sergileyen binlerce dökü
man, kitap, broşür, dergi, 
çeşitli toplantı ve konferans 
belgeleri, filmler v.b. arşiv
lenmiştir. Çogunlugu herkese 
açık materyalller var orta 
yerde. Soruna ilişkin yüz
lerce filmin Türkiye sinema
larında ve televizyon prog
ramlarında gösterildigini 
söylemeye gerek bile yok. 

Oysa Türkiye'de bırakın 
Kürt ulusu üzerindeki kanlı 
barbarlıklar, Kürt tarihi, di
li, kültürü vb. bir çok konuda 
açık bir politika; basın, ya
yın ve diger iletişim araçları 
ile sorunu dile getirme; radyo 
ve televizyonda dökümanları 
sergileme, resmi planda hala 
Kürt sözcügünün telafuzu bile 
yasaklı bir haldedir. Başta 
Kürt ulusu olmak üzere diger 
ulusal azınlıklara yönelik 
Türk devletinin vahşetini 

(Devamı 7. sayfada) 
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TEVGER 

• KEMALIZMDEN 
DOST MU OLUR? 

Türk devleti ve onun ideologları 
her sıkıştıkları dönemde son çare ol
arak M.Kemal'e sıgınırlar. Onlar i
çin M.Kemal son duraktır. M. Ke
mal herhangi bir konuda açıklamada 
bulunmuş ise bu onlar için degiş
mez olarak kabul edilir. Kürt hal
kının katili olan T.C.'nin kurucusu 
M.Kemal de henüz cumhuriyet ku
rulmadan önce Kürtlerle ilgili bazı 
beyanlarda bulunmuş. Ama sonradan 
Kürt ve Kürtlerle ilgili her şey ya
saklandıgı için, Kürt sözcügü kitap 
ve sözlüklerden bile silindigi için 
M.Kemal'in bu dernci de genel kur
may kasalarında gizlenmiş. 

Ne var ki yıllar sonra Kürt hal
kının mücadelesinin Türk devletini 
sıkıştırması karşısında bazı "solcu" 
kemalistler, diger kemalist ırkçıları 
da ikna etmek için M.Kemal'in bu 
demeç ve sözlerini gün ışıgına sür
düler. Sözde M.Kemal'in altmış yılı 
aşkın bir süre önce söyledikleri ile 

Kürt sorununa çözüm getirme ara
yışlarına girdiler! Kürtler açısından 
hiç bir degeri olmayan bu demeçler 
bizzat kemelistler arasında ayniık
Iara neden oldu. 

Sosyalist geçinen kemalist yazar 
Ugur Mumcu da bu arka plandaki 
tartışmanın taraflarından biri olarak 
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesin
de bir makale yayınladı. (3 Aralık 
1989 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, 
"Türk ve Kürt" başlıklı makalesi). 
Ugur Mumcu diger bazı kemalistle
rin aksine M.Kemal'in Kürtlere ö
zerklik derken bu günkü yerel yöne
timler ve belediyeler anlamında bir 
yaklaşımı oldugunu iddia etmeye ça
lışıyor. Ve Kürtlerle ilgili olarak ü
niter devlet dışındaki her çözüme 
karşı tavır geliştiriyor. 

lşin dogrusunu isterseniz Bay 
Mumcu diger bazı kemalistlerin ter
sine M.Kemal'in o gün gazetecileri 
savmak için söylediklerini degil, uy-

YENİ YlLA YENİ UMUTLARLA 
(Baştarqfi 5. sayfada) 

dogu ve Asya'nın öteki bölgelerinde var olan bu türden sorunların bir 
bölümünün çözümü dogrultusunda önemli mesafeler katedilirken, bir 
bölümü için bunu söylemek mümkün degil. Kuşkusuz, halkların meşru 
taleplerine, onların eşitlik ve kaderlerini özgürce belirleme hakkına ters 
düşmedigi sürece bu çalışqıalann desteklenmesi gerekir. 

1989 yılında 25 milyonluk Kürt halkının durumunda ise ne yazık ki 
iyiye dogru herhangi bir gelişme meydana gelmedi. Tersine halkımızın 
karşı karşıya bulundugu güçlükler daha da arttı, sömürgeci güçlerin 
baskı ve terörü yogunlaştı. 
Kanlı Saddam yönetiminin işgal altında tuttugu Kürdistan par

çasındaki halkımıza yönelttigi saldınlar yıl boyunca sürdü. O, Kürdis
tan'daki binlerce köyden sonra, birçok ilçeyi de kapsayan sürgün planını 
esas olarak tamamlamış bulunuyor. Türkiye ve tran ile olan sınır böl
gelerinde derinligi 30 kın'ye varan bölgeler tamamıyla insanlardan 
arındırılmış durumdadır. Yine tran ve Suriye Kürdistanı parçalarında da 
halkımızın durumunda geçmişe oranla herhangi bir düzelme gözük
müyor. Kuşku yok ki tran Kürdistanı bakımından 1989 yılında verilen 
en ciddi kayıp, 1-KDP Genel Sekreteri Dr. Abduralıman Kasımıo'nun 
kalleşçe bir cinayete kurban giderek şehit düşmesi oldu. Onun kaybı ile 
Kürt yurtsever hareketi degerli bir liderini yitirmiş oldu. 

20. yüzyılın sonuna yaklaştıgımız bir dönemde hala Kürt halkının 
varlıgını irıkar politikası izleyen Türkiye, 1989'da Kürdistan'da eski te
rör yöntemlerini sürdürdügü gibi, onlara yenilerini eklerneyi de ihmal 
etmedi. Türk yönetimi, Kürt halkına karşı yaşamın her alanını kapsayan 
topyekün bir savaş yürütüyor. Amaç, kitlelerde hızla yaygınlaşan yurt
severlik duygularını, kurtuluş özlemini zayıflatmak, halkı ve yurtsever 
güçleri sindirmek, geniş boyutlu sürgünler gerçekleştirmektir. Öteki po
litik, askeri, ekonomik ve kültürel haskılara ek olarak, 1989 yılında 
devlete baglı cinayet mangalannın yoksul halkımıza karşı canice katli
arnlara başvurması bu nedene dayanmaktadır. Türk hükümeti, kendi 
ülkelerinin bir parçasından ötekine gelmiş olan Irak Kürdistanlı mül
tecilere karşı takındıgı düşmanca tutumunu sürdürüyor. Onlara mülte
cilik sıfatı tanımıyor ve kendilerini dikenli tellerle, karakollarla çevrili 
toplama kamplarında tutmaya devam ediyor. 

Tüm bu olumsuzluklara ragmen bir yılı daha geride bırakırken, hem 
dünya ve hem de ülkemizin ve halkımızın gelecegi bakımından karamsar 
degiİ, iyimseriz. Şu veya bu ülkede gelişme ne yönde olursa olsun, bir 
bütün olarak insanlık daha iyi bir dünyaya, daha güzel bir gelecege 
dogru yol alıyor. 1989'da demokrasi ve insan haklarının dünyada, üze
rinde en çok konuşulan konular arasında yer alması da bir bakı!Jla bunun 
müjdecisidir. 

Bu yol üzerinde ilerlerken, Kürt halkının bugün yüzyüze bulundugu 
insanlıkdışı koşulları aşacagına, kendi ülkesinde bagımsız ve özgür ola
rak yaşayacagına olan inancımız sonsuzdur. On yıllardır baş vurdukları 
tüm baskı ve terör yöntemlerine karşın, düşman güçlerin Kürt halkının 
kurtuluş özlemini bastıramamaları, onun, dünyanın öteki halklarıyla 
eşit koşullara sahip olarak yaşamak için yürttügü mücadeleyi engelliye
memeleri de bunun göstergesidir. Elbet karşı karşıya bulundugumuz 
güçlükleri, düşmanın gücünü ve barbarlıgını küçümsemiyoruz. Ama bu, 
Kürdistan'da durumun hep böyle sürüp gidecegi anlamına asla gelmez. 
Kürdistan'da yurtsever saflar hızla güçleniyor. Türk halkının ilerici ve 
demokratik kesimleri içerisinde, halkımıza saglanan destek ve dayanışma 
giderek artıyor. Kürt sorunu, hızlı bir tempoda uluslararası kamuoyunun 
gündemine giriyor. 

Zafer sömürüye ve baskıya karşı çıkanların, ırkçılıkla, sömürgecilikle 
mücadele eden halklarındır. 1990 yılına bu inançla giriyoruz. 

gulamalarını savunuyor. M.Kemal'
in satır aralarında açıga vurdugu 
korku ve telaşı bugün de Bay Mum
cu taşıyor. O, M.Kemal'in yaptıkla
nnın devamını istiyor. Mumcu'nun 
M.Kemal'den aldıgı aktarma şudur: 

"Kürt sorunu bizim, yani Türk
lerin çıkarlan için kesinlikle sözko
nusu olmaz. Çünkü bizim ulusal 
sınırlarımız içinde Kürt unsurlan 
öylesine yerleşmişlerdir ki pek sı
nırlı yerlerde yogun olarak yaşarlar, 
bu yogunluklarını da kayb ede ede 
ve Türklerin içine gire gire öyle bir 
sınır oluşturmuşlardır ki, Kürtlük 
adına bir sınır çizmek istesek, Tür
kiye'yi mahfetmek gerekir. ömegin 
Erzurum'a giden, Erzincan'a, Sıvas'a 
giden, Harput'a kadar giden bir sınır 
aramak gerekir. Ve hatta Konya çöl
lerindeki Kürtleri de gözönünde tut
mak gerekir. 

M. Kemal'in söyledikleri çok açık. 
O Kürdistan'ı kendi ulusal sınırları 
içinde degeriendiriyor ve sınır çiz
menin kendilerini mahfedecegini id
dia ediyor. Ama M.Kemal aynı za
manda gazetecilere yalan da söy
lüyor. Çünkü sözünü euigi Konya 
dışındaki illerin hepsi de Kürdistan 
illeridir. Ve o zaman oralarda me
mur ve askeri görevliler dışında nü
fusun ezici çogunıugu Kürtler idi. 
Yine bugün de bu illerinde çogun
Iugu Kürt halkı oluşturmaktadır. 

M.Kemal 1924 anayasası ve yerel 
yönetimlerle ilgili olarak gazetecile
ri yanıltıyor, onlara demagoji yapı
yır. Ne 24 anayasası ne de daha son
raki Türk anayasalarının hiç birinde, 
degişik milliyellerin varligını esas 
alan yerel yönetimlerden söz edil
miyor. Aynca Ugur Mumcu'nun 
sözünü ettigi seçimle oluşan "vilay
et şuraları" da Türkiye'de hiç bir za
man uygulamaya konulmadı. Hala 
da, iller merkezden tayin edilen va
liler, emniyet müdürleri ve ordu ko
mutanlarının denemiti altında idare 
ediliyor. Bölge valiligide cabası. 

M.Kemal 1920'lerde "Kürtler ken
di devletini kurabilir" de diyebilirdi. 
Nitekim, M. Kemal iç ve dış kamu
oyunu yanıltmak için, Ankara mec
lisini Kürt ve Türklerin ortak mec.
lisi olarak tanıttı. Daha sonra da bu 
mecliste yer alan birçok Kürt mille
vekilini hapishane ve daragaçlarına 
gönderdi. M.Kemal Kürdistan'ın ye
niden işgali ve Kürdistan'da işlenen 
cinayet ve katliamların en önde ge
len eli kanlı sorumlusudur. Cumhu
riyet yıllarında Kürtlerin tamamen 
inkarı ve Türk ırkçılıgıiıa dayalı 
kanlı sömürgeci diktatörlügün koru
cusu ve uygulayıcısı olan M.Ke
mal'den Kürtler ve diger milliyet
lerle ilgili olumlu bir tavır bekle
mek safdillik olurdu. 

M.Kemal'in bunları söylemesin
den 60 küsür yılı aşkın bir süreden 
sonra, açıkça Türk milliyetçiligi ya
pan tarafların M.Kemal'e sarılmaları 
fazla şaşırtıcı degil. Ancak mide bu
landıran, bugün suniann demok
ratlık ve sosyalistlik maskesi altın
da ortaya sürülmesidir. Ugur Mum
cu, M.Kemal'in görüşlerini bir 
Türk milliyelçesi olarak savunmaya 
kalkışırsa kimsenin bir diyecegi ol
maz, nihayet o da Türkiye'deki bin
lerce iflah olmaz şovenlerden biri 
olarak geçip gidecek. Fakat Kürt 
halkının mücadelesi devam ediyor. 
Tüm ırkçı-kemalist yönetimlerin 
zorbalık ve zulmüne ragmen Kürt 
ulusunun mücadelesi gelişiyor. 

Ugur Mumcu bir de Kürdistan'la 
ilgili emperyalist siyasetlerden söz 
ediyor. Ama Bay Mumcu, M.Ke-

• En Zorlu Iş: 
Değişrnek ve Değiştirmek . Olayı .. 

Kendimizi ortodoksça baglı gördügümüz sosya
list, ilerci dünya; çok ciddi bir alt-üst oluşla, ken
disini yeniden üretme süreci ile karşı karşıya: Ta
bir caizse, bir deprem yaratılmış durumda. Bu de
premin sarsıntılan, emperyalist-kapitalist ve orta 
gelişmiş kapitalist ülkelerde de hissediliyor. Bu 
çerçevede, Kürdistan ve Türkiye'de bu geliş
melerden etkilenme sürecinde. En çok etkilenme 
durumu ile karşı karşıya olması gereken öge de: 
Kürdistan ve Türkiye devrimci, sosyalist insani ve 
devrimci hareketleri. 

Sosyalist, ilerici dünyadaki gelişmeler: ideolojik 
deger yargılannı, siyasi kültürü, ahlak ölçülerini, 
kavramları, kurumlan ve siyasi sistemleri, ya tüm
den tartışma gündemine getirmekte, ya karşı ol
makta, ya da yeni içerikler kazandırma sürecinde. 

Bu anlamıyla, ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. Ama 
belirsiz olmayan şey: degişmenin gerçekligi, de
gişme ve çagdaşlıga aykırı olanın çökmekte ol
masıdır. 

Bu süreçte, sosyalist dünyanın kendisini yeniden 
üretmesi sevindirici olan bir yön. Can sıkıcı olan 
bir yön ise: olumsuzluklarda payı olaniann da, eski 
deger yargılarının güdücülügü ile "birbirleri"ni 
tümden sorumlu göstermesi gayretkeşligidir. Bu 
gayretkeşlik, ideol<>jik bir deger yargısı, siyasi bir 
kültür ve ahlaksal bir ölçü olarak gelişme "istida
di" göstermesi kaçınılmaz .olacaktır. Zaten. sosyal
ist devletlerin dışında olan sosyalistler. devrimcil
er olup-bitenlerden dolayı. kendilerine toz bile 
kondurmuyorlar .. 

Kürdistan devrimcilerinin, yurtseverlerinin ve 
sosyalistlerinin bu degişmelerden payiarına düşe
ni almaya aday mıdırlar? sorusuna. olumlu bir ya
nıt verebilmek zor bu kapsamda. Degişme alabil
digine yavaş ve kendiligindenci. İdeolojik deger
lerde, felsefik anlayışta. metodlarda ve motivlerde 
köklü bir degişme görülmemekte, kendini yeni
den tanıma kavuşturmada dar pratikçilik yaşa
nıyor. 

Tabi ki, degişmek ve degiştirmek olayının zor 
bir "iş" oldugunun bilincindeyiz .. 
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mal ile İngiliz ve Fransız emperya
listlerinin Lozan'da Kürdistan'ınasıl 
bölüştüklerini görmek istemiyor. 
Dogrudur, Kürdistan'la ilgili hala 
yürürlükte olan işgalci ve emperyal
ist bir siyaset sözkonusudur. Bunun 
yürütücüsü ve taraflarından biri de 
Türk devletidir. Bugün Kürdistan'da 
emperyalist siyasetin uygulayıcısı 
Türk devletinin kendisidtir. Bay 
Mumcu'ya soruyoruz, Diyarbakır'
daki, Erzurum'daki, Van'daki Ameri
kan ve NATO üslerini Kürtler mi 
yoksa kemalist Türk devleti mi ora
ya taşıdı? Yine Bay Mumcu'ya so
ruyoruz, Musul petrollerinden 
1930'lu yıllara kadar yılda milyon
larca payı İngiliz emperyalistlerin
den Kürtler mi, yoksa M.Kemal hü
kümeti mi aldı? Soruları çogaltmak 
mümkün. 

Türk ve Kürt halklarına ve diger 
milliyetlere kan kusturan zalim bir 
idarenin kurucusudur. Kendi dönem
lerinde olmazsa bile toplumlar so
nunda zalim ve diktatörleri mahkum 
etmiş ve tarite hakettikleri yere 
oturtmuşlardır. M.Kemal'in yargı
lanma zamanı da çoktan gelip geçi
yor. Hazin olan, lanetlenmesi gerek
en bir diktatörün demokratlık ve 
sosyalizm adına hala savunulur ol
masıdır. Türk demokrat ve sosyalis
tleri Kemalizmle olan iplerini ko
parmadan, onu mahkum etmeden 
önlerini açamazlar. Onlar Kemalizm 
etrafında dönüp dolaştıkça, ne kendi 
halkına ne de başka halkiara çagdaş 
ve insanca bir yaşam alternatifi 
öneremezler. Onlann en büyük han
dikapı budur. 

Ugur Mumcu artık tarihe mal olan 
olayları saptırmada da sakınca gör
müyor. Şeyh Sait hareketi ile ilgili 
meclis tutanaklarına dayanarak, padi
şahlıgı geri getirme eylemi gibi 
göstermeye çalışıyor. Peki bay 
Mumcu niçin mahkeme tutanak
larına yönelmiyor. Orda da Türk 
savcı ve hakimleri Şeyh Sait'i 
Kürdistan'ın istiklalini istemekle 
suçluyorlar. Şeyh Sait'in kendisinin 
de ne istedigi o tutanaklarda yazılı
dır. 

Bugün M.Kemal'in ne dedigi ö
nemli degil, yaptıkları önemlidir. 
M.Kemal de ırkçı bir diktatör olarak 

Kürt sorununa gelince, tüm şoven 
ve ırkçı karşıkoyma ve tedbirlere 
ragmen halkımızın mücadelesi dur
durulamıyacaktır. Kürt ulusu ne iş
galcileri, ne sömürgecileri ne de 
yeni mandacılık idaresi istemiyor. 
Kürt ulusu kendi kaderini kendi e
line alma mücadelesi veriyor. Bu 
mücadelede kendisini destekleyen 
birçok namuslu Türk kökenli dost
ları da vardır. Ama Kemalizm, Kürt 
halkının en sinsi düşmanları ara
sındadır. Onun savunucularından ' hiç 
bir zaman dostluk ve iyiniyet bek
lentisi içinde olunamaz. 
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TEVGER 

DEMOKRATiK KiTLE 
ÖRGÜTLERİNİ ÖNEMİ UZERiNE 

Sınırlı yasal çerçeveye karşın, 1980 
öncesinde Türkiye ve Kürdistan'da 
küçümsenmeyecek sayıda demokratik 
kitle örgütlerinin çalışmaları vardı. 
Bu kitle örgütleri hem de~işik top
lum kesimlerinin istem ve talepleri
nin kamuoyunda tartışılmasına neden 
oluyor, hem de zaman zaman rejim 
karşısında ciddi muhalefet odakları 
haline geliyordu. 1980 cuntası, dev
letle uzlaşan sarı sendikalar ve ser
mayedariara ait demekler dışında tüm 
kitle örgütlerini kapattı. Yeni baskıcı 
yasalarla da yeniden kurma yollarını 
iyice tıkadı. Buna karşın toplumsal 
muhalefet yasa sınırlarını zorluyor. 
Son yıllarda ise işçi, ö~renci ve 
de~işik meslek kollan ile çeşitli top
lumsal katmanlar içinde örgütlenme 
çalışmalan hızlanmış bulunuyor. 

1980 öncesi demokratik kitle ör
gütleri çeşitli fonksiyonları yerine 
getirme konusunda önemli çalışmalar 
yapmış olmakla birlikte, kendi içle
rinde taşıdıkları bazı zaaf ve yan
lışlardan dolayı da yapmalan gereken 
birçok şeyi yapmadılar. Bu yazının 
konusu geçmişte nelerin yapılıp ya
pılmadı~ üzerinde uzun uzadıya dur
mak de~il, bu başka çalışmanın ko
nusu. Burada üzerinde durmak iste
di~imiz, önümüzdeki dönemde 
demokratik kitle örgütlerinin oluş
turulması sürecinde gözardı edilme
mesi gereken bazı temel noktaları 
öne çıkarmaktır. 

1980 öncesi kimi demokratik kitle 
örgütlenmeleri sahasında varolan ör
gütlerin en büyük zaafı; siyasi grup 
tercihlerine göre örgütlenme yapma
lan idi. Siyasi parti veya örgüt para
lelinde çalışmayı tercih eden demekler 
de ister istemz süreç içinde sadece o 
parti veya grubun üye ve sempatizan
lannın toplandı~ı demekler haline ge
liyordu. Tabi bu durum kitle örgüt
lerinin asıl görevlerini yerine getirm
eye engel oluyordu. Birlikte olunan 
bazı kitle örgütü ve sendikalarda ise 
siyasi gruplar arası rekabet ve her 
grubun, yönetimi salt kendi elinde 
tutması iste~i yine bu örgütleri de za
man zaman işlevsiz hale getirmeye 
neden oluyordu. 

Kürdistan'da da 1980 öncesi de~şik 
işçi, ö~renci, kadın ve meslek örgüt
leri faaliyet gösteriyordu. Bu örgütler 
de yukanda vurguladı~ımız zaaflarla 
birlikte çalışmalarını yürütüyordu. 
Bu nedenle aynı taleplere sahip olma
lanna karşın birbirleriyle olan reka
betlerinden dolayı hem genelde kit
leyi etkilemekten uzaktaşıyor ve hem 
de devlet karşısında zayıfbir muhale~ 
fet sürdürmek zorunda kalıyorlardı. 

Gelinen süreçte, toplumsal muha
lefetin de~işik düzeylerdeki istem ve 
taheplerini dile getirmenin araçlan ol
arak demokratik kitle örgütlerine yine 
ihtiyaç vardır. Bugün yine Kürdis
tan'da de~işik toplumsal kesimlerin 
biraraya gelerek sömürgeci uygula
malar karşısında, ses ve güçlerini bir
leştirmeleri süreci yaşanıyor. 

Kürdistanda kitle örgütleri oluştu
rulacaksa -ki oluşturulması gerekir
artık ulusal çapta kitle örgütleri ol
masını gözedememiz gerekir. 

Ulusal çapta kitle örgütleri oluş
turmanın ön şartı ise siyasi grup ve 
parti çizgisi gözetilmeksizin o top
lumsal katmanın demokratik talepleri 
için çalışan herkesi kucaklayabilecek 
bir perspektifin egemen kılınmasıdır. 

Kürdistan'da oluşturulacak ulusal 
çaptaki kitle örgütleri aynı zamanda 
Kürt ulusunun ulusal demokratik 
mücadelesinin bir parçası olacak
lardır. Fakat her örgüt gibi, kitle 
örgütleri de kendi çalışma sahasını 
iyi belirlemedi~ zaman yine kendi
sinden istenen kazançlan elde etmek 
zordur. Ama bunu söylerken burju
vazının 'dernekler siyasetle 
u~raşmaz' biçimindeki yasakçı 
tavrını kitlelere taşıma zaafını da 
göstermernek gerekir. 

Kürdistan'da bugün siyasi olsun 
veya olmasın işçi, ö~enci, kadın 
veya kültürel konulardaki her ça
lışma sömürgeci burjuvazi karşısın
da bir siyasi talebe dönüşebilir. Ö
nemli olan demokratik kitle örgüt
lerinin kendi mücadelelerinde iktidar 
araçları de~il, ama kitleyi bilinç
lendirme, onu ortak talepler etrafında 
harekete geçirme araçlan olduklannı 
bilmeleridir. 

Hangi sahada çalışıyorsa çalışsın, 
tarihsel sürecin Kürdistan'da kitle 
örgütlerine yükledi~i bir görev var
dır. O da kendi ulusal kimli~ine sa
hip çıkarak kavgasını vermesidir. 
Bugün kitle örgütlerinin işlevle

rinden biri de, Kürt ulusal kim
li~inin meşrulaştırılması müca
delesini vermektir. 

Demokratik kitle örgütlerinde, 
sömürgeci baskı ve teröre karşı çı
kan, ulusal demokratik hakları ka
zanma kavgasında yer alan, Kür
distanlı tüm ilerici, demokrat ve 
yurtsever kesimlerin yeri olmalıdır. 

Açıktır ki, bir siyasi parti ve grup 
için iktidar olmanın yolu şu veya 
bu kitle örgütünün yönetimini ele 
geçirmek de~ildir. Bu bilinç 
yerleşti~i tardirde siyasi örgütlerin 
de kendi asli görevleri için çaba sar
fedecekleri ve kendi sahalarında daha 
başarılı olacaklan ortaya çıkacaktır. 

TÜRK ULUSU .. 
(Baştarqfı 5. sayfada) 

sergileyen tek bir materyal 
sunabilir mi Bay Ecevit? 

Son derece somut ve belge
lerle de sabit bir olay olan Er
meni soykırımına ilişkin 
Türk devletinin inkarcı ve 
ırkçı tutumu, özü itibariyle 
Ecevit ve benzerlerinin man
tıgını sergilemektedir. 

Sorunun bir diger yönü de 
şudur: Kuzey Amerika'yı ele 
geçirenler yerli halkı imha 
edebildiler, onlar üzerinde 
kesin ve tam bir denetim ku
rabildiler. Oysa Kürdistan'a 
gelen barbarlar, herşeyden 
önce Kürt ulusunu imha ede
mediler, elbette güçleri yet
medigi içindir; tam bir ege
menlik ve insiyatif kura
madılar. Bunun da çok daha 
degişik nederıleri vardır. 

25 milyonluk bir ulusun 
kendi toprakları üzerindeki 
varlıgı ile Amerika'daki yerli 
halk ya da göçmen degişik u
luslardan insanların kay
naşmışlıgı ile oluşan Ameri
kan ulusunu aynı nitelikte 
görmek, ya da benzer bir du
rumla kaşılaştırmak olsa ol
sa ırkçılıga varan, şoven bir 
mantıkla soruna yaklaşmak 
olur. Çünkü Amerika'daki
nin tersine Kürtler dışardan 
bugün yaşadıklan yerlere gel
mediler. Türkler Ortaasya 
bozkırlarından göçederek A
nadolu'ya gelirken, Kürtler 
binlerce yıldır bugünkü yurt
lannda yaşıyorlar. Yine A
merika'daki durumdan farklı 
olarak Kürtlerle Türkler, 
kaynaşıp tek bir ulus oluş
turmadılar. Ayn ayn uluslar 
şeklinde biçimiendiler ve ü
zerinde yaşadıkları toprak
lar ise degişik ayn ayn ül
kelerdir. 

Bay Ecevit neden acaba 
Kıbrıs'ta Amerikan ulusu ti
pinde kaynaşmış bir Kıbrıs 
ulusundan (Rum ulusundan) 
bahsetmiyor? Adanın çeşitli 
üniteleri arasında dagılmış 
ve ülke nüfusunun küçük bir 
bölümünü oluşturan azınlık 
Türk topluluguna ulus sıfatı 
yakıştınlıyor. kendi kadere
ni tayin hakkından bahsedi-

liyor .. ! 
Kaldı ki, Kıbrıs'taki azınlık 

Türk toplulugu adanın yerli 
halkı bile degildir. Onlar a
daya Osmanlılar döneminde 
yerleştirilmişlerdir. Adanın 
esas yerlileri ise çogunlugu 
oluşturan Rum'lardır. Ama 
Bay Ecevit bir türlü kaynaş
mış Rum ulusundan bahset
miyor. Son derece dagınık 
bir yerleşim düzeni gösteren 
Türk azınlık için adayı işgal 
ediyor ve ada topraklarının 
%40'ını işgal altında tutup, 
bagırnsız bir devletin kurul
masına -özünde Türkiye'ye 
ilhakına- öncülük yapıyor. 

Keza Yunanistan'da, Bulga
ristan'da ve diger birçok 
Asya ve Avrupa ülkelerin
deki Türk azınlıklarm yaşa
dıkları ülkelerde hiçbir za
man kaynaşmış uluslardan,! 
örnegin Yunan, Bulgar, Fars, 
Rus, Afgan, Çin vb. uluslar
dan bahsetmiyor. Bahsetme
ye dili varmıyor. Türklerin 
yaşadıklan yerlerde kendi u
lusal ve demokratik hakla
rına yönelik istemleri, her
kesten önce Bay Ecevit ve 
benzer görüşleresahip insan
lar tarafından dile getiriliy
or, savunuluyor. Ama iş Kürt 
ulusuna gelince, akan sular 
duruyor. Kaynaşmış Ameri
kan ulusu örnegine başvuru
luyor. Ecevitlerin vücudunu 
müzmin bir hastalık kap-
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sıyor, ateşi yükseliyor ve 
agıilannı bıçak açmıyor. ı 

Amerikan ulusu gibi kay
naşmış Türk ulusu sözcük
leri çürümeye yüz tutmuş 
vücutlarının her hücresin
den gülücükler saçıyor .. ! 

Bu, özünde bir ulusun 
varlıgını inkar etmektir, 
ırkçılıktır ve ırkçı esaslara 
dayalı politik bir tercihtir. 

Kimbilir belki de Bay Ecev
it, Kürtleri de diger birçok 
halk gibi, ya da Amerika'da
ki yerliler gibi, imha edeme
digi için barbar atalanna iç
ten içe kin bile duymaktadır. 

Ancak korkunun ecele fay
dası yoktur. Deve kuşu rnisa-

DÜNYADA "KÜRT SORUNU'' VE .. . . 
KURT HAREKETININ DURUMU 
Özellikle son yıllarda Kürt sorununun dünya düze

yinde daha açık tartışılır bir duruma gelmesi, enternas
yonalize oluşumu dogrultusuna girmesi, gerek Kürtlerin 
ve gerekse dostlarımızın daha rahat tartışma olanak
lannın oluşması halkımızın ulusal kurtuluş mücade
lesinde bir kazanım olarak nitelenmelidir. Elbette soru
nu böyle koyarken uluslararası her kıpırdanışı, soru
nun çözümü için yapılan her öneriyi, plan ve programı, 
bagımsızlık stratejimiz açısından dogru bulmuyoruz. 
Sorunun şu veya bu şekilde enternasyolize oluşunu 
olumlu bulurken, halkımızın kurutuluşunu bize lüt
fedilen sınırlı haktarla degil, bizatihi kendi iç dinamik
lerine baglı olduguna inanıyoruz. 

Biliyoruz ki, uluslararası diplomaside en belirgin 
özellik, hiç bir devletin kendi çıkarlarını gözetmeksizin 
diger halkların demokratik hak ve özgürlüklerine yak
laşmadıgıdır. Bellegimizden asla silinmeyecek olan en 
carılı örnek Halepçe katilarnıdır. Bu katliam karşısında 
kapitalist ve sosyalist ülkeler elbirligi edercesine sessiz 
kalırken, FKÖ lideri Arafat Irak ile ilişkisinden dolayı 
katliamı Saddam'ın yapmak zorunda kaldıgı bir olay 
olarak görmüştür. Yine Paris Konferansı'nda Kürt 
halkının gerçek temsilcileri olan örgütler dıştalan
mıştır. 

Aynca, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Kürdistan ulusal 
demokratik mücadelesini devrimci bir temelde geliş
mesini engellemek, onu rayından çıkarmak, TC devleti
ni de razı edebilecek planlar içinde olabilirler. Bu Pinla
ra paralel olarak bazı Kürt şahsiyetleri ve Türk siya
setçileri, Kürt sorununu kendi tekellerinde görüp yozlaş
tırabilerler. Sorun bazı insani ve kültürel haktarla 
sınırlı tutulabilinir. Güçsüz ve dagınık oldugmuz bir 
dönemde sorun onlar tarafından kamuoyuna yansı
makta, tartışılmaktadır. Bu durum bizleri ~elecekte iki 
önemli zorlukla karşı karşıya koyacaktır: 

Birincisi, Kürt toplumunun en geniş kesimlerini ye
niden devrimci bir mücadeleye kanalize etmenin zor
luklanyla karşılaşacagız. Özellikle 12 Eylül sonrası 
yıgınla insanın çözüm arayışlarını Türk buıjuva parti
leri içinde çalışmada görmesi azımsanacak gibi degil. 
İkincisi, sorunun dil, kültür veya insani haklarla 

sınırlı bir konumdan çıkarıp bir halkın ulusal sorunu 
haline (ulusal ve uluslararası düzeyde) getirmenin zor
luklarıyla karşılaşacagız. 

Bu saptamalardan kalkarak Kürt hareketinin duru
müna bakarsak, böylesi sorunların üstesinden gelebile
cek bir konuma gelmedigini görüyoruz. Genel olarak 
Kürdistanlı güçlerin ulusal bir otorite oluşturamama
lannın yanısıra, kuzey Kürdistanılı güçler arasında da 
en geniş birlik saglanrnış durumda degil. Çok çeşitli ne
derılerle birlikte örgütlerimiz henüz bir yapı içinde or
tak çalışma, ortak karar verme, sorurılannı birlikte ve 
karşılıklı bir anlayış temelinde tartışma, muhalefet 
etme veya muhalefeti hazmetme gibi demokratik alış
karılıklardan yoksun veya zayıf bir konumdadır. Onun 
içindir ki, oluşan bir birlige hemen kuyruk takabiliyor, 
eleştiri adı altında demagoji yapabiliyor veya örengin 
TEVGER'e yönelik eleştiri yazılarını TEVGER Gazete
si'ne degil de diger gazetelere rahatlıkla gönderebili
yoruz. Eleştiri uslubü o gazetelerin uslubüyle çakışıyor
sa, büyük manşetlerle yayınlanabiliyor. 

Ulusal ve uluslararası böylesi koşullarda TEVGER'in 
ortaya çıkışı olumlu bir adım olmasına ragmen yeterli 
degildir. Mücadelenin her alanında otorite sahibi ol
mak, ülkede ve ülke dışında mevziler kazanmak, bütün 
yurtsever, demokrat ve ilerici güÇlerin içinde yer alabi
lecegi bir devrim örgütüne dönüşmek, anlamsız didiş
melere son verip demokratik kurallar çerçevesinde eleş
tirilerimizle birbirimize yardırncı olmak, ileriye, daha 
ileriye atılmak için, TEVGER aşılması gereken bir bir
liktir. Yoksa sekiz örgütün birlikte çalışmasını hazmet
meyip, her fırsatta onun -ttagıldıgını belirtmek için pu
suda bekleyip yalan haber üreten, onun "çatısı"yla, 
"bacası"yla ugraşıp hiç bir birlik sorunu olmayan ve 
bütün biriikiere tu-kaka diyen dar grupçu, sekter an
layışlann günümüzde de devam etmesi Kürt hareketi 
açısından utanılması gereken bir durumdur. Kürt hare
ketinin bir zaafı da, böylesi anlayışlan şimdiye kadar 
terbiye etmemiş olmasıdır. 
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li bir politka ile bir yere va
rılamıyacagını Bay Ecevit 
de görecek ve anlıyacaktır. 

Ecevit ve onun gibilerinin 
tüm karşı çıkmalanna rag
men Kürt ulusu er veya geç 
kendi kaderini kendi eliyle 
tayin edecektir. 

Kürdistan halkının bagırn
sızlıgı, Kürt ulusunun kurtu
luşu ve özgürlügü, her şeyden 
önce Kürt halkının ve onun 
devrimci önder güçlerinin 
özgür iradesi ve kendi öz gücü 
ile gerçekleşecektir. Bundan 
hiç kimsenin kuşkusu ol
masın 
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TEVGER 

Daha önceki dönemleri bir 
kenara bırakalım, yüzyılı
mızın başından bugüne dek 
kürt halkı özgürlügü için 
aralıksız direnmektedir. O, 
bu ugurda nice kırımlarla, 
sürgünleri e yüzyüze geldi. Fa
kat ne yazık ki Kürt sorunu 
bugün hala uluslararası ka
muoyunun gündemine ge
regi · gibi girebiimiş degil. 
Kuşkusuz bunun en bü

yük nedeni, Kürdistan'ın 
dört devlet arasında bölü
şülmüş olmasıdır. Bu, bir 
yandan Kürt halkının aynı 
anda birden çok düşmana 
karşı mücadele etmesine 
ve gücünün bölünmesine 
neden olurken, bir yandan 
da tek tek devletler ve 
uluslararası kuruluşlar ba
kımından soruna egilmeyi 
güçleştirmektedir . . İran, 
güçlü bir petrol üretici
sidir. Irak, aynı şekilde 
güçlü bir petrol üreticisi 
olmanın yanısıra, Suriye 
ile birlikte Arap dünya
sının büyük destegine sa
hiptir. Türkiye, hem cog
rafik olarak stratejik bir 
noktada yer alıyor, hem 
de 1950'lilerden beri 
NATO üyesidir. Böyle o
lunca da Kürt sorununu 
uluslararası platformlarda 
tartışmaya kalkışacak he
rhangi bir devlet veya ku
ruluşun söz konusu dört 
devlete ek olarak, onlann 
arkalarındaki güçleri de 
karşısına alması gereki
yor. 

Bir diger önemli neden 
ise bizzat Kürt hareketi
nin kendi zaaflarından 
kay-naklananıdır. Elbet, 
bir halkın ulusal kurtuluş 
mücadelesinin zafere er
mesi, en başta o halkın 
öz gücüne baglıdır. Ama bu 
gerçek, uluslararası kamu
oyunun gücünü ve etkisini 
küçümserneye de neden 
olmamalı. Bu açıdan bak
tıgımızda, Kürt yurtsever 
hareketinin uzun süre so
runun önemini yeterince 
kavrıyamadıgını, dış des
tek ve dayarıışma için ge
rekli çabayı sarfetmedi
gini rahatlıkla söyleye
biliriz. 

Son ı o-ıs yıldan bu yana 
ise durumda küçüm
senmeyecek ölçüde degiş
me gözlemleniyor. Kürt 
ulusal hareketi, bu süre 
içerisinde yalnızlık çem
berini kırma yönünde 
önemli mesaf katetti. 
Gerçi Kürt sorunu henüz 
BM Örgütünün gündemi
ne alınmış degil. Yine öte
ki uluslararası kuruluşlar 
için de benzeri bir durum 
sözkonusudur. Bazı devlet 
yöneticileri şu veya bu 
yönde görüş beliriseler bi-
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le, bunun yetersiz kaldıgı 
ve öne sürülen istemierin 
soruna gerçekçi çözümler 
getirebilecek nitelikte ol
madıgı açıktır. Fakat yine 
de gelinen noktayı kü
çümsememek gerekir. 
Kürt sorunu, bugün dünya
mızın en aktüel sorunları 
arasına girmiş durumda
dır. Pek çok ülkede basın
yayın organları şöyle veya 

. böyle ona deginiyorlar. Bir 
politika halinde resmen 
ilan edilmemiş olsa bile 
çok sayıda devlet yöne
ticisi ve hükümet. onun 
üzerinde kafa yoruyor, 
tavır belirlemeye çalışıyor. 
Üniversitelerde, parla
mentolarda, dini, hüma
niter ve barışsever kuru
luşların toplantılarında yi
ne bu sorun genişçe ele 
alınmakta, çözüm öneri
lerinde bulunulmaktadır. 
Kürt toplumuyla ilgili bi
limsel çalışmalar birbirini 
izliyor. O kadar ki sömür
geci devletlerin yönetici
leri neredeyse gittikleri 
her yerde bu sorunla 
karşılaşmaktan, izledikle
ri politika nedeniyle eleş
tiriye ugramaktan yakayı 
kurtaramıyorlar. 

Bunun başlıca nedenleri
ni de şu ana başlıklar al
tında sıralıyabiliriz: 

ı) Kürt halkının ülke
sinin degişik parçalannda 
sürdürdügü mücadelenin 
durdurulamaması, onun 
giderek boyutlanıp güç
lenmesi. 

2) Son yıllarda Kür
distan'dan çeşitli Avrupa 
ve öteki bazı ülkelere çok 
sayıda işçi, ögrenci, poli
tik mülteci' vs. gelmiş ol
ması ve bunların dış kam
uoyuna yönelik olarak ak
tif çalışma içerisine gir
meleri. 

3) Uluslararası durumda 
meydana gelen degişik
likler, demokrasi ve insan 
hakları sorununun daha 
çok tartışılır konular ha
line gelmesi. 

Kürt hareketine uluslar
arsı planda destek sagla
yan çevrelerin niyetleri de 
elbet aynı degil. Bazıla
rının soruna yaklaşımı sırf 
hümanist amaçlarladır. Ö
teki bazıları ise hümanist 
amaçlar taşısalar bile -ki 
Kürdistan'ı bölüşen dev
letleri bunun dışında tut
mak gerekir- asıl olarak 
belirleyici olan kendi ya
kın ve uzun vadeli çıkar
larıdır. Dogaı olarak bti 
çevrelerin sorunu de alış
ları ve getirdikleri çözüm 
önerileri de ona göre olur. 
Özellikle de devletlerin 
politikalarında çıkarların 

ön plana geçtigi biliniyor. 
Yine hükümetlerin tavır
ları üzerinde dururken, 
gerek kendi ülkelerinde 
ve gerekse genel olarak 
uluslararası alanda, kam
uoyundan kaynaklanan 
baskıları da gözardı et
m emek gerekir. Bazan 
hükümetler istemedikle
ri halde, sözkonusu bas
kılar yüzünden geri adım 
atabilir ve degişik bir po- . 
litikayı uygulamk zorunda 
kalabilir ler. 

Bütün bu gelişmeler 
karşısında Kürt yurtsever 
hareketinin tutumu ne 
olmalıdır? Bir yandan 
halkımız üzerindeki bas
kı ve teröre karşı dış ka
muoyunun yeterince tep
ki göstermediginden şi
kayetçi olurken, bir yan
dan da bütün bu çaba
ların arkasında hemen 
kqtü niyetler arayıp ken
di kendimizi tecrite mi 
yönelecegiz? Yoksa yapıl
ması gereken başka şey
ler var mı? 

Ele b et kuşku ve gü
vensizligi öne çıkaran tu
tum bir çıkış yolu degil. 
Ulusal kurtuluş mü
cadelesi veren tüm halk
lar gibi Kürt halkının da 
en geniş demokrat, hü-

.BURJUVA 
• • 

maniter ve barışsever 
çevrelerin dayanışmala
nna ihtiyacı var. Kürt har
eketi, bu destek ve day
anışmayı güçlü kılmak i
çin elinden gelen tüm ça
bayı sarfetmekten geri 
kalmamalı. Bunu yapar
ken, halkımızla dayanış
ma içerisinde olan her
kesten her konuda mutla
ka bizim gibi düşünme
lerini, azami program he
deflerimiz! benimsernele
rini bekleyemeyiz. Ama 
elbet aynı zamanda ko
şullara göre biz de görüş
lerimizin propagandasını 
yapar, onların daha geniş 
kesimlerce benimsenme
si için çaba harcamaktan 
geri kalmayız, kalınama
lıyız. 

Dostu düşmandan ayırd
eden, kiminle neyi ner
eye kadar götürebilece
gıni bilen, başka bir de- _ 
yişle saglam bir stratejiye 
sahip bir Kürt yurtsever 
hareketinin, dünyanın 
her yerinde farklı görüş
lere sahip çeşitli politik 
ve öteki çevrelerle diyalo
ga girmekten, gerekti
glnde onlarla ortak çalış- · 
ma yapmaktan çekinmesi 
için herhangi bir neden 
yok. Söz konusu çalış-

PARTILERIYLE 
BUNALlM AŞlLAMAZ 
(Baştarqfı 5. sayfada) 

çalkalanmasına ra~men gerçek ortada 
ki sözkonusu a~ız dalaşiarı Türkiye 
ve Kürdistan halklarının yaşamını · 

olumlu yönde etkileme .bakımından, 

incir çekirdegini dolduracak bir an
lam bile taşımıyor. Kamuoyu araş
tırmalarının yüzde 15 dolayında oy 
potansiyeline sahipoldu~unu belir
tikieri ANAP ne pahasına olursa ol
sun iktidar koltu~unu bırakmaya ni
yetli görünmüyor. Koparılan kuru 
gürültüye papuç bırakmayan Turgut 
Özal, halkın de~il ama Türk ve ulus
lararası emperyalist tekellerin açık 
deste~iyle cumhurbaşkanlıgı kol
tu~unu da ele geçirdi. Demirel'in 
baŞkanlıgındaki DYP, demokrasi 
kavgasında hiçbir yeri olmamasına 
ra~en "koyunun olmadıgı yerde ke
çi ye Abdurrahman Çelebi derler" mi
salı, ANAP yönetimine ve Özal'a 
karşı boyutlandırdıgı kişisel kavga
Iarla tırmanışa geçiyor. DYP'nin laf
ta sert görünen ama içi kof ve halk 
için hiçbir şey vaadetmeyen muhale
feti bir türlü deşifre edilemiyor. 

SHP 'son Türk devletinin' has kad
roları tarafından politikacılık oyun
larıyla CHPlileştirildikçe devlet par
tisi olmaya dönüşüyor. Bu politika 

düzenbazlı~ı içinde, Türkiyenin 
kendine özgü yeri, çarpık ve ba~
nazlı~ıyla biçimlenen sosyal de
mokrasi bile onun niteli~ini belirl
eyen bir rol oynamaktan sıynlıyor, 
daha çok halkın mücadelesini pasi
fize etmeye, yönünü saptırmaya ya
rayan bir politik tuza~a dönüşüyor. 
En son 7 Kürt kökenli milletvekil
Iinin ihracı ve ardındl\n yaşanan 
olaylar SHP'nin ne denli hızlı bir 
devlet partisi dönüşümüne u~ra
makta oldu~unu gösteriyor. Bu ne
denle SHP de demokrasi ve demok
ratik hak ve özgürlükler müca
delesini rafa kaldırmış bulunuyor. 
DYP gibi lafta bir muhalefet 
yürütmeyi bile beceremiyor. 

Avrupa toplulu~unun, Türki
ye'nin bu toplulu~a üye olma baş
vurusunu onaylamayarak sorunu 
1 993'e ertelemesi, sosyalist 
ülkelerdeki köktenci dönüşümlerin 
ve reform hareketinin Avrupa'nın 
dogusu ve bausı arasında filizlendir
di~i yakınlaşmalar, Türkiye'de kimi 
çevrelerce demokratikleşme süre
cinin önünü ukamaya gerekçe ha
line getiriliyor. 

Gerçekte Türk burjuvazisi ve 

malarda insiyatifin elimiz
de olması elbette önem
lidir. ama bazı durumlarda 
olmayabilir de. Bu her şe
yin sonu demek degil. Ö
nemli olan, Kürt hareketi
nin bagımsız ve kişilikli 
dış politikanın önemini 
gözardı etmemesi ve ona 
titizlikle sarılmasıdır. 

insiyatif sahibi olmak ve 
uluslararası kamuoyunu 
geregi gibi etkilemek ise 
en başta bunun gerektir
digi örgütlenme düzeyi ile 
çalışma aktivitesine sahip 
olmamıza baglıdır. Bunun 
için bir yandan m evcut 
demokratik, kültürel ve 
benzeri örgütlerimizi, ku
rumlanmızı daha da güçlü 
kılmalı, bir yandan da 
örgütsüt oldugumuz alan-

. larda örgütlenmek ama
cıyla çaba harcamalıyız. Si
yasal planda ise Kürt hare
ketinin kendi içinde sa
hip oldugu en ciddi zaaf, 
onu uluslararası planda 
temsil edecek bir ulusal 
otoritenin yara tılamamış 
olmasıdır. Böyle bir otori
teyi yaratmak, bugün yurt
sever hareketin önünde 
duran başlıca görevlerden 
biridir. 

onun işbaşındaki iktidarları, dur
madan demokrasi yaygaraları ko
parmalarına ra~men, hiç bir zaman 
demokrasiye inanmadılar. Onlar 
Türkiye toplumunun bir gereksin
mesi olarak de~il, Avrupa'nın u
luslararası sermeayesiyle bütün
leşmenin bir aracı olarak göster
melik demokrasiye sarıldılar. Ama 
bugün sosyalist ülkelerin yarattı~ı 
dönüşümlerin Türkiye'yi bir kez 
daha Avrupa için ikinci plana dü
şürdügünü öne sürerek demokrati
kleşrnek için adım atmaya gerek 
kalmadı~ı inancını yayanlar bile 
çıkıyor. 

Burjuva muhalefet partilerinin 
demokrasi mücadelesinde bir türlü 
ciddi adım atmaya yanaşmadıkları 
günümüzde, toplumun do~ulu ve 
islam gelenekçiligi e~iliminden 

destek alarak "A vrupadan uzaklaş
ma" temeliyle demokrasiden uzak
laşmayı, süreci tersine çeviTmeyi 
başarma tehlikesi hakkında ciddi 
bir uyarı yapmak gerekiyor. De
mokrasiye, demokratik hak ve öz
gürlüklere, Türkiye şuraya veya 
buraya üye olacak diye de~il, Tür
kiye ve Kürdistan halklarının on
suz olunmaz bir gereksinimi ola
rak sarılmak, onun için mücadele 
etmek gerekiyor. 

Bütün bunlar, hem ekonomik 
hem de politik bunalımları aşma
nın, burjuva partileriyle de~il, Tür
kiye ve Kürdistan halklannın aktif . 
yı~ınsal örgütsel mücadeleleriyle 
aşılabilecegi gerçe~ini gösteriyor. 
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