
Gele Kurdistan, 
Xebat ô Tekoşeriya Dr.QASIMLO 
ji bir nake! 
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Dr. Abdurahman QASIMLO 

Sekretere Gişti ye Parti Demokrati Kurdistani İran Dr. 
Abduralıman QASIMLO, 13-e Tırmehe roja pencşembe li 
serbajere Austuria Wien-edigel hevale xwe, endame komita 
merkezi Abdula QADIR1 ii doste xwe kurde Kurdistana Başiir 
(İraqe) Dr. Fazil RESUL, Ii mala Fazil RESUL di 
"miizakera" digel "niineren" rejima İslami ya İran-e da ii 
mixabin bi deste "miizakerekeren" lrani ve hat şehit kirin ... 
Mixabiniyek di ji ewe ku QASIMLO, Ii ser axa xwe ne hate 
veşartin; 20 -e T"ırmehe, bi merasim ii beşdariyeke mezin le 
bele Ii _PARIS~e hat veşartin. 

Hem Ii gor daxlıyaniya PDK-İ'ye lı hem ji Ii gor bir ii raya 
gişti ji, şik te da nine ku QASIMLO lı hevalen wi bi deste 
rejima İslami ya lrane hatin şehit kirin. Bele dlsa mixabin 
ku Ii ser ve yeke jl du bendi peyda bu di tevgera gişti 
Kurdistane da. Tene ev çende ji de cisarete bide dijmin ku 
planen tenyen nCı arnade bike ... Wekl kurde soran dibejin, 
mirov hema ji xwe dipirse, gelo ev çi tiştelô seyr e? 
Disa Ii gor daxfiyaniya PDK-1, eve mideheki direj e ku ew 
digel rejima İslami "mfizakera" pirsa Kurdistan'a rojhilat 
dikin. Helbet eve ne tiştelô nebfiye. M uzakere jl awayeki şer 
e digel dijmin. Bele bi rasu cihe eceblye ye ku ev mlızakere 
hem gelek bi veşarti hatine kirin, hem ji Ii gor qayde ii 
prensiben dlplomasiye Cı mCızakereyen di navbera du aiiyan 
danehatine kirin. Ev miizakere, dlyare ku hem ji aliye siyasi 
ve hem ji ji aliye dem ii tekniki ve di bin niflıza dijmin da 
borine. Lewma, QASIMLO digel hevalcn xwe ketiye teiiya 
dijmin. 
Di germiya pişu şehit biina QASIMLO ii hevalen wl da Cı 

herweha di çarçova ve ni visara kurt da, dest nade ku mirov bi 
kurayi Cı çarali Ii ser ve pirsa grlng ii giran bisekine. Bele 
hewceye ji ku Ii ser ve huyere bcte sekinln. Hem ji aliye 
siyasi ve hem ji ji aliye diroki ve di ve li ser ve pirs Cı blıyera 
gring bete sekinin Cı bCte ron kirin ku ders je bete wergirtin. 
Çiku; İran 'a Şah, di sala 1930-e da Simkoye ŞlKAKl disa ji 
bo mCızakera, gazi Şino-ye kir Cı existe teliye Cı şehit kir. 
İran-a Ayetullah' a ji Ii sala 1989-e slyasetmedareki hemdemi 
ye weki QASIMLO, Ii Ewrupe existe teliye ii şehit kir. 
Lewma analiza encama ve bCıyere pewist e. 
QASIMLO, bi objektifi mirov dikare beje ko bu goriye 
siyaset Cı takti.ken xwe yen şaş. Heke ew mirove zana, xiidan 
tecrCıbe, diplomat ii pisporc siyasete de çawa biketa teliya 
dijmin. 

Şaşl Cı kemasl Ii rexeke; QASIMLO şerker, xebatkar ii 
tekoşerekl gişti Kurdistan.e bii. Şehit buna wl, ji vi all ve 
windabiineke gişti şorcşa Kurdistane ye. 
Şoreşa Kurdistane bi van kiryaren dijmin yen terorl naye 
sekinandin. Gele Kurdistane de tola tckoşeren xwe hetmen 
bistine! 
Gele Kurdistane; xebat Cı tckoşeriya QASIMLO ji bir nake. 
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Türk sömür&eci &üçlerinin 
Kürdistan operasyonları, 
hızı artarak sürüyor 

Temmuz ve qU5lol aylannda operasyoolar yayaınlaşu. 
özellik1e rejimin "Je)Un üçaeni" anlayışıyla davrandıAı 
Hakkari - Siirt - Mardin illeri, buaı.ın artık tümüyle 
askeri bölge haline aelmiş durumdadırlar. Bu illerden 
özellikle Hakkari'nin sivil nüfusuna oranla asker- polis 
nüfusunda hızlı bir yükseliş &özleniyor. Halkın 
deyimiyle "Dal- taş" asker ve polis dolu!.. Tabi bu 
"güvenlik &ücüne" ek olarak bir de yerel iibirlikçi ya da 
bilinen deyimle "koıucu"lan düşünmek &erekir. Gerçi 
son zamanlarda bu "korucu"ların sayısında önemli 
oranda düşme de var. Artık bu insanlardan birçogu da, 
yarım milyona yakın .. maaşa .. pek itibar etmiyor! 
Çünkü onlar da, devletin onları açık olarak "namlunun 
ucuna"sürdülünfi anlamaya başladı! •• 

Yaz aylan bölae halkı bakımından uzun sUreli kış 
mevsimine hazırlık için en verimli dönemdir. Gerek 
hayvanları ve acrekae kendileri için yaylaklarda, 
biçenelda'dc çahprlar .•• Halk kendi auvenlili açısından 
biçenekiere silahlı &ider ... Serseri mayınlar &ibi ve 
sadece aiindilzleri dal bayır dolqan askeri timler, 
beıkeai "trzöria .. llllllp uaun ıncaafeden ıanyorlar. 

Uyarı vb. tepkilu yok! Y aklqmaya bile korkuyorlar ve 
uzaktan yaylım ltıefi açll'lk kendi illerinde çalıian 
köylüleri öldürüyorlar. 
Temmuz ortalarında Beytüuebap - Hakkari arasındaki 
yüksek Suwara Xelo &eçidinin iki yamacında bulunan 
Anitol (Ferit Edıii'IIID .. 0 .. romanma konu olan ve 
soıwadln "HHtbri'dc bir Mevlim" fıhnine de plato olan 
köy) ve Hemkan kOylerine butın diizcnleyen Askeri 
komando Umltıi AaifOI bölacıinde altı, Hemkan da da 
iki kişiyi öldürdQlcr. Anit.ol'takilcrden d&dünü ot 
yıtmlan arullda yaktılar. Bu olayın, kamuoyundaki 
yanbsı hala lirüyor .•• 
Bu tüıden bukıW yQıQMm çol1111hılu ıa&aı &Oç eden 
Hemkanlılardaıı &eriye kalanlar da kOylerini cectdip 
çevredeki komiU köybe sıJındılar. 
Halk tediraiıa ... laölaemi.z tümüyl• ukcrile1tirildi. 
Dogat yapın hemeD hemen Olm{jf dunımda. 
Olanatı olan olmayan, borç-harç batıya JÖÇ etmek 
zorunda kalıyor. Yaşamımız, öyle "Baskı .. , "zulüm" 
gibi sözcüklerle an1atılaınayacak boyutlarda. 

Baskın, arama, tarama ve sorau ve bu ara. ~a toplu 
öldUrmeler, sıradan olaylar oldu. Devlet çarkının asker, 
sivil tüm dişlileri do,ltamızı, insanımızı adeta. ö.ltütüyor. 
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Li ser şehit . buna QASİMLO u hevalen wi 
A 

Mesaja PARHEZ, bo PDK-İ 

Ji Komita Merkezi ya 
Parti Demokrati Kurdistaai İraa ra 

Hevalen heja. 
Me bi xemginiyek mezin u giran. 
tehit kirina sekreterô &itti ye paıtiya we, 
seroke navdar ü hevale tekoıer 
Dr. Abdurrahman Qasimlo, endaıne komı"ta merkezi 
kak Abdula Qadiri ü doste partiya we Dr. Fazil Resül 
bihist. 
Dijmin bi ve kiryara nemeıdane ya rasti te.nC 
derbek li partiya we neda; herweha ~elce ınezin li 
tevgera Kurdistane Jİ kir. 
Ji ber ku Dr. Qasimlo ne tene ıerkeıdti partiya wc, 
herweha ew tekoıereki heja ye &itti şorqa 
Kurdistane bü. 
W eki kes, ke xwlina Dr. Qasim1o. Qaıdiri ii Re:si1 
rijandibe Jİ, eşkereye ku li pi§t vi ki:ryue, plan ii 
hiza dijmin heye. 
Ev büyera giran di hevditina digel "nün&aı .. 
rejima İslami ya lrane da qewimiye. rı la ve yete ji. 
rejima İslami ya lrane sW:dar e. 
Rejima dest bi xwün; bi tehı"t kirina Dr. Qasimlo. 
Qadiri ü Dr. Fazil Resul. siicC xwe girantir kir. 
Şehid büna Dr. Qasiınlo helbel ji bo pıııtiya we, lC 
herweha ji bo tevıcra riz&arixwaza Kun:li.stlnC ji 
windabünek mezin e. 
E w hem tilı:otereki fCli li çiya ii hem ji yi cpda 
diplomuiyc bü. Gele kurd. xebat ii tekOfCri:ya 
Dr. Quimlo ji bir nak:e. 
Me baweriyeke xurt heye ku tola wi ii heval&ı wi 
de ji dijmin bCte stendin. 
Bi şehit büna Dr. Qasimlo. Abdula Qadiıi ii Dr. Fazil 
Resül em ~erxweşiye didine Parti Dcmokrati 
Kurdistani lran. hiza peşmerge ii gele Ku:rdisıme. 

Komita Merkezi ya 
Partiya Hha Welatparf:c a Kurdi&taa 

20. 7. 1989 

• • • 
Komando operasyonlarının kazara abadılı bir gün 
olursa bu kez sivil "aörevliler• tehditle saldmlan 
aksatmadan sürdürüyorlar. Bu ara revaçtaki tehdit; "' Biz 
de Irak &ibi yapacal ız; bu bölgeyi sizden 
lemizleyeccti.z. Kendiniz aitıııeucniz, biz J()ndermesini 
biliriz ..... dir! .. 

Yakında hepimizi "asker ki§i" ilan edip. "kışla 
zapturaptı" içine alsalar, pşılacak birşey olmaz! Ama 
bizi diri tutan birşey var: O da; yaratılan bunca koıb 
atmosferine karşın, halktaki korkusuzJuktur, 
yılmazlıktır. Bu, direncimizi artbnyor .•. 

·B. RENGiN • Elki 1 Ağustos • 1989 
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"Rejim, bi ve bir ô baweriya xwe ya diji geli u demokrasiye 
mafe gele kord nade" 
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Digel Nunere 
Sazıimana Fedaiyan 
(Ekseriyet) 
kak SAFA 

Damezraner aya rastt her ti§te dewleta lslamt ya lrane 
Ayetullah Xumeynt 3-e Heztrane piıtt nexweılyeke 
giran a direj, mir. 

Xumeynt ne tene wek rebere dini, herweha wek reberekt 
siyast a ideolojik ji ro la xwe leyist di dewleta 1 slamt ya 
lrani da. Çiku reng u ruye dewleta Islami pek ve li gor 
destar u fermanen Xumeynt pekhat. Xumeyni bi van 
xisusiyeten xwe ve roleke mezin li dinya Islami ji 
leyist. 

Bi nifuza wi ya dint, styasi u ideoloji/ct u imkanen 
dewleta Islami ya lrane li hı! mu dewleten Islami taybeti 
mezhebe Şit (Elewi), bi rexisıint rengekt siyasi wergirt. 
Cemaeten Şii li her cihen heyt rexisıinen siyasi u 
le§kert danin ı2 doza wergirtina iqtidfue dane pe;tya xwe. 

Li lraqe, Kuweyıe, Libnane u gelele dewleten di yen 
Islam nifuza xwe ya siyasi ı2 le;kert micid dane xuya 
kirin. Mekke, ku di din ya 1 slami da ciheki 'muqeddes' e, 

bi fermana Xumeyni bu qada propagande u milingen 
siyasi ... 

Di van xebaten xwe da lu!mu hezen Şii li gor destur u 
fermanen Xumeynt kar kirin u Xumeyni ji bilt reberiya 
wi, ew ji xwe ra kirin sembol ji. Xumeynt bi lıemu 
kiryarin xwe ve temsila sedsala 10-a dikir u baweriyen 
xwe di pratikeda bi cih ji dikirin. Di midelıi 10 salen 
dewleta Islami ya lrane da merlu!Len gelek mezin ji dane 
ber xwe. Dem u dezgehi dewlete bi timami li gor bir u 
bawertyen xwe yen diji hemdemiye bi kar anin ı2 wek 
bingeh bi cih kirin. Xumeynt bi van kiryar u baweriyen 
xwe ve ne tene şexsiyeteki netewi bu herweha 
;exsiyeıekt navnetewi ji bu. Di aliye siyasi da ji mirov 
dikare beje hosta bu . Xebata xwe ya dijt rejima Şah bi 
salan domand. Ne westa; bi rik u inat melayen Şii yen 
lrane bl veşartt rez kirin. Ev hostahiya xwe pi§tl ıore;a 
lrane ji bi kar ant. Şore;a lrane bi deste lu!mu gelin 
lrane bi serket le beli Xumeynt kart rtuıe ser ve keda 
gelen lrane U ge/en lrane ji §Ore§e ji dUr kirin. Ji aliye 
siyaseta navnetewi ji, dijt "Xerb u Şerqe" derket u li ser 
ve prensiba xwe di peşiyeda diji Amrika u paşe ji diji 
Sovyet derket ... 
Bi kurıi, Xumeynt di mideM 10 salen dewleta Islami ya 
lrane da; ji nav her du leven wi çi derketa qanun bu u be 
qeyd u şerı bi cih dihat. Wt Iran di deh salan da belki sed 
sala pa;da bir. Dişere diji lraqe da bi milyona mirov; 
jin, kal u zarokji te da, bi nave ";e hadeta din u ;ityeıe" 
dane ku;tin. Bi milyona mirov jiji welat dane dur kirin. 
Dezgeheki wisa re; u tari pekant ku di zulma xwe da ji 
Şah kimtir ne ma. Iran seran ser ji ge lan ra kire zindan. 
Roje nivro li kolana mirov dane idam kirin. 

Mafen çu gelen lrane yen netewi ı2 demokraıt nedan u 
prensiba "cUdahlya milletini ntne, her kes 1 s lam e" bi 
kar ani! .. Li gor ve "prens ibe" şereki mezin diji geli 
Kurd li Kurdistani ajot u Kurdistan weran kir. 

>>>> 



Pişti mirina vi mirovi xUdan nifuz gelo rejim de roja 
duye hilweşe an ne? W eki hin der u dora digotin ku heke 
Xumeyni bimre rejim rojekiji ni/care xwe vegire; em 
ne di we baweriyi da ne. Çu riya mela nine. Mela, ne li · 
erd ne li esman dost ayar ninini Ji ber ve yeki ji hindi 
Mz u zanina wan he be iqtidare ji dest xwe bernadin. Beli 
helbet rejimji iro pe ve newele dewre Xumeyni ye. ll ez 
u zanineke wek Xumeyni iro li pişta iqtidari nine. Ev 
zetjiya rejime di wele to/ca §eytan her li stuye iqtidari da 
be u roj bi roj di bihna wan çik bike. llelee gelen Ironi 
ji bi xebateke xurt 12 yilcbuyi xwe bidine xirete, dikarin 
ve tok€ pitir bişidinin he ta ku rejimi bifetisinin. 

u em ji di we baweriye da ne ku dawiya ve rejima 
kevneperest nine u bi xebat u tekoşineke xurt hetmen de 
hilweşe. 

Bi kurti,· Xumeyni dijiyanalrane u timami dini Islam u 
dewleten Islami da bu xfldane xet u dewreki: Çawa ku 
mirov bije,· beri Xumeyni, dewre Xumeyni u pişti 
Xumeyni! .. 

• • • 

Di heftiya pişti mirina Ayetullah Xumeyni da, em digel 
endame kom1ta merkezi ya Sazflmani Fedaiyanı Xelk 
(Ekser1yet) /ca/c Safa axiftin. Ev hevditine di çarçoveyeke 
fireh da hem wek gotUbej a hemj1 wek sUhbeteki bori. 
Pişti ve hevpeyvine li lrane guhur1nen peşçav ku rejima 
1 slami ji hali ra/cin ne hDline piş. u beli kiryar u erişen 
rejime li ser Mzen pişveru u welatparez bi awayen nu u 
terort zede bflne. Komploya diji tevgera azadlxwaza 
kurd u kadiren wi nimı2na vi yeki ye. Li ser ve 
"siyaseta /comployi" seroki PDK-1 hevale tekoşer 
Qasimlo u du hevalin wi, 13-e Tirmehi li serbajire 
Austuria Wien-i, lxistin teliyelee nemerdane u şehit 
kirin. llelbet cihe behs kirina ve buyera gring ne ev 
hevpeyvina kurt e. Beli mirov dikare beje ku dijmin bi 
şehit kirina Qasimlo U htWllin wi, qayde U ehlaqe 
"rriı2zakere" yin siyasi yin li ~~av du aliya u d1plomas1ya 
navnetewi, gelek hovane da bin pe xwe! B ele ve ca rast 
gotine; ma dijmin ehlaq heye! 

Pişt1 ve hevpeyvine; hilbijartina 28-i Tirmehe ya 
serokkomariye u guhurinen qanı2na esasi ji, mirov 
dikare beje ku li gor texm1nen gişti xilas bu. Bi ve 
encami ji rejima İslami di ve merlıela xwe ya nu da, de 
zedetir bibe diktetoryal. Bi ve yeki hikllm di xuyayi da, 
di desten Rafsancanı + Xameney + Ahmede Xumeyni da 
kom bu. u beli helbet di ve sekuçe da bere giran xuya 
ye ku serokkornar Rafsancanı ye. 

W eki me di seri da ji goti; ev hevpeyv1ne li heftiya pişti 
mirina Xumeyni hate kirin. Dereng. may1na çapa 
rojname aktualita ve hevpeyvine sar nekiriye, 
Ve hevpeyvine lijer, wek mesaja taybeti ya kak Safa bo 
rojnama me, raberi we dikin. 

Portra kak Safa 

Emlam~ Komita Merkezi ya Sazumani Fedaiyani Xclk 
(Ekseriyet) e u yck ji mes·uıe Saziimane ye li Ewrupe. 
45 Sali ye u jeolog e. Niha li Evriipc wck penahend~ 
siyasi diji. Zewici ye u du zaroken wi hcne. 

Bi aaahdariya kak SAFA; 
bi kurti Portra Saziimani 

Sazôman, 1970 hatiye damezrandin. Sazuman, her di 
seıida 
li ser stratejiya şer~ çckdari hatiye saz kirin ô ji aliye 
siyasi ve ji xwe wek hezeke sosyalist qebUI kiriye u ev 
arınane daye peşiya xwe. Pişti hatiye damezrandin 
Sazumane, di hedefa xwe yanezik da hilweşandina 
rejima Şah da ber xwe. Damezraner ô gelek kadiren we 
li nav Filistiniya man u xwe ji aliy~ çekdari ve 
gihandin. 

Di midche ku li nav Filistiniya da man, digel wan 
beşdari şere diji İsrail ji bun u di wara leşteri da 
hevkariyen mezin dan Filistiniya. Hindi ku li Filistine, 
di nav rezen Cephe Rizgariya Gela Filistin (Georg 
Hebeş) da beşdar bun. 
Heta şoreşa lrane (Sibat-1979)buy,li bajer, gund u çiya 
diji rejima Şah şere çekdari kirin. Di vi şeri da ne:Cıki 
300 kadir u sempatizanen wan hatin şehit kirin. 

• • • 
Peşiyi me ditina kak Safa 
ya li ser siyaseta 
Saziımane werairt 

"Çawa traq~ erişi İrane kir me stratejiya xwe ji nu ve li 
ber çav derbaz kir u guhurin le kir. Ji ber ku me di ve 
erişC da komploycke Arnnka didit. Ji bcr ve yeke me 
xwest; 
1. Diji Amrika bete sekinin 
2. Diji erişa lraqa ku plane emperyalizme bu, lrane 
biparezin ... Çiku Aınrikaye dixwest cuntayeke bine ser 
kar. Heta bo ku bigihije annanca xwe ~rişeke leşkeri ji 
ji Sehra lrane ve ani le semcket ... 
3. Me wisa bawer dikir ku ev rejim diji Amn"ka u 
sennaye mezin disekine. 
4. Disa me wisa bawer dikir ku ev rejime biçe de 
rejimete ser bi Arnrita bete ser kar. 

Ji bcr van sedemen bingehin mc tcne şcre çekdari . 
sekinand le mixalifiya rejime me bi awaye siyasi 
oornan d 
Ev siyaseta piştevaniya rejime hcta 1984-e dom kir. 
U bele em iro le dinerin ku ew siyaseta me ya 
piştevaniya rejima İslami di binida şaş bU ... 

. Ve yeke da xuyakirin ku tecriba me li ser xebat u 
siyasete k~m bu ... " 

>>>>· 
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Li ser parçe buna Sa;ı;umane? •• 

"Li 1980-~ di nav Sazuman~ da dubendi çebu ... 
Sazôman bu du beş. Di nav Sazumane da riberizeke 
dijwar ya ideolojiki hebu. Beri dubeşiy~. Sazuman~ 
digot ku Cihana Sosyalist 
revzyonist e. Li. ser v~ pir~ em biine du beş. Beşe pirani 
ew nerina kevin şaş dit. U beş~ kemani xete kevin 
parast anku n~rına cevizyonisli ya li ser cihana Sosyalist 
domandin. Paşi ve parçe bune em bOne SazOmani 
Fedaiyanİ Xelk (Ekseriyel), yen di ji bOne (Eqeliyet). 

Li 1982-e ji di nav Sazumane da ixtilafeke ru da ii 
côdabônek çebô. Eve ji li ser yekiliya digel Tudehe 
derket. Çiku me w ek Sazaman ı 98 ı -e digel Tudehe 
yekitiyek çekiribQ. Esas me dikari re li ve ciidabiine 
bigrin li kemasi ii be imkaniyen me yen we deme dest 
nedan ... Yen cuda bOy ji wek SazQmani Fedaiyan kare 
xwe ye siyasi ajotin ... " 

Beri m ir ina Xumeyni rew§a İran e? •• 

"Rejime hej beri şere tran ô lraqe xwe haziri mirina 
Xumeyni dikir. 
Ji xwe şer bibii sederne weraniya welat ... Milyonek 
insan seqet, 2 milyon kuşti, neziki milyoneke esir ô ji 
~ milyona zadetir kes ji derbederi derveyi wclat bibun. 
Aboriya welat tekçubu ... 
* ı988-e gelek mirov di zindana da ref ref hatin kuştin ... 
* Rewşa abori, civaki, siyasi, çandi Q perwerdegari 
serQbin bibô... , 
• Şere han illraqe ev &ekçilne du car ~tir kiribU ... 
Ji xwe sederne sekinandina şer ji aliye rejima lranc ve 
yek ji ev tekçtina mezin bii... Revebiren rejime dane 
xtiyakirin ku heke şer di ve rewşe da bete dom kirin de 
rejim hilweşe. 
Lewma Xumeyni hate qani kirin Q gotin rejim di xetcre 
da ye il dive şer bete sekinandin. Li ser ve çende 
Xumeyni wisa fito da; "Ji bo emir direjiya rejime heke 
~vist be ez de jehre ji vexilm. Ji bcr ve çcnde ez 
sekinandina şer qebill dikim ... " 
Weki me goti, bej beri mirina Xumeyni planen tehkim 
kirina rejime dihate çCkirin. U belc mirina Xumeyni zQ 
bi ser da hat. .. 
Tesfiye kirina Muntezari ji, ji ber damandina xete 
Xumeyni bti ... 
Di maweye şer da rejime Q Xumeyni xwesteken gel bi 
şiara "Şere lslame" dane bifın ... 
Damandina şer hCdi hadi rejim zcif dikir. Revebiren 
rejime ji allye xwe ve di demeki baş da şer sckinandin ... 
Deh salen şer di diroka lrane da, de wek demeki reş il tari 
bete b"ıranin ... 

Gelen hane di deme şer da, di nav ziilm Q zordariycke 
beri mezin da man ... Ji bili leşkera, tcne neziki niv 
milyonc kal il zarok mirin ... Ev dch sale tenebi keri 
ticaren İslami hatin ... " 

Rewşa he;ı;en siyasi yen ira ne? •• 

''Di saha siyasi ya lrane da gclck hcz hene. Hindck ji 
vana; 
ı. Sazumani Ekseriyet 

2. Sazilmani Fedaiyanİ Xelk 
3. Eqeliyet 
4. PDK - Parti Demokrati Kurdistan
S. Parti Demokrati Gele han 
6. Riya Karker 
7. Komcle 

8. Mücahidin 
9. Tudeh 
il gelek grtiben di ... 
Helbet aligiren Şah ji hene O bi bez in ... 
Şexsiyeten weki Benisedr ... 
Mehdi Bazirgan ji ji xwe cepheyeki legal heye ... 

Ev hezene hemu ji li gor qewet Q imkanen xwe diji 
rejime ditekoşin ... Di nav çu hezan da tifaq nine ... L~ 
bele mirov dikare beje ku peywendiyen wan bi hev ra 
niha baştirin ... 
Bi kcmasi li hember rejime hevnerinek heye ... " 

Hezen neziktiri hev kijan in? •• 

''Ekseriyet, SazQmani Fedaiyanİ Xelk u Parti Dcmokrati 
Gele tran (Ev beze sala 1984-e ji Tudch-e veqctyan) 
neziki hev in ... 
Digel Tudeh-e ji temas heye ... 

Herweha digel Parti Dcmokrati Kurdistan ji peywendiya 
me heye ... 
Tenc digel hezen Şahperest Q Micahidina peywcndiya 
mc nine ... 
Micahidin ji iro bene ser kar de rejimcke İslami 
pekbinin u naxwazin digel kese hevkariye ji bikin ... " 

Li ser hevkariye çi dibejin? 

"Arınanca me ewe ku di seranscri Iran Q Kurdistane da 
cepheyeki pCşverQ Q demokratik pekbinin ... Bawcrya me 
ewe ku beyi cepheyeki wisa, tekbirina rejime gelek 
zehmet e... Tene yekbuneke wisa dikare rejime 
hilweşine Q rejimeke demokrat"'ı.k: saz bike ... 

lro çu bez bi sere xwe nikarin bibine altemativ li 
hemberi rejima İslami... Altemaliv yekitiya hezen 
na A A d t..-•'1.. tt ..,...şveru u emoa.ıAUA e ... 

Dihate gotin ku çawa Xumeyni bimre de 
rejim hilweşe? •• 

"Di serida baweryeke wisa me ncbô ku hcke Xumeyni 
bimre rejim de demildest hilweşe... Rejime bej bez 
heye ku mideheki di ji xwe tehkim bike ... 
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Micahidlna u Eqelyete digotin ku çawa Xumeyni bimre, 
rejim de berna hilweşe ... Niha eşkere bil ku ev nerine 
şaş e ... 

Beri her tişti; 
ı. Cepheyeki hezen p!şveru u demokrat nine 
2. Xelk haziri serhildaneke nine çiku nebatiye rez kirin 
3. Rejim ji aliye leşkeri ve xurt u bi bez e u te'dayeke 
be hisab li gel dike 
4. Digel hem u tekçunen abori ji, rejime bej imkan hene 
ku refonnen abori, civaki u siyasi bike bo ku emre xwe 
direj bike ... 
5. Cihana rojavaye ji rejim ji ber çav demexistiye heta 
dixwaze peywendlyen nermtir digel rejime dayne ... 
U gelek sedemen dl ... " 

Nerazibuna gel çawa ye? 

"Gerçi xelk bi mirina Xumeyni gelek şa bU le bele 
nikarin ve şa biina xwe diyar bikin. Heta pişti ku mirina 
Xumeyni hate ilan kirin xelke bi veşarti digot "xwezi 
rejim bimira" ... LC bele çi bikin rewş dest nade ku van 
daxwazen xwe eşkere bejin ... " 

Hilweşina rejime nezik e an ne? ••• 

"Bawerya me ewe ku di demeki nezik da rejim zu bi zu 
na hilweşe ... Heta rejim de redetir xwe ber bi rojavaye 
ve bide u nimunen ve yeke ji xuya dikin ... 
Rafsancanı di hevpeyvineke digel rojnarneo biyani da 
digot; "Annanca me aşiti ye ... Heke Amrika girtiyen 
me yen di deste Falanjen Libnane da bide berdan, em ji 
denezikiye nişani wan bidin ... " ... 
Evetete wc me'ne ku rejim de peywendiyen xwe digel 
cihana rojava bidomine u bilind bike. Ji xwe digel 
cıhana sosyalist ji peywendiyen nenn danine ... 
Armanceke rejime ji ewe ku peywendiyen xwe digel 
rojavaye xurt bikc ku Şahpercsta bCpişt bihelc il roj bi 
roj izole bikc ... 
Digel cihana sosyalist ji dixwazin peywendiyen xwe 
bilindtir bikin ku qeweta beze n çep bişkcnin ... " 

Li ser do m kirina rejime dikari çi beji'? •• 

"Ev rejima İslami ya reş ii tari di demeki direj da nikare 
xwesteken gel bine cih ... Di maweyc dur da rejim nikare 
emre xwe direj bike ... Çiku xelk di rojcn peş da edi 
tehemtila ve rejima sergirtl nake ... 
Mirina Xumeyni ji bo kurt kirina emre rejime avantajek 
aniye peş ... Le bele heke hezen peşveru bikarin 
bikarbinin ... Çiku qet ayetullahek heta kure wi ji nikare 
rol u wezifa Xumeyni hilgire ser m ile xwc O valatiya wi 
tiji bikc ... 
Pirsa tekbirina rejima İslami de çawa hel bibe? W eki 
me li seri ji goti; dive hezen peşveru yekitiyeke xurt 

pekbinin ô gel rez bikin u tekoşine li ser demeki direj 
bilind bikin... Bi ve stratejiye de rejim bete 
hilweşandin ... " 

i ro revebiriya rejime? •• 

"İro rejime se kesen bi nifiiz di re di bin. Xameney, 
Rafsancanİ ô kure Xumeyni Ahmed Xumeyni... 
Di nav van da ye neziki cihana rojava ye Rafsancanİ ye. 
Xameney di van rojen dawi da xwe neziki Xumeyni kir. 
Rafsancanİ nez"ıktiri Ahmed Xumeyni ye. 
Roja ewil ya pişti mirina Xumeyni meclisa Ayetullaha 
ku ji 83 kesa pekhatiye, civiya u bi raya pirani -53-
Xameney hilbijartin wek cihgire Xumeyni. .. Yen ku rey 
nedane Xameney digotin ku bila şiirayek bete hilbijartin 
şuna XumeynL. Ji xwe hcj Xumeyni sax teyida 
Xameney kiribii ... Ev tabloye nişan dide ku dijayetiyek 
heye li nav meclisa Ayetullaha. .. Edl we kengi der bibe 
ev dijayetiye, rojcn peş de xuya bikin ... 
Rafsancanı esas ji ve tabloye nerazi ye. Bele iro qebul 
kiriye çiku ew ji de di hilbijartina meha tinnehe da bibe 
serokkomar ... Ayetullah, iro li ser ve tabloye li hev 
hatine ... 

Di hilbijartina dawiya tirmehe da de reformen(!) di 
qanuna esasi da ji bene deng dan ô hetmen de bidine 
qebiil kirin! Bi ve yeke ji wezifa selehiyeta serokkornar 
tete zede kirin. Bi vi awayi ji rejim zedetir dibe 
dlktetoryal. Anku rejima mezhebi de tehkimtir bibe. 
Bi vi awayi hefsare rejime de di deste Xameney, 
Rafsancani u Ahmed Xumeyni da be ... 
Ahmed Xumeyni ji aliye siyasi ve geleki paşda mayi ye 
ô beker e. Ew tene de ji aliye me'newi ve tesira babC 
xwe bidomine... Ji ber ku bej Hacetiilislam e, 
fonksiyonc mezhebi ji gelek nabe ... 

Di nav van her se kesan da ji nifôza Rafsancanİ zadetir 
e ... Ji xwe dewleten biyani ji wi didine ber çava. .. 
Rafsancanİ ji aliye siyasi ve zana u bi fen u fcl e ... Ji 
ber ve jiriya wi ye ku bej Xumeyni sax, bi nave 
Xumeyni wekile fermandere tirnam i arteşC biL." 

Pişti mirina Xumeyni li ser rewşa Kurda 
dikari çi beji? 

''Revebiren rejime, ji ber ku rejima xwe tehkim bikin ô 
emre wc direj bikin, di çerçeva reformen islami da de 
xwe neziki hezen kurd ji bikin. Bele bi baweriya me ev 
nezı1c: bOne ji dil nabe ii de bi taktiki be. 
Rejim bi ve bir ô baweriya xwe ya diji geli ô 
demokrasiye maie gele kurd nade. Di seri da, haziri ve 
çende ninin ... 
PaşC hezen kurd şiara "Demokrasi bo İran, otonomi bo 
Kurdistan" bilind dikin. Rejim çu cara demokrasiyenade 

. ku heta otooorniye bide. 
W ek bere de taktiken xapandine bikarbinin ... 

Diimahlk di riipela 19'a'da 
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Irak'ın 1988 Ağustos Bahdina 
ve Güney Kürdistan' dan 

saldırısı 

K uzey e "zorunlu göç" 

Göçmenlerimizin ilk konaklan: Gever {Yüksekova) Kampı 1988 

c Hasan ÇELİK ) 

"Çadırınız, tel örgünüz, esaret kampınız 
vız gelir bize vız" 

Her savaşın sonu, "barış" sürecinin başlaması, özellikle 
savaşı iliklerine kadar yaşamış halklarda buruk bir 
"sevinç" yaraısa da, kimi zaman savaş sürecinden kat 
kat fazla, agır yıkım ve tahribat getirebiliyor. Bunun en 
somut örnegi sekiz yıl savaşı olarak da anılan İran-Irak 
savaşından sonra, Kürt halkı bakımından görüldü. 
Savaş süresince zaten gerek cografya ve gerekse insan 
olarak en çok darbelenen Kürdistan ve Kürt halkı oldu. 

Savaşın ilk yılından sonra İran' da, Irak' ta kara savaşını 
hava destekli olarak Kürdistan topraklarında sürdürdüler. 
Savaşın son yılında Mart 1988' de Irak, Halepçe'ye 
kimyasal bombalar yagdırdı ve beş binden fazla 
insanımızı öldürdü. Bu toplu jenosid tarihte eşine az 
rastlanır barbarlıkla gerçekleştirildi. Bundan dolayı da 
genel olarak Hiroşima'ya benzeti/di ve gerçekte buydu ... 
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Aylar ilerledikçe hemİra • ın ve hem d,e Irak' ın karşılıklı 
attıkları bombalar KUrdistan'daki doga ve inja 
yıkımının ve insan kaybınlll boylUlarını arttırdı. 
ffer iki sömib'geci devlette aslıNJI.ı yenijemiyorlar ama 
son kozlarını Kürdistan 'dQ oyNJyarak yine "son" 
bombalariiil Kürdistalt 'ila l"dlallıyorlflrdı. ller iki 
sömürgeci güç vwıquyorlwdı QlrtQ ~lllrw11 flsgari 
müjtereti Kiü'dista11 VI Kii.rt lıalkıyllı. Sanki, 
"birbirimizi JIM111fiyerMZ bflri lwr ikimizin de ortak 
bıyruk acısı o/mı Kürtleri vuralıın" mizflnsenini 
oynuyorii.Jrllıİrllll w Irlik! .. 

Atustos ayı savajıll duracatı ihtimfllini arttırdı. 
Birlejmiş Milletler'ill direk ilisiyati/inde sürdürülen 
görüşmeler sonuç verdi ve 10 Atustos' ta savaşın 
duracagı kesinleşti. 20 Agustos' ta ise alınan "ateşkes" 
kararı uygulandı! .. 

İran ~e Irak artık iki" yorgun savaşçı" olarak sll~iıia~ıl~~-
bu kez dahQ etkin bir biçimde içe çevirmeye 
başlayabilir/erdi. İ çte kim VflTdı? Tftlbii Kürtler. Vurun 
abalıya deyip her iki söinilrgeci devlette arta kalan 
güçleriyle Kürtlere bindirdiler! .. 
Bu "atolc" ta Irak Qrgyı açtı. 26 At~U~os' ta hızlı bir askeri 
harekatla, elindekikbn]QSQJ silahiaTI ve zırhlı birlikleri 
hl;ıva destekli DÜUM Kür.UIQI&' a yöMltti. K~tflTUWUi 
bölgeler ik _silalılı :ywts1ver gii.çlerilı yanı sırQ 
SQ\IIUIIJ'IQSU lttMkl;ı dQ M.JldlrÜi/4. 

Son"'ta JilZ'-rci ölil, Jlll'fllı. Geri~ UıiMlwilıM dtuk 
geçirilenler ıbttiMIM• -tll>ldwlfla w bir kısmı tUı 
güneye, tırap 'ölli11e ıilrgilll edildi. Kuzeye 
kaçabüenlu* ,. Tiirkiyı'' w "irall"a 'resınf' swrlarliiQ 
gerçekte iSe KiirdistQII'a kMZeJ w '(/Qtu bölg1lerine 
yöneldiler. /Jcj günde tüm y6re ltıalkı datıtıldı. Arazi, 
kimyasal bombfılflrua alt111da kasıp· lcavruldu, do ta 
öldiiriiJdil! 

27 Agusıos 1988 giütii.Irak KDP rfldyosJlllun anonsları 
Kuzey Kürdistan halktillll kulaklarında yankılandı. 
Binlerce insan, selgibi ollklra dotr~ı akıyordu. Radyo, 
halkı bilgilendiriJor VI aktif yarllıma çagmyordu. 
Uluslararası iletiJilfl • clMkındı. Kürtler yiM kimyasal 
bombalarla yok tdiliyorlC~rdı! Yurtsevtr güçler yöre 
halkını ve ulus/Martısı yardım kuruluşlarını yardmıa 
çatırırken, devletlerili de /rQk'" baskı yapmalarını 
istiyordu. Binlercı iua 27 AfMStos sflbahı Hakkari 
"sınırı" nQ dayC~IImıjtı. Ama T1Jrkiy1 hiü:ümeti bu 
insanları almamaA:tQ '' k/lrQrlıydi" ! .. Ama gelenler de 
sınırı geçmeye kararlıydılar. Sonuçta hlllk kazandı. Türk 
hükümeti bu uz "yardımsever" rol il oynadı ve 
gelenlerin tilmilnil "Içeri" alflbilecd:lerini açıklamak 
zorunda kaldı. Gelenlerili SilJısı yilz bine yC~kJQitı. 

Yerltftirme 

Yok olmaktan kurtulabilen bu şanslı insanlarıtnız, 
Hakkari bölgesinde askeri süngü altında etrafı tel 
örgüler/e çevrili Q/anlara toplatılddar. 
Savaş esirleri muamelesi yapıldı. Çevre halkının ve 
uluslararası kuruluşlarlll direk yardımları engellendi. 
Kuru ekmek - k.onserve yardımı ile açlık "giderilmeye" 
ÇC~lışılırken insanlar onflr onar küçüciü: çadıriara 
dolMjllll'llldWm ... 

1/iikiimet ıelen insaniarCI politik kaygılar ve uluslararası 
basınç sonucu "yardım etme/C' zorunda kalırken, aynı 
zafl1tJIIQ denk gelen seçimlerde bu "insani yardım" tavrını 
seçim şovuna döniiştürdü. Ancak Kürdistan halkı 
hükümetin bu iki yüzlü tutumuna prim vermedi ve 
seçimıle hükümet Kürdistan' da umdugunu bulamadı. Bu 
kez hükümet hınçla, gelenleri kış koşullarında yine 
çadırlarda tuttu. İran' a göçme/eri için zorladı, kamplarda 
terör estirdi. 

Öte yandan daha baştan gelen insanlarımızia sıkı 
dayanıjmaya geçen Kuzey Kürdistan hl;ı/kımız ve Türk 
ilerici ve demoluat çevreleri, sorunu sürekli gündelnde 
tuttular ve olası provakasyonların önilnil almaya 
çQ/qtıklr, yaribm ettiler. 
Gelenlerilen yetijkin insanların zilney Kürdistan ulusal 
kurtul ~ış savQJında C~ktif yer almq olmaları, yani 
pejmergelik yapmış olmaları, Türkiye basın, kamuoyu 
ve resmi çevrelerili littr~ıtilrilne "PEŞMERGE" 
sözcii.IIJIIil yerlqtirdi. 

Irak kanlı rejimi11in, Atustos 1988' dt güney 
Kiirdisllllı'liiMflhdina bölgesinde başlatııgı ve bu saldırı 
sonucil binlerce insanın Kuzey Kib'distan' a gelmelerinin 
üstünden bir yıl geçti. 

İlk günden bugüne, gelen insanlarımızın zorlu ve agır 
yaşamında ileri bir detişme ve iyileşme olmadı. Ilk 
günkü gibi yine yiyecek - içecek, giyim - kuşam, 
yat~ıcak, satlık vb. sorunlar olanca atırlıgıyla devam 
ediyor ... 

Gelen iiiSQIIlar~muı, yine bizzm kendilerinin direnişi ve 
kamuoyunun baskıları sonucu güya daha iyi yerlere 
yerleştirmek üzere MU§, Kızıltepe ve Diyarbakır' a 
naklettiler. Muj' ta yıkık - dökük yapılara 
yerlejtirilirlerken, Kızıltepe ve Diyarbakır' da yine 
"çadukenl' lere yerleştirildi/er! 

Bunun dtjında gelen insanlarınmuın kaltj konumları ilk 
günkil gibi belirsiziiiini koruyor. Tlirk devleti bunlara 
"politik göçmen" statii.sii ısrarla ver_meic istemiyor. 
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Aksine gelenleri dagıunaya çalışıyor. İran' a gitmeleri 
için baskı yapıyor. Daha şimdiden gelenlerin sayısında 
olaganüstü düşme var. Yüzlü/c, binlik kafileler halinde 
·ve kaçak olarak Hakkari sınırından İran' a zorla 
gönderiliyor/ar. Devlet, Irak ajanlarının kamplara girip 
provakasyon yaratma/arına göz yumuyor. Nitekim 
Kızıltepe kampında, yemekiere zehir kattılar ve yüzlerce 
insanın zehirlenmesine neden oldular. Ancak kitlesel 
zehirlenme ve halkın toplu tepkisiyle olay basma 
yansıdı ve toplu olabilecek bir kırım önlenmiş oldu. 

Gelen insanlarımızın en önemli sorunlarından biri de 
çocuklarının egitimiydi. Bu sorunlarını kendi 
olanaklarıyla ve kendileri çözmek istediler. Çünkü 
devlete yaptıkları "anadil egitimi" başvuruları yanıısız 
kalıyordu. İçlerinde meslegi ögretmen olanlar, diger 
okumuşlar çadır okulu egitimine başladılar. Egitim 
elbette ana dilleri olan kürtçe olacaktı. Ancak sömürge 
valisi "olaya" hemen el koydu ve "milli bütünlük elden 
gidebilir" paranoyasıyla egitimi durdurdu! Sömürge 
valisi bu kez kontr bir "girişim" yaparak "göçmen" lerin 
"türkçe egitimi" için hazırlıklara başladı/Bunun için 
"uzman" ki§iler ekstra kurslara alınarak egitildiler. Bu 
tasarımla gelen kürtlerin nasıl asimile edilebilecekleri 
programlaştırıldı! Ne ki, yine ulusal ve uluslararası 
tepkiler sonucu bu toplu "asimilasyon" programlarını 
şimdilik kaydıyla olacak herhalde, rafa kaldırmak 
zorunda kaldılar! .. 

Uluslararası katkı 

Kuzey Kürdistan' a göç etmek zorunda kalan 
yurttaşlarımız başlarda hissedilir bir moral destek 
buldular uluslararası alanda. Maddi planda direk 
yapılmak istenen yardımlar Türk hükümetince 
engellenince, durgunluk başladı. Politik planda ise, Irak 
şiddetli bir biçimde kınandı ama o kadar... Türk 
devletine de kimi baskılar yapıldı ve bugün hızından çok 
şey kaybetmiş olsa da, ancak rötarlı bir şekilde sürüyor 
denebilir. 

Somijt yardım olarak geçen yıl, Danimarka, Hollanda 
gibi ülkelerin parasal yardımlarının dışında bu yıl 
Fransa üçyüzotuzyedi göçmeni, "politik göçmen" 
statüsüyle ülkesine aldı. Bu da, bu yılın 30 Nisan - 2 
Mayıs tarihleri arasında Mitterand' ın eşi bayan 
Mitterand'ın Türkiye'ye yaptıgı özel gezi ve kampları 
ziyareti sonucu gerçekleşti. Kuşkusuz bu hayli küçük 
yardım yine de halkımıza önemli bir madi ve moral 
destek oldu ve gerek Madam Mitterand' m girişimleri ve 
gerekse Fransa' nın tutumu halkımız tarafından olumlu 
karşdandl. 

Sonuçta ••• 

Göçmenlerimizin sayısında önemli oranda düşme var. 
Ve onlar kendi isteklerinin dışında Türk hükümetinin 
korsanca baskınlarıyla gece yarıları kamplardan alınıp 
İran' a gönderiliyor lar. Yaşam koşulları aglT ve öldürücü. 
Çocukların ·egitim sorunu olanca ivediligi ile anne
babaların baş agrısı olarak sürüyor. Kalış konumlarının 
belirsizligi insanlarımııda önemli bir psikolojik tahribat 
yaraiıyor. O te yandan Türk hükümeti sinsi asimilasyon 
programialı ile ugraşıyor ve gitmeleri için yaşam 
koşullarını giderek zorlaştll'ıyor. 
Bulgaristan Türkleri sorunu zaten bir yönüyle de Kürt 
göçmenlerin temel sorunlarının tümden unuıturulmasma 
yaradı. Devlet, bu arayıpta bulamayacagı ortamda kendi 
soydaşlarıyla ugraştı ve bizim soydaşlarımızı unuıtu! 
Şimdi de "bu insanlara nasıl daha iyi yaşam koşulları 
hazır/arım" gibi bir kaygısı yok aksine "bu beladan ve 
bu peşmergelerden nasıl kurtulabili!im" planlarını 
yapıyor! 

Ama düşmana inat, onur duydugumuz kadın/ı, çocuklu 
peşmergelerimiz de, tüm o agır kamp yaşamına karşın 
yı1mıyor, sömürgeci Tür!c devletine nedamet 
getirmiyorlar. Ulusal gelenek ve duygularını, bilincini 
diri tutuyorlar. Ulusal bayramları olan Newroz' u coşku 
ile kulluyor ve düşmanın zelıir etmek istedigi günlük 
yaşamı, umut ve inançla yaşanır hale getirebiliyorlar. 
Onları ayakta, alnı ak, başı dik tutan ve yılların ulusal 
kurtuluş savaşı içinde kazandı/darı işte bu inanç, özveri, 

umut ve kararlılıklarıdır. Gerisi onlara hiç gelir. Onlarda 
sömürgeci Türk devletine "çadıruıız, tel örgünüz, esaret 
kampınız vız gelir bize vız" diye haykırıyor/ar. 

Bize düşen onların bu zor, ama inatçı ve o kadar da 
kavgacı yaşamlarını iyileştirmeye çalışmak, bu 
dogrultudaki savaşımı onlarla birlikte yükseltmek ve 
düşmanın sorunu küllendirme, asimilasyon ve ikinci 
sürgün planlarını boşa çıkarmaktır. 
fitili,. Agustos 1989 
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TEYGER • Tevgera Rizgariya Kurdistan- (Kürdistan 
Kurtuluş Hareketi) bir yılını doldurdu. Bir yaşını 
doldurmak bile b&~lıbaşma önemli kuşkusuz. Ancak bu 
bir yılı; gelifmeye, güçlenmeye dönflk bir TEYGER 'in 
kabcılqması bakımından dayanıklı bir basamak sayabitir 
miyiz? Bu kısa yazımazda özce buna dcJineceJiz. 

Bilindili gibi kurulU~ çalışmalan 1986 sonlarına dayanan 
TEYGER'in kuruluşu geçen yıl (1988) 22 Haziran da 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan bir basın 
toplanusıyla açıklandı. (TEVGER'i kuran sekiz örgütten 
biri de partimiz PARHBZ'dir. Ancak partimiz, TKSP'nin 
genelde antibirlikçi, antiTEYGER tavır ve "politikaları" 
özelde de partimize yönelik dilşmanca bıtumları nedeniyle 
mayıs 1989 ayında üycliJini dondurdu ve yazılı olarak 
TEYGER 'e bildirdi. TE V GER 'i birinci yılında 
deJerlendirirken bu gcli~mcyc yol açan nedenler üzerinde 
de kısaca duracaJız.) 

TEYGER 'in kurulu§u TOrkiye basmanda geniş olmasa da 
yer aldı, göreec bir yankı yaratu. Türkiye ve Kürdistan 
sol basınmda ise sınırlı bir ilgi gördil ve bu da daha çok 
kurulUIUft duyurulması çerçevesinde kaldı. TEVGER, yazılı 
basmm dı§ında, genif ulusal kurtulU~ÇU yelpazede de iJgi 
gördQ ve aynı zamanda görece bir destekte buldu 
denebilir. 

TEYGER'in kuruluşunun gördülü ilgi ve 
yarattıjı yankı 

TE V GER 'in kuruluşunun ilgi görmesi ve genelde yankı 
yaratması bir bakıma doJaldı. 
Öncelikle sömürgeci burjuvazinin önemli kurum ve 
organlarından olan yazılı basınının alı1ılmış ldişe 
çıJırtkanlıkla ve tümüyle sansasyonel bir biçimde olayı 
vermesi bizce anlqılır bir tavır! Türkiye sathmda ırkçı 
şoven dalgayı kabartmak amacıyla, birlik zemininde 
örgütlenen Kürt yurtsever hareketini terörle 
özdeşlcştirmek için kronik ve stlrcgen tavnm scrgiledi. 

önemlisi; giderek daJınıklıJı qmaya çabalayan Kürt 
yurtsever hareketinin derlcnip toparlanmasının sömürgcci 
burjuvaziele yaratbJı korku ve telaşın basın yoluyla dı1a 
vurum~~ . 
Aslolan TEYGER'in kuruluşunun Kürdistan ulusal 
kurtuluşçu yelpazede gördüJü ilgi ve yaratUJı yankıdır. 
Bu konuda genelde iyimser olunabilir. 
İçinde yqanan dönem ve koşullar 'birlik' sorununu ivedi 
kılan özellikler l&fıyordu. Bu doJal ortam beraberinde 
ilgi ve somut bir 'beklenti' atmosferini de yaratb. 
Gerek sempati ve gerekse antipati boyurunda beliren 
'ilgi' uzunca bir stlre canlıiıiını stlrdürdü. Ne ki, ilk alb 
aylık dönem qıldıktan sonra sem~ati boyutunda bir 
gerileme basgösterdi. 
Sempati duyan kesimin en önemli beklentisi, yıllardır 
aJır ve olumsuz etkisinin hissedildili örgütsel ve politik 
ataJet ve devinimsizliJe, ataklıkla son verilcceJi, 
örgütsel ve politik yaşama canlılık getireceJi ve buna 
baJlı olarakta gerek ülke zemininde gerekse uluslararası 
düzlemde KUrdistan ulusal kuruıluş savqımına somut bir 
ivme kazandıracaJı doJrulbıSundaydı. Bu baJlamda oluşan 
geniş kitlesel sempati halkası ve pozitif atmosfer, daha 
baştan TEYGER 'in kuruluşuna karşı olan kesimleride 
olumlu yande etkiledi ve en azından negatif yaklqım 
içinde olanların kartı propaganda eJilimlerinin 
töıpülenmesine yaradı. Ve gerçekten k&r~ı olan çevreler 
bile bu destek ve ilgi karşısında TEVGER'e daha sert ve 
sOrekli bir karşı tavır içinde olmadılar veya taktik bir 
tutumla da olsa hissedilir bir suskunluk içine girdiler. 
Tabi politik görüşleri çerçevesinde yapılan ve kimi 
zaman dozu ayarsızlqan eleştirel yakla~ımları bunun 
dışmda bıtuyoruz. 

TEVGER'in kuruluşuna ilk tepkiler 

Burjuva basınmda yankı 

22 Haziran basİn toplantısına dış basm temsilcilerinin 
yanı sıra Ttlrk ·burjuva basını temsilcileri de kauldı. 



Ht·:ta \\datp;ıro 1'- ·lt "lljh.'! 

Toplantı sonrası ikinci gOnde bu haber sansasyonel Türk 
burjuva bummda yer aldı. Haber iç sayfalarda da olsa, 
TOrk buuimın bilinen ırkçı-şoven jargonuyla verildi. 
lşte birkaç örnek: 

Hürriyet 1 24 Haziran 1988 
lri ve kalın puntolarla athJı bqlık: Bir "hain ittifak" 
daha. .. 
Apo-Talabani beraberiilinden sonra, 8 yasadışı örgO.t, 
BJ'Oksel'de "KUrdistan Kurtuluş Hareketi" adı altmda 
biriettiklerini açıkladı. 

Tercüman 1 24 Haziran 1988 
Yeni hain ittifak TE V GER 

Milliyet /24 Haziran. 1988 
PKK'ya karşı yeni cephe 

Ve kuşkusuz bu kara ve kin kokan başlıklarm altında ona 
uygun bir anlatun yer alıyordul 
Burjuva basını aslında sömürgeci rejimin resmi bakış 
açısını da yansıhyordu bir bakıma. 

TOrkiye sol basınından TOrkiye Postası, 1 Temmuz 
1988 tarihli sayısında TEYGER'in kuruluşunu duyuruyor 
ve ortak açıklama meıninden kısa bir aktarma yapıyordu. 
Yine KITLE dergisi temmuz 1988 sayısında TEYGER'in 
kuruluşmıu kısa bir duyuru çerçevesinde ele alıyordu. 

KUrt sol basını da TEVGER 'in kuruluşuna yer verdi. 
AşaJıya ilk tepkilerden kısa akıarmalar veriyoruz. 

lsveç Kürt Demekleri Federasyonu yaym organı 
BERBANG 6188 sayısında TEYGER'in amblemini kapak 
yaparken kuruluş bildirisini de tümden yayınladı. 

Yine lsveç'te yayınlanan Kürdistan Press 29 Haziran 
1988 tarihli sayısında TEYGER'in kuruluşunu haber 

yaptı. Ayrıca, haberin hemen altında da TEVGER dışmda 
kalan örgütlerin görüşlerine yer verdi. 

TEVGER' e kahlmayan örgütler ne dediler? başlıAı altında 
Kürdistan Press şu örgütlerin görüşlerini yayınladı: 
Rexisıina Rizgariya Kurdistan (RIZGARİ) (Bizim 
notumuz: O zaman henüz partileşmemişlerdi.) Avrupa 
SekreterliAi; TSK (Tevgera Sosyalist a Kurdistan); KUK 
(Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan) ve KA W A. 

Rexistina Rizgariya Kurdistan (şimdi artık parti oldu) 
şöyle deJerlendiriyordu TEYGER'in kuruluşunu: "Birlik 
soruiUUIIUI önemi ve degeri ilzerine fazltı. bir §ey söyleme/c 
gerekmiyor. Çünkiı, SOn&lll ve llll.lddi bir gerçelcli/air. 
"Sorun. Kürdistan .Ulıual KurlulU§ Mücadelesini gerçe/c 
hedeflerine ulQ§tırabilece/c mililan bir mücadele örgilliJne 
ultı.pna sorunudur. 
Bu baglamt:kı BriJ/cser de kamuoyuna duyurultı.n 8' linin bir 
adun oltı.ra/c bile fazla önem IQ§ıdıgı /caJıısuıda degiliz. 
"Içinde yer alnıamamız ili§/ci biçiminden kayna/clandı. 
SiJreç içinde mulıtevaya ili§lcin oldu. Tevger diye 
adlandırılan birli/c öliJ dogmuştu. Törene gitmenin bir 
anlamı yolctu. 
"Tevger eme/cler mi, siJriJniJr miJ bilemeyiz. Ama 

.• yiJrilmez! .. " 

TSK ise kısaca şöyle diyordu TEYGER'in kuruluşu ile 
ilgili olarak: " ... Kısa adı Tevger olara/c ilan edilen bu 
cephenin çalı§malarına /cısa bir siJre hareketimiz de 
katıldı. Anca/c, TSK olara/c loplantıltı.ra çagrıldıgımız 
a§amada bazı tercihler yapılmı§ ve özellikle KiJrdistan da 
mücadele yürillen ço/c sayıda radikal örgüt bu çalı§maların 
dışında tutulmu§IU. Böylece daha ba§ından en geni§ 
giJçlerin biriili öniJne engeller lconmU§tu." 
"Kısacası,· sıca/c mücadele içinde olU§mayan, Iabandan 
geli§meyen ve ço/c sayıda radikal giJciJ dı§lalayara/c 
oluşan t:eplıelerin KiJrdistan' da/ci olaylara miJdahale 
edebilme §ansı yo/c denecek. /cadar azdır." 

>>>> 
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KUK ise 'öyle diyordu: " ... Elbette ki, ortaya çıki>ı11 bM 
yeni 'birlik' in geçen dönemki birlik çalışmalarından ayrı 
bazı özgülliikleri vardır ... " 
" ... Ortaya çıkaniçıkartılan 'birlik' in zaman ayarlaması 
ve genelde Kürdistan ulusal kurtlılluş hareketinin içindelt 

geçtiti sancılarla dolM bM döneme teklibill etnu.ıi, 
kanımızca bu özgüililk/erin bQ§ında geliyor... Kilrt 
sorunMnMn ortaya çıkarılması, açıktır ki, Kilrdistan 
devrimci hareketinin iradesi dışında; Ankara' dan 
W aş ing ton' a ve buradan da diger bazı merkeziere kadar 
uzanan bir planın çerçevesi durMmundadır. Işte bM plan 
çerçevesinde Kürt sorununun çözilmiine taraf olabilecek 
sözde "Kürt" taraflar arayışı uzun bir süreden beri devam 
edegelmekteydi. Adı geçen bu 'birlik' in tam da bu 
arayışların yogunlaştıtı bir dönemde piyasaya sürülmesi 
tesadüfi degildir." 

" ... Ortaya çıkartılan bu 'birlik' ... Kürdistan devriminde 
bir sorMmluluk ilstlenemeyecegi gibi, misyollll gereti 
önümüzdeki dönemde ortaya çıkması zorunlu olan giirbiiz 
birliklerin önünde ciddi engeller oluşturdugu için ve genel 
anlamda ulusal kurtuluş hareketimizin garantisi olan 
birlik ve cephe anlayışlarını tasfiye amaçlı oldugu için de 
gericidir .... " 

KAWA'nın ilk degeriendirmesi ise föyleydi: " ... 
Kürdistan halkının çıkarlarını savunmak ve ilerietme/c 
için: 

1. Sömürgeci boyunduruta karşı, batımsız, birleşik ve 
demokratik Kiirdistan' ı yaratmak; 
2. Karşı-devrimci şiddete karşı, devrimci şiddeti 
öngörmelc, bunu örgüt/emek; 
3. Bagımsızlıgı sadece sözde degil, pratikte de 
uygulamak, bagımsız politika yapmak, batımsız bir güç 
oluşturmayı öngörmek; 
4. Cephe ya da birlikler pratik devrimci mücadele içinde 
örgütleme/c şarttır. 
Bu noktaları, 8 örgüt adına Brüksel' de açıklanan 
T ev ger' in özii.nde görmüyorflz. Aslında, Kürdistan ulMSal 
kurtuluş mücadelesinin yurtsever ve radikal devrimci 
ı;_üçlerin omKzlarında yii.kseldig ini ıorMyorKı. 
Onyargılardan delil, fakat bilimsel öngörülerden ve 
bilimsel olgKlardan hareket etkrek diyebiliriz ki, Tevger, 
bundan öncede oluşturdukları birlik veya güçbirlikleri 
gibi kagıt üzerinde kalacak ve pratik bir deter ifade 
etmeyecektir. Tevger, KUKM'ne önderlik yapacak kudret 
ve nitelikte degildir. Ama, KUKM ve Kürdistan ulMSal 
kurtuluş cephesine yarar satlayacak bir gii.ç olabilir, 
Böyle degeriendiriyor ve böyle görmek istiyorMı ... " 

Bu yazı kapsamında TEYGER dı§ında kalan ör&Utlerin 
yaklaşımlarını eleştifel bir şekilde ele almadan yorumsuz 
aktardık. Amacımız sadece TEYGER ilk kuruldugunda 
gelen negatif ya da pozitif ilk tepkileri aktarmaktı. O 
nedenle yukarıdaki örgütlerin görüşlerini kısaca verdik. 

TEVGER'i kuran örgütler 

TEYGER 'i olufturan örgütlerden bazıları da yayın 

organlarmda TEYGER ile ilgili değerlendirmeler yaptılar. 
Partimizin TEYGER delerlendirmesi de BINGEH 
deraisinin ekim ı 988 tarihli 3. sayıııında yayınlandı. 

Partimiz, TEYGER kurucusu olmasına kar~ın TEYGER 'i 
abartan bir yaklaşım içinde olmadı. Kanımızca kurucu üye 
olunsa da objektif olmak bunu aerektiriyordu. o nedenle 
de daha ba~tan kuzey Kürdistan birlik sorununun ne 
TEYGER ile çözflme kavu~tuğunu söyledik ne de 
TEYGER 'in "önemsiz" olduğunu. Aksine birlik sürecinin 
ilk etapta atılabilir adımlarla aeliştirilebileceğ ini 
belirttik. Bu bakımdan TEYGER'in blokçu bir anlayışla 
smırlarmm daraltılamayacaJına dikkat çektik. TEYGER'i 
hem önemsedik ve kurul~unda yer aldık, hem de nicelik 
ve nitelilinin arttırılmasının önemine ve zorunluluiuna 
delindik. Yine TEYGER 'in pratikte dinamik ve 
sav aıımcı bir iş lerlik içinde olurken sektarizme 
sürüklenmemesine dikkat edilmesini vurgularken öte 
yandan bu türden kaygıları abartıp atalete düşmesine de 
yol açılmaması gerektilininde altını çizdik. A§agıya 

BINGEH dergisinde "BİRLİK SÜRECİNDE İLERİ 
BİR ADlM : TEYGER" b~lığı altında yayınladıiımız 
deierlendirmeden bazı pasajlar aktarıyoruz. 

TEYGER'in kurulu~unu niceliksel düzeyde bile en azından 
bu a1amada olumlu· &ördüiümüzü belirtirken şöyle 

diyorduk: 

" ... TEVGER'e önyargılılıktan Mza/c akılcı bir tutMmla 
yanaJıldıtında olMmlMltık yilzeyden de görillebilir. Bir 
kez; kKzey Kwrdistan' da sosyo-politik etkinli/cleri ne 
ölçwtk olMrsa olsun sekiz örgilt biraraya gelmiş ve bir 
ittifa/c zemini oluşt wrmuşlardır. Sadece satıhtan 

bakıldıtında bile Kwzey Kürdistan' da ilk kezdir bu sayıda 
örgiil biraraya geliyor ... " 

TEYGER'i bir cephe olarak değerlendirmedilimizi ve öyle 
de görülmemeııi ıerektiğini belirtirken de şunları yazdık: 

"OluıturMlan yeni birlite sık sık cephe deniyor ... Aslında 
adından da QII./Q§ıldıgı gibi o bir cephe tkgil, bir hareket 
ya da klasik deyimle gii.ç ve eylem birlig idir. Gerçi 
TEVGER' i11 proıramına bakılırsa bir "güç ve eylem 
birligi" programından daha kapsamlı oldutK görii.lür .... 
Bir kez, kuzey Kiirdistan Mlusal kurtuluş savaşımının 

içinde bKlMndMIM agır koşwl/ar ve düzeyi reel bir bakışla 
degerlendirildiginde var olan güçlerin, ayrıca savaşım 
düzeyinin bugii.n için bir cephe yaratacak koşullarda 
olmadılı görülebilir ... TEVGER' i oluştıtran örgütler 
kanımızca en azından bu birligi CEPllE olarak ilan 
etmemeyi kabKllenmekle ·bile gerçete daha uygun 
davranmış/ardır ... Henilz bQ§arılı bir güç ve eylem birligi 
dii.zeyi yaratamayan kuzey Kürdistanlı örgii.llerin hızla bir 
cephe örgütlenmesine yönelmeleri gerçekçi olmazdı. Işte 
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TEYGER geçmil INqtırısız denemelerden yararlanara/c 
lct:ılıcı ve siirekliligi olan bir giJç ve eylem biriili zemini 
bile olsa lct:ınımızctı bw gelece/c cephesel birlik/ere saglam 
bir temel Olll.§llılrtıCtzktır ... " 

Tevger'in bil~imini eksik ve yetersiz bulduk: 

"TEVGER' in ı,,,ı,,, tillft ol~ıml~ılwlcltırtl ratmen 
Jelersiz/i/c ve e/csikli/c lle tajıJfN. Bir üz TEYGER dt:ıha 

il/c llft:ımadtı istenen genijlilcte çıkmadı ... Ne var /ci, ... 
olıunswzllılclwtı lct:ır1ın olMm/w bir geli1me olt:ırt:ılc göril/en 
TEYGER /ctır1ısındtı iJimser olmtık gerekiyor ... 
TEYGER'in bil.jimini sınırlı ve elesi/c giJrme/cle birlikle 
Jaltıtılnuısı gere/ctiline de illtllliJOrwz ... TEYGER gere/c 
örgiltler gerelcse /ci1iler btılcımındtın hiç tıJrım 
gözeti/mdsizin giJçlendirilmelidir ... Bw Jtıpıldıgı ölçilde 
TEYGER'in btqarı grafigı de yilkselece/ctir ... " 

Beklentilerin yanı sıra, kaygılarında olabilece~ine 
dikkat çektik: 

"TEYGER' in olU§masıyla birli/ete kamuoy/ılnda beklentiler 
olabilecegi gibi kimi kaygılar da olacalctır. Böyle olması 
bir bakıma dogaldır. Her1eyden önce 8 yıldır sürenfll§ist 
rejim kitleleri bwnaltmı1, bezginli/c yaratmı§ ve halkı bir 
çı/u§ yolw belclenlisi içine sokmw1twr. O nedenle birer 
SaVIljım Jiicil olan DrJiltlerin birtırtıytı zelere/r. bir birlik. 
pltıtformw ol~ı§tlılrmtllt:ırı bir be/r.lentiye yol tıçacalctır. Bw 
beklentinin bafındtı, htılkın lcwrtulU§Iıl ile ilgili somut 
olarale ne önerildili geliyor. l§te TEYGER'in kitleler 
lctır1ısındlı llerecegi sınill/ın tıntı llliıllct:ısını bw olw§twruyor. 
Bunwn ytınıtını TEYGER yogwn prtıti/c ve kitlesel 
Çtılı§mtılt:ırıyltı verebilir ... 

Gerçi TEYGER iddialı bir prozramlfl çıkmı1 olmakla 
biriiiete kıstı vadede olnuısı mwhtemel be/clentilerede yanıt 
lleremeyebilir. O nedenle de, bunu bir siireç, kazanımitır 
ve oltınaldar sorunu oldugunun kavratılması gerekir. 

S tillllilm silreelnin diytılelctil i, örgiltlerin özverili 
çalı§mtıltırı bwnw belirleyece/ctir. TEYGER tılsımlı bir 
gilce sahip olmadıtıratı göre kısa vadede ataklar 
yaptımaytıbilir ... 
Mevcwt gerçeklig e bakıldıgında ise; TEVGER' i kuran 
örgiltler henilz görece de olstı tekil olartık tam i§levli bir 
yapıytı ktlliMfllmtımıllardır. Bu durMm daha ba§tan 
TEVGER' e de Jtınsıytıetılc ve hareket lctıbiliyetini 
zayıfltıttıcalctır. Ve belki belli bir silre TEYGER sadece 
tanıtım, propagandtı ve kimi sosyo-killtürel etkinliklerle 
sınırlı bir çallfmtı içinde oltıetzktır ... 
BM bakımdan lctınımızctı TEYGER açısından çok 
oltıganiıstil beklentiler içiiUie olunmtımtılıdır. TEYGER 
belirttilimiz nedenlerden ötilril bQ§ltıngıçta sınırlı bir 
tıktillite içinde oltıbilir. BM flı.ır~ımun kt:~vrt:~nmtısı 

TEVGER' e dtıhtı gerçekçi bakmayı bertıberinde 
gelireeeletir ... 
Özcesi,· ne TEYGER' i tıbartıp birlik sorununun TEYGER'le 
çöziıltlilliı tllllrıntl girmek ne de TEYGER'i k.iıçilmseyip 

daha ba§tan bll§arısız göstermek ve "bugün yarın çöker" 
vadesini biçme/c dogrudur. Bu iki ekstrem yana§ım 
birbirini hata temelinde besler ve özelde TEVGER' e ama 
genelde de Kiirdistan devrimine zarar verir ... " 

Daha geniş ve etkin bir birlik için çalışılmalıdır derken 
TEYGER aşılamaz gibi dar bir tavrın sahibi olmadık. 
Bununla ilgili de şöyle yazdık: 

"Görev birli/c zeminini genijletmek, TEYGER'le sınırlı 

tM_tnl4mlllc, TEYGER'in deti§mezliginde katı olmtımtılctır. 
Eter birlik zemini genijleyecekse bı.ı bll§ka bir isimle de 
olabilir. Birlik silreç olarak devam ediyor. TEYGER 
sadece olumlu ve ileri bir konalctır. Daha ıeni§ bir birlik 
TEYGER'le ya da delilik bir isim ve programla ama 
mutltıka gerçekle§tirilmelidir." 

TEYGER 'i bekleyen zorluklarında olabileeel ini 
belirtirken de şöyle dedik: 

'TEYGER daha yeni kııruldu. Onun kıırumla§ması uzun bir 
süreyi alacaklır. TEYGER'i olU§turan örgütler bu süreçte 
grupsal çıkarlarını öne geçirmez, enerjilerini dengeli bir 
biçimde TEYGER içinde harcariarsa -ki öy.le olmalıdır
TEYGER geli§me jansına sahip olabilir. Ama dogrusu 
ya1anan kojullar bu konuda. belli dezavantajlar da 
yaralmıyor degil. En btl§ta örgütler nispi sürgün 
ya§amına ratmen ülke çalı§malarını geli§tirme, ülkede 
varolan potansiyeli kendi kanallarına ak.ıtma ugra§ı 

içindedirler. Bu ister istemez örgütlerarası relctlbeti de 
beraberinde ıetirece/ctir. Herkes örgütsel nüfuzunu 
arttırmak, gücünü pekiştirme/c için hızlı bir çalı§ma 
içinde olacaktır. Eger bu 1975-80 dönemi yöntemleriyle 
siirerse TEYGER'in ülke içinde ön plana geçme §ansı 
zayıflayactık hatta olanaksız olacaktır. Bu konuda kimi 
kaygı verici gelijmelerde hissedilmiyar degil ... " 

TEYGER'e yüklenmek istenen ve gerçekçi olmayan 
misyonla ilgili olarak da şöyle diyorduk: 

TEYGER bir homojen örgütlenme hatta tek yapılı 
heterojen bir örgiltlenme de degil. Örgütlerin toplamından 
meydana gelmi§ bir çatı örgiltildür. Kuşkusuz örgiltler 
bagımsız çaliimalarını sürdiireceklerdir. TEVGER' den bu 
aşamada merkezi telr.il örgüt çalı§ması beklemek 
yanılgıdır ve onu böylesi bir basınç altında tutmak da 
dogru degildir. Ne ki, tekil örgüt-TEYGER ''lkileminde 
eter TEYGER çalı§malarıyla uyumlu ve· dengeli bir 
yöntem izlenmezse bundan en ba§ta TEYGER ama 
örgütlerde tekil olarak zarar görecek.lerdir. O nedenle de 
örgütlerin bu konuda oldukça duyarlı ama aym zamanda da 
sabırlı olmaları gerekir. TEYGER'in iç sınırlarının 

kal~ı hayli uzun ve karma§ık bir süreci alacaktır ve 
kaldı ki ufukta böyle bir olasılı/cıa henüz görülmüyor ... " 
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TEVGER'i kuran kimi örgütlerin de TEVGER'i politik 
çıkarları do~rultusunda, kendi dar ve sekter anlayışları 

yönünde bir propaganda malzemesi olarak 
kullanabileceklerini belirtirken de şöyle diyorduk: 

" ... Öte yandan TEVGER'i kendi politik amaçları 
dogrultusunda kullanmak isteyen örgüt ve kişilerde 

çıkabilecektir. Herkesin TEVGER ile ilgili "tasarıları" 
olabilir. Ama TEVGER böylesi amaçlara alet 
edilemeyecektir. Bunun güvencesi olabilecek dinamiklere 
sahiptir TEVGER." 
"Yine, "TEVGER'i biz kurduk, biz yürütüyoruz, biz 
götürecegiz ... " gibisinden kof böbürlenmeler, tabanlarma 
böylesi 'hayat' şırmgalarla doping yapacaklar olacaktır. 
TEVGER içindeki sagduyu sahipleri bu türden yozluklara 
da yol vermeyeceklerdir ... " 

De~erlendirmemizin sonuç bölümünde de şunları 

söylüyorduk: 

"Sonuç olarak; TEVGER birlik sürecinde olumlu ve ileri 
bir aşamadır. Basarısı için çalısılmalıdır. Kapsamı 

genişletilmeli, ne atalete ne de sektarizme düşmesine 
fırsat verilmemelidir. 
TEVGER, bugün "güç ve eylem birlig i" dir. Yarın cephe 
düzeyine yükselebilir. Önemli olan, örgütler bu araç 
vasıtasıyla birlikte çalışma alışkanlıgı edinebilsinler, 
sömürgeci rejimin ancak birlik ile yıkılacagı gerçegini 
kavrayabilsinler, devrimin güvencesinin ancak tüm ulusal 
kurtuluşçu güçlerin birligiyle saglanabilecegini 
anlayabilsinler. 
TEVGER bugün sekizlidir. Ama dışındaki örgütleri de 
kapsamalıdır. PKK, TSK, KUK, Rizgari, KAWA, KIP gibi 
örgütlerin ve yurtsever kişilerinde içinde olabilecegi daha 
geniş bir birlik oluşturulmalıdır. Bu illede TEVGER çatısı 
altında olacaktır diye bir kayıt olmamalıdır. Önemli olan 
bu geni§likte birligi saglamaktır. Adı şu veya bu olur. 
Bunu da başarmak hep gündemde olmalıdır. 
Kuşkusuz TEVGER' in Türkiye ilerici-devrimci güçleri ile 
ol uşturması gerekli birlik zemini de ivedilig ini ve 
önemini koruyor." 

Görülduıu gibi biz, TEVGER'i birlik do~rultusunda 
atılmış ileri ve önemli bir adım olarak görUrken, birlik 
sUrecinin devam ettiıini ve daha geniş bir biriiıin 
oluşturulması için de somut ve pratik öneriler de 
bulunuyoruz. Ayrıca olumlulukları belirtirken olası 

olumsuzlukların da öne gelebilece~ini belirtiyoruz. 

TEYGER 'in bir yılı geride kalırken bu 
de~erlendirmemizin pratikte dogru çıktı~ını ve sa~lam bir 
öngörü niteliıi taşıdıgını söyleyebiliriz. Bu sonuca 
vanrken göstergemiz TEYGER'in bir yıllık pratigidir. 
Bunun için de TEYGER 'in yıllık eylem programı ve 
alınan kimi ivedi kararlarını bu yeni degerlendirmemize 
dayanak yapacagız. 

TEYGER'in yıllık Eylem Programı 

TEYGER 'in yıllık eylem programı önemli ana başlıklar 
altında hazırlanmıştı. Ancak burada konsprasyon 
sorumlulu~uyla detaylara girmeyecegiz. 
TEVGER, kuruluşuyla birlikte bir yılda yapabileceklerini 
bir eylem programı çerçevesinde belirlemişti. Bunlardan 

"Kuruluş Hazırlıkları ve llan" başlı~ı altındaki görevlerin 
tümünün eksiksiz yerine getirildi~i söylenemezse de; 
aıırlıkla kuruluşun açıklanması, pratik propaganda ve 
tanıtma çalışmaları eksigi aksa~ıyla ve göreceli olarak 
yerine getirildi denebilir. Zaten bu ilk Uç ayda yapılması 
gerekenlerdi. Bu gibi çalışmalarda yapılmamış olsaydı 

zaten TEYGER 'in kuruluşunun duyurulması bile olanaksız 
olacak ve daha başta hiçbir adım atılmamış olunacaktı. 

Bu bakımdan, ilk Uç ayda yapılanlar, eylem programının 
yaşama geçirilmesi ba~lamında temel ölçU olarak ele 
alınamaz. Ne ki, eylem programının yaşama geçirilmesi 
sürecinin devamlılı~ını yaratmak açısından bir dayanak 
olmuştur. 

Öte yandan tanıtma, Ortadoğu ve Avrupa sathında birim 
örgütlenmesini oluşturma çalışmaları hemen hemen atbaşı 
gitti ve yine ilk altı ayda bazı somut adımlar atıldı 

denebilir. 
Elbette buna belirlendig i üzere merkez yayınının 

çıkarılması işini de katmak gerekir. 

Ancak ikinci altı aylık döneme girildiginde, ilk dönemin 
gerekliligi ile süren ama pekte hızlı olmayan çalışma 
temposu yerini bir agırlıga ve giderek durgunlu~a bıraktı. 
Ve bugün TEYGER sosyal pratig in ölçülerine 
vurulduıunda durgunlu~un ileri aşamalarında, di~er bir 
deyişle ataJet içinde devinimsiz bir durumdadır. Peki bu 
hiçte arzu edilmeyen 'duruma' TEYGER niye dUştU, daha 
doırusu nasıl dUşürüldU? Öyle ya, herhalde birtakım 
dogaUstü 'gUçler' TEVGER'i 'okuspokus'lamadılar! 
Öncelikle bir noktayı belitmektc yarar var. TEYGER'in 
mevcut devinimsizligi, içine sürUklendigi atalet, yaşanan 
dönemin olumsuzluklarına, sosyopolitik koşulların 

elverişsizligine baglanamz. Hernekadar bu objektif 
koşullardan kaynaklanan negatif etkiler gözardı 

edilemezsede, belirleyici bir argüment sayılamaz. O 
nedenle olaya içten bakmak gerekiyor. 

TEYGER içinde aranması gereken nedenlerin başında, 
TEYGER 'i oluşturan örgütlerin içinde bulundukları ve 
cunta sonrası dönemden kalan a~ır politik ve örgUtsel 
sorunların ve maddi-teknik olanaksızlıkların hala sürüyor 
olmasıdır. Anlayış planında da hala imrenilecek bir 
çalışma beraberliginin yaratılamayışı, sUbjektivizmden 
sıyrılamama, atıllıga prim veren etkenlerdendir. 
Ayrıca, birligin ahlaki ve moral degerieri egei:, TEVGER'i 
oluşturan örgUtlerin kadroları arasında canlı tutulmaz, 
aksine eskinin rekabetçi e ı ilimleri diri tutulmaya 
çalışılırsa elbette TEYGER 'den pratikte bir devinim 
beklenemez. Çünkü nihayet örgütsel yaşama canlılık ve 
devinim kazandıran taban güçleridir. 
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Tan bunları gözönünda bulundurduiumuzda TEYGER 'in 
içinden kaynaklanan ve ataleti besleyen olumsuzluklarm 
kaynaJı ve dayanaklan nedir? 
Daha başta belirtmekte yarar var; TEYGER 'in başarı ve 
başarısıziılının ortak oldu~u en genel çerçevede 
söylenebilir. Ama bu gerçe~i vurgulamak, bir birleşik 
örgütsel gücü devinimsiz bırakacak kadar önemli 
sayılabilecek olumsuzlukların üye örgütler bakımından 
bir eşitlik zeminine dayandı~ını; eşitlilin mutlakiyeti 

olmadıJma göre göstermez. Bu bakımdan bizce, içten 
kaynaklanan olumsuzlukların temel dayana~ı kendisini 
TEVGER'e bakışta yani anlayış planmda ele veriyor. Ve 
bu da daha çok pratik uygulamada göze çarpıyor. Çünkü 
yazılı düzeyde damar kabartan ajitasyonlar rahatlıkla 

çekilebilir! O nedenle, bir anlayışın dürüstlüJünün ve 
binlilinin ayrımı pratikte bclireceJine göre, bizim de bu 
diyalektik bakış açısıyla sorunu ele almamız gerekir. 
Buna göre; TEVGER'i pratikte atıl, devinimsiz ve aynı 
zamanda işlevsiz bırakmak kimin ve kimlerin işine 

geliyor ve bunda amaç ve çıkarları nedir? 

Pratik gösterge aynasına baktı~ımızda TKSP'nin silüeti 
görünüyor. Evet hiç ikircimsiz ve objektif olarak 
söyeleyebiliriz ki bugün e~er TEVGER, kendisinden 
beklenen pratik performansı gösterernemiş ise, atıllık 

içinde aJır aksak 'ilerliyorsa', en önemlisi politik 
aAırlıJı ile baJdaşmayacak şekilde işlevsiz bırakılmışsa; 
bunun temelinde bir üye örgüt olarak TKSP'nin biriikiere 
pragmatik ve makyavelist yaklaşımı, eşitlikçi bir tavır 
içinde olmayışı, gerçekte marjinal ve silik bir güç 
olmasına karşın, bundan kaynaklanan kompleksle 
kendini 'dev aynasında' görme· hastalı~ı olan 
megalomanik sapiantı içinde olması, örgütlere ve 
yurtsever kadrolara karşı beslediJi ve politik olmaktan 
uzak özünde aşiretçi ve mezhebi bir mantıJın ürünü olan 
husumetçi bir tavır geliştirmesi, TEVGER'i kendi bencil 
politik çıkarları do~rultusunda bir araç gibi görmesi, bir 
ayaJı içerde bir ayalı dışarda gibi ikiyüzlü oportünist bir 
tutum sergilernesi ve kendi örgütsel çalışmalarını önde 
tutması gibi olumsuzluklarla TKSP, gerçekte bir politik 
mikrop olarak TEYGER 'in sallıklı olabilme şansı yüksek 
yapısını da bozmakt~ ve dirençsiz bir duruma 
düşürmektedir. 

Bir kez; TKSP birlik konusunda içten ve tutarlı delildir. 
Biriilin bugünkü koşullarda başarılı çalışına 
yapabilmesinin ön koşulu olan örgütlerarası ilişkilerin 
yumuşaması ve giderek yakınlaşmasına tümüyle zıt bir 
tutum içindedir. TKSP, genel kamuoyunda biriilin pozitif 
olan imajının arkasına gizlenerek aslında kendi çürük 
yapısını 'tahkim' etmekle uAraşıyeri Nedir bunun pratik 
ve somut göstergeleri? 

1. Kürdistan politik örgütleri, en başta TEVGER'i 
oluşturma sürecini başlatan örgütler ve duyarlı kamuoyu 
TKSP'nin hangi koşullarda TEYGER oluşum sürecine 
balıklama dalareasma katıldılım çok iyi biliyor. 

TKSP'nin biriikiere girme-bozma-çıkma hızlıiıiının 

nedenleri -anlamakta gecikenler için- şimdi daha ayrıntılı 
olarak ortaya çıkıyor. HEYKARl'yi oluşumunun ileri bir 
aşamasında daJıttı. Laf kalabalılı ve 'üstün' bir demagoji 
'tekniJiyle' suçu başkalarına yıkmaya kalktı. Aynı hızla 
'Sol Birlik' e katıldı. Bu kez Sol Birlik'in işlevsiz 
kalmasına bUyük katkılar saJladıktan sonra dalılmasına 
da "öncülük" etti! Başından beri izledi~i tutarsız ve 
zikzaklı ittifakkar 'çizgisini' giderek kalınlaştırdı. 

Büyük özverisi ve hızlılılıyla kendisini yuvarladıJı 
izolasyon kuyusundan kurtarmak için başta karşı olduJu, 
yol almasına takoz atmak için çırpınıp durduJu, olmadık 

entrika çevirdiJi TEYGER oluşum sürecinin sonuç 
aşamasına 'ansızın' katıldı! Birden birlik havarisi 
kesildi. Tabi bu ara kimse de "sen neymişsin be abii" 
demedi ve yaver giden şansıyla biriilin "önemli gücü(!)" 
misyonunu da kazanmış oldu! Hadi katıldı, ya sonra ... 
2. TEYGER'in kararlarına uymadıJı gibi, ayak diriyor. 
TEYGER'in kitleselleşmesindeki önemi sürekli gözden 
kaçırılmak istenen ama aslında son derece önemli olan 
demokratik kitle örgütlerinin örnelin federasyon ve 
konfederasyon çatıları altında merkezileşmesine karşı 

çıkıyor, olan çabalarıda engelliyor ve yine olası pozitif 
gelişmelerinde önünü tıkamak için elinden gelebilen her 
türlü entrika ve dolabı çeviriyor. 

TEYGER 'in yıllık eylem programının "toplumsal 
örgütlere ilişkin çalışmalar" başlıklı bölümünda saptanan 
ilke ve kararlarda şöyle deniyor: "- Varolan toplumsal 
örgütlerin birleştirilmesi ya da aralarında merkezi 
koordinasyon kurulması için ve toplumsal örgütlerin 
varolmadıgı ülkelerde ortak örgütlerin kurulması için çaba 
gösterilmesi, -Gençlik, kadın, doktor, yazar ve sanatçı 
birliklerinin, insan hakları, hukuk ve barış komitelerinin 
kurulması ve varolanların birleştirilmesi için çaba 
gösterilmesi." 
Bu amaçla yapılan kitle örgütleri düzeyindeki 
toplantılarda hiç sıkılmadan "gelin KOMKAR 'da 
birle~elim" diyebiliyorlar. TEYGER üst toplantılarında bu 
konu konuşulduğunda Kemal Burkay; "biz KOMKAR'a 
etkide bulunamayız, o bağımsız bir örgüttür" diyerek 
akıllarınca milleti kandırdıklarını sanıyorlar! Ama başka 
zan1an ve yine aynı türden toplantılarda da bu kez sözü 
alan Silo, üst perdeden söylenenleri unutarak "şimdi 
KOMKAR'a haber vereceğim birlik görüşmelerinin ele 
alındığı çalışmalardan geri çekilsin" diyorlar. Aslında bu 
ikinci tavırları daha doğru! Zaten KOMKAR 'a. herşeyi 
dikte ettiren onlar. Kaldı ki, Korokar'ın çizgi derneği 
olduğu gerçeğini bile, o kadar insanın gözlerinin içine 
baka baka inkar ediyorlar, doAru bir deyişle yalan 
söyleyebiliyorlar! 
Bu bakımdan ikinci söylediklerinin sonuçları olumsuz 
olsa da kendi anlayışları bakımından gerçeği yansıtıyor! 
Yedi politik örgüt karşısında sıkılmasalar -gerçi bu gibi 
konularda hayli pişkin olmuşlar ya- "gelin TKSP'de 
birleşin" diyecekler! 
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lsveç'teki gelişmelerde TKSP'nin bu konudaki tavrının ne 
kadar tutarsız, içtenliksiz ve aslında sorumsuz, dar grupçu 
olduğunu gösteriyor. Dört parçanın Kürtleri tck çatı 
örgütü olan Kürt Federasyonu'nda birleşmişler hem de 
politik çizgi ayrımı gözetmeksizin. Ama Korokar yine 
tek! Ve tüm çığırtkanlıklarıyla da antifedersayon, özünde 
antibirlik tavrında direliyorlar ve herkesin yanlıi ama 
kendilerinin do~ru olduklarına kargalarını inandırmaya 
çabalıyorlari 

Hastalık diye budur işte! Oysa TEYGER'in demokratik 
kitle örgütlerinin merkezilcimesi mantığı açısından -kimi 
eksiklik ve yetersizlikleri olsa da- son derece olumlu ve 
somut bir örnektir lsveç Kürt Federsyonu. 
3. Ülke zemininde yapılanma TEYGER 'in en temel ve 
ivedi görevlerinden biridir. Bu konuda somut adımlar 
atılması gündeme geldiğinde TKSP yan çizebiliyor. 

Gerekçeleri de ''biz bu aşamada adam vercmeyiz" oluyor. 
Şimdi buna kargalarda gülmez mi?! Gerçi bir bakıma 
doğruyu söylüyorlar. Örgütsel anlamda bir yapısal güçleri 
yok, bu doğru. Ama öte yandan sadece kendi "özgür ve 
mezhebi geleceklerini" garanti altına almak için 
"çalışabiliyor" ve yayıncılık yapabiliyorlari Bu mantığın 
izahı mı var?! 
Görece sınırlı olanaklara sahip örgütler bu en temel ama 
o kadar da riskli göreve talip olurlarken, yan çizmek 
nasıl izah edilebilir? V ar aslında izahı. O da şu: İlk 
örgütsel çalışmaya girmemek, rizikodan uzak durmak, 
hani olur ya bir polisiye operasyon olsa da kendini 
kapıırmadan sallama almak ama öte yandan diJer 
örgütleri "maym tarlasına" atıp karşıdan 'temqa' etmek!. 
İşte TKSP'nin yan çizmesinin altında yatan neden budur. 
Çünkü onların birlik hareketini örgütleme gibi bir 
sorumluluk duyguları yok! Sadece kendi tekkeleriyle 
meşguller!.. İstediği kadar başka yorumlar, sözümona 
'tevazu' gösterilerinde bulunsun, gerçekte yukarıda 
açıklanan niyetlerini gizleyemezler. 
4. TEYGER 'in kuruluşu sonrası, tanıtma amacıyla 
Avrupanın değişik ülke ve kentlerinde düzenlenen 
toplantılarda da TKSP tam bir ikiyüzlü ve fırsatçı tavır 
içinde oldu. Hep, 'acaba ben bu toplantılarda nasıl 
kendimi 'lider' güç gösterebilirim' gibi basit ve küçük 
hesaplar yaptı. örneğin Stockholm toplantısına TEYGER 
adına katılan TKSP'nin kapris ve bireysel hırs uğruna 
yalnızlaıımış şefi yazılı konUljmasının sonunda attığı ve 
aslında kendilerinin çizgi sloganı haline getirdiği ''biji 
Kurdistana Azad" sloganına yönelik bir TEYGER üyesi 
örgüt -YSK- eleştiri getirdiğinde yaptığı savunma ilginç 
değil mi? ''Biz 'Biji Azadiya Kurdistan' diyoruz, ama ben 
konuşmamda TEYGER'in ortak görüşü olabilecek şekilde, 
yani 'Biji Kurdistana Azad' dedim." Kelime canbazlığına 
bakın! Tipik Burkay demagojisi! 

Ayrıca Stockholm toplantısına ilgi duyan tüm 
yurtseverler katıldılar. TEYGER üyesi örgütlerde özveriyle 
çalıştılar ki toplantı ·başarılı geçsin. Kimse, "en iyisi biz 
de gereken ilgiyi gösterıneyelim de TKSP'nin şefi 

basaıuız görünsün", gibi bayağı bir düşünceyi aklının 
ucundan bile aeçirmedi. 
Ama TKSP diğer ülke ve kentlerde bu duyarlılığı 
gö s te rm ediği gibi, kendi kitlesini toplantılara 
göndermedi. Sadece dedektif "raportörler" göndererek 
TEYGER taıııtma toplantılarına 'güç' verdi! Kopenhag, 
Frankfurt ve Batı Berlin toplantıları somut örneklerdir. 
Özellikle Frankfurt ve Batı Berlin toplantılarına 
'kitlesini' katabilme olanaklarına sahip olmasına 
rağmen, yapmayışı bqka nasıl izah edilebilir? 
Yine bu tanıtma programı çerçevesinde TEYGER 'in Köhı' 
de düzenlediği geceye TKSP şefi konuşmacı olarak 
katıldı. Geceyi de Komkar düzenledi, yönetti! Herşey 
Korokar koktu! Gelenler Korokar'ın 'geleneksel' 
gecelerinden birine katılmış gibi oldular. Gecenin aslında 
TEVGER'i tanıtma gecesi olduğunu ve TEYGER tarafından 
düzenlendiğini sadece TEYGER üyesi örgütlerin, o da 
yöneticileri bilebildileri 

5. TKSP her fırsatta, 'TEVGER'i aslında biz kurduk, biz 
olmasaydık kurulamazdı. Bizim dışımızda aylarca 
uğraştılar kuramadılar ama biz bir katıldık hemen kuruldu. 
TEYGER 'in tüm ağır yükünü biz çekiyoruz. Biz bir 
çekilsek TEYGER çöker ... " gibi kof böbürlenmeler ve 
tabaniarına doping şırıngası yaparak ancak kendilerini 
tatmin edebiliyor ve sığ hayal hanelerini bu 'ninnilerle' 
dolduruyorlari Bu ne haleti ruhiyel Tam bir psikoklinik 
vaka doğrusu. Hiçlerin kendilerini herşey görmesi diye 
buna derler işte! 
6. Newroı kutlarnalatı da aynı sorunlarla aeçti. 
TE V GER 'in birim öratıtlerinin ttım ısrarlı isteklerine 
karşın TKSP, Korokar gecelerine 'müdahale 
edemeyeceğini' belirterek gerçekte Komkar'a 'boş ver, 
kendi gecelerini kendin yap' yeşil ışığını yaktı! Zar zor 
Hamburg Newroz'u TKSP'nin 'okeyi' ve Korokar'ın 
'özverisi' ile TEYGER Hamburg'ta '89 Newroz'unu 
kutlamış oldu! Tabi gecenin reklam vitrini yine Komkar! 
Yalnız TEYGER'ciler anladı ki Hamburg'taki Newrozu 
TEYGER kutladı! 

Yine lsveç'te Kürt Federasyon'un Newroz kutlama 
çalışmaları sürerken, Komkar hemen ünlü Ozan Aram 
DlKRAN'ı getirterele Federasyondan önce Newroz kutladı. 

lsveç'te bizzat TEYGER üyesi birçok örgütün çizgi 
derneJi olmasına karşın, kimse kalkıpta lsveç Kürtlerinin 
merkezi yıJın örgütü konumunu kazaııan Federasyona 
alternatif çalıtmalar yapmıyor. Ama Komkar TKSP'nin 
vizesiyle yapıyor! 

örgütsel varlıJmı Korokar'ın varlıJı ve tek başına 
yapacaAı etkinliklere baJlayan TKSP'nin Newroz'larla 
ilgili tavrı da işte böyle oldu. 
7. TKSP, TEYGER kurucu üyesi olan partimize karşı 
sinsi ama düşmanca bir tavır içinde oldu. Asimda TKSP 
daha başından beri partimizi içine sindirmedi. Partimizi 
engelleme, likide etme ve kadrolarını yapratmak için 
sürekli fırsat kolladı. Buldukça da gereğini yaptı. 
TEYGER birim örgütlerinde parti üyelerimize. karşı 
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TEYGER ilkeleriyle baAdaşmayan yıpratma ve vetocu 
tavırlar içinde oldu. TEYGER içi çalışmalanınıza sürekli 
engeller çıkardı ve partimize karşı komplo düzenlemeye 
girişti. TEYGER gazetesinin birici sayısında partimiz 
adına yayınlanan "Dlrenlt Merkezleri: 
Haplshaneler" başlıklı makalenin içeriAine takıldı, 

deAiştirilmesi için baskı yapmaya çalıştı. 
Makale 1981 sonlarında Kürdistan ve Türkiye 
hapishanelerinde cerey111 eden direniti konu alıyordu. 
Yazımızda TKSP'nin itiraz ettili bölümler şunlardı: 
" ... SIIP ilst JÖMtimi hilkibnete gilç katan bir tutum 
takuıırlcen talxm örgiltkri daha duyarlı davrandılar. 'Sol~u 
Milletvekilleri' ise, kendilerinden beklenen asgari destek 
ve tavrın hayli gerisinde kaldılar .... " 
" ... Politik savunmalarını bik Kilrtçe yapmayı ba§latan 
direni§çilerle 'politik çizgi' ayrımı gözetmeksizin 
dayanı§ılmalıdır ... " 
Peki, bu paragrafiarın neyine karşı çıkıyordu TKSP? Bu 
şaşkınlıJa bakın bir! Hapishane direniş hareketini ve o 
dönem yaşanan olayları anımsayanlar bilirler. Şimdi soru 
şu: TKSP SHP'ye mi, 'solcu milletvekilleri'ne mi arka 
çıkıyor? Bu pek muhtemel. Sosyal demokrat çizgiye 
oturttukları 'geleceAin özgür' yayıncılıklarını gördükten 
sonra hassasiyetlerini anlamak mümkün oluyor şimdi. 

Ya savunmalarını kürtçe yapan yürekli yurtseverlere niye 
dikleşiyor TKSP? Kim di ısrarla, duruşma salonundan 
atılma pahasına Kürtçe savunma yapmakta direnen? 12 
Eylül sonrası işkence + sorgu + mahkeme sürecini 
yijitlikle karşılayan ve TKSP dışındaki tüm yurtsever 
yelpazenin coşkulu desteAini kazanan Mehdi ZANA'ydı. 
TKSP'nin gözüne batan bu direniş dikeni demeyeceJiz, 
gültı müydü? Bunun için mi o cümlelerimize karşı 

çıkıyordu TKSP? Ama doJal tabii. Gözaltı, hapishane ve 
mahkeme yaşamlarında direnişten eser olmayanların bu 
cümlelere kuşkusuz tepkisi olacaktı. 

· Yilzlerce taraftarını hapishanelcre tıktırıp sahiplenmeyen, 
aynı zamanda birer savaşım platformu olan 
hapishanelerde -bireysel tavır ve sorumlulukla yijitlik 
gösteren insanların dışında- politik savunma boyutunda 
teslimiyeıçi bir tavrı benimseyen TKSP kurmayının bu 
konudaki 'duyarlılıJını' da anlamak mümkün! Öyle ya, 
hapishane de yijitçe direnip, politik savunmasını kürtçe 
yapan TKSP önderiydi! Hani şu Dimitrof'la benzeştirilen 
'önder'!.. Ya da Atatürkçü "savunma"sını yaptıktan sonra 
Burkay tarafından ödüllendirilen korkunç Ivan mı? .. 
Zavallılar, bu gibi 'mevzuların' geçtiji yerde kaçacak 
delik aramalısınız. Bu konuda alnınız ak, başınız dik 
deJil!. 

TKSP'lilerin yine tepki gösterdikleri bir yazı da, BINGEH 
adlı derginin Ekim 1988 tarihli 3. sayısında partimizin 
görüşlerini yansıtan ''BlRLIK SÜRECiNDE ILERl BIR 
ADlM: TEYGER" başlıklı dejerlendirme. Bu yazı 

yayıniandıiında bir TEYGER üst toplantısı da olmuştu. 
Söz konusu toplantıda konuya hiç delinmeyen TKSP, 

nedense 1989'un ilk ayında, bir TEYGER yönetim 
organında sorgulayıcı bir edayla yazıda kimlerden 
sözedildiJ~nin kendilerine yazılı olarak bildirilmesini 
istedi. Bu gecikme neden? Geniş toplantıda teAet geçen 
TKSP dar bir yönetim organı toplantısını niye seçiyor? 
TKSP'yi pek 'hiddetlendiren' ve 'Tevger'i bekleyen 
zorluklar" ara başlıJı altındaki paragraf şöylt:: " ... Öte 
yandan TEVGER' i tendipolitik amaçları dotrultusunda 
kullanmak isteyen örgilt ve lr.i§ilerde çıkabilecektir. 
Herleesin TEVGER ik ilgili Htasarılllrın olabilir. Ama 
TEVGER böylesi amaçlara alet edilemeyecelr.tir. Bunun 
gilvencesi olabilece/c dinamiklere sahiptir TEVGER." 
"Yine, "TEVGER' i biz Jr.urduk, biz yilrütüyoruz, biz 

götilrecegiz ... " gibisinden kof böbilrlenmeler, tabaniarına 
böyksi "hayat" §ırıngalarla doping yapacaklar olacaktır. 
TEVGER içintklr.i sagduy" sahipleri bu tUrden yozl"klara 
da yol vermeyecektir." 
GörüldüJü gibi, aktardıjımız paragrafiarda hiçbir örgüt ya 
da kişi adı geçmiyor. Genel bir dajinme. TEYGER üyesi 
yedi örgüt bu söylenenleri üzerine alınmıyorda, TKS}> 
niye gocunuyor? Kendinden emin olmayan bir tavır 

sergiliyor TKSP. Çünkü anlayışıyla, eylemiyle 
söylenenlerde kendi portresini görüyor. Oysa biz o 
cümleleri yazarken yalnız TKSP'yi aklımızın ucundan bile 
geçirmedik. Şimdi o kendisi üstüne alınıyorsa, demekki 
isabetli saptarnalarda bulunmuşuz ve deyim uygunsa 'cuk' 
diye oturmuş! 

Bir izahta TKSP'nin politik paranoya içinde olmasıdır. 
Her§eyi üstüne çeken, her konuşulandan, yazılandan 

kendisinin kastedildi~ini sanan kronik kuşkuculuk, 
hastalık, paranoya! Ş efierinin paranoyası örgüt 
'politikasına' direk yansıyor! TKSP'nin 'haı;sasiyetleri' 

do~rusu hayra alarnet dc~il! 

Bugün TEYGER içinde TKSP'nin izledili 'politika', 
takındılı pratik tavır deJerlendirmemizi tümüyle 
doJruluyor. 
TKSP aslında ıenel olarak TEYGER içinde ıayet bilinçli 
olarak 'bunalım stratejisi' uyguluyor. 
Çünkü kendisi derin bir örgütsel ve politik bunalım 
içindedir. Bu bunalımını &§mak için de 'çareyi' başka 
yapılar içinde de bunalım yaratmakta arıyor. TKSP, 
kendisinin dışta kalacalı birliklerin tutabileceJini, 
böylesi bir durumda da papucunun dama rahatlıkla 

atılabilece~ ini gayet iyi biliyor! Böyle bir sonia 
karşıla§maktansa en iyisi biriikiere girip çalışabilecek 
örgütleri de sorunlarla yüzyüze bırakmak ve böylelikle 
birlikleri de tümden işlevsiz bırakmak 'anlayışıyla' 

davranıyor! 

TEYGER 'in kitleselleşmek, somut politikalar üretmek, 
pratikte etkin ve insiyatifli olmak &ibi yaşamsal 

önemdeki çalışmalarını sabote etmek, yıAınla engel 
çıkarmak, üye örgütler arasında çatı~ma ve &erilim havası 
yaratrn~, yurtsever kadroların TEYGER'e yönelimini 
kesrnek ve demoralize etınek için TEYGER 'i işlevsiz ve 
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atıl hale sokmak gibi özünde biriikiere kasteden bir 

yakla§ırn içindedir TKSP. 
Bu bir yılda TEYGER 'in gelece~i ile ilgili önemli 

basamaklar çıkılamamışsa, işte başından beri 

örnekleriyle açıklamaya çalı§tığımız bir anlayışın 

TEYGER 'in başına bir ceberrut gibi musaHat olmasıdır. 

Yine bu bir yılın nispi pratik çalışmalarında açıkça 

gözleroledik ki, TKSP'nin dışındaki üye örgütler daha az 

sorunlu ve daha uyumlu bir çalışma yaratabiliyorlar. Ama 

aynı zamanda da itiraf edilmelidir ki, TKSP'yi antibirlikçi 

anlayışında frenleyen bir güç ve mekanizma yaratmaktan 

henüz uzaktırlar. Ve bu bileşimin, TKSP anlayı§ına karşı 

caydırıcı bir konum alabilmesi de güç görünüyor. 

TEYGER politik örgütler bakırnından bugün daha da 

genişleyememiş ise bu konuda da en büyük engel ve 

güvensizlik kayna~ı TKSP'dir. Birçok örgüt sözlü ve 

kimileri de yazılı olarak bu konudaki düşüncelerini 

açıklıyorlar. Kişiler bakımından da istenen genişlik 

yaralılamadı ve TKSP bunda da engel olarak görülüyor. 

Bir yıldaki tıkanmanın nedenlerini göstermeye çalı§ırken 

görülüyor ki a~ırlık her zamanki gibi TKSP'nin üzerinde 

kalıyor. 

Aslında biz, TEYGER'in bir yılını de~erlendiriken, 

gücünü ve olanaklarını en azından biliyoruz. O nedenle de 

pratikte TEYGER'den olaAanüstü beklentiler içinde 

olmadık. TEYGER üzerine yayınladı~ımız yazıda bunu 

açıkça belirttik: 

" ... Gerçi TEVGER iddialı bir programla çıkmış olmakla 

birlikte kısa vadede olması muhtemel beklenti/erede yanıt 
veremeyebilir. O nedenle de, bwnun bir süreç, kazanımlar 
ve olanaklar sorunu oldugunun kavratılması gerekir. 

S avaşım sürecinin diyalektigi, örgütlerin özverili 

çalışmaları bunu belirleyecektir. TEYGER tılsımlı bir 

güce sahip olmadıgına göre kısa vadede ataklar 

yapamayabilir. Bu bilindigi ve kavratıldıgı sürece 

TEVGER' e yaklaşım ve ondan beklentilerde daha gerçekçi 
olunacaktır ... " 
Bu objektif ve sorumlu saptamaya kaqın, bir yılda 

yapılması gerekipte yapılamayanlar varsa o zaman 

kolaya kaçan, yanlışın üstünü örten ve en önemlisi 

gelişmeye katkıda bulunmayan gerekçeler aranmamalıdır. 

TEYGER'in aktifleşmesi 

TEVGER'i bilinçli olarak içine çekildiği durgun ortamdan 

sıyırabilmenin koşullarını zaman yitirmeksizin 

oluşturmak ve TEYGER 'i atak bir düzeye çıkarmak 

gerekiyor. TEVGER'in, egemen kılınmak istenen 'sajf 

anlayıştan kurtarılabilmesinin koşulları tükenmiş de~il. 

TEVGER, TKSP gibi pasifisı ve teslimiyeıçi bir anlayış 

tarafından özünde TKSP'nin içinde olduğu dar ve 

statükocu bir eksene oturlulmak isteniyor. Aslında bu tam 

bir komplocu anlayıştır. TEVGER'i daha birinci yılında 

kan kaybına uğratan mantığın dağıtılması gerekir. Bu, 

taze kanın alırnma da yol açacaktır. Buııünkü haliyle 

alternatif düzey yaratmaktan hayli uzakla§tırılan 

TEYGER'in kendisini a~ması zorunludur. Bu anlamda 

TEYGER'in tüzük, program ve yönetim mekanizması 

bakımından bir iç reorııanizasyona gereksinimi vardır. 

TEYGER'in politik ve ör&ütsel ııeli§me hızını içten 

kesmeye çalı~an bir 'ör&üt' olarak TKSP'nin, bir yönüyle 

TEYGER'in mevcut bileliminden yararlanarak elde ettiAi 

yönetim ve insiyatif konumlarının sınırlandırılması, en 

ba§ta dı§ çevrede ve o ölçüde içte de önemli bir güven 

duygusunun oluşmasına yarayacaktır. Böylesi bir ııeli§me 

kimseyi 'cezalandırma' anlamına gelmeyecegi gibi, 

aksine geli§me önündeki en&elin kaldırılması bakırnından 

da sadece bir önlem olacaktır. Anlayı§ıyla, eylemiyle 

birlikleri zaafa ugratan, güven sarsıcı ortamların 

do~masına neden olan 'örgüt'te kendini gözden geçirme 

fırsatı buhır, aklını bqına dev§irir, tabi niyetliyse! 

Sonuç olarak: TEYGER'in birinci yılı objektif olarak 

de~erlendirildiğinde; ortaya aslında pek iç açıcı bir tablo 

çıkmıyor. Bu örgütsel ve politik boyutta oldukça açık bir 

biçimde görülebiliyor. 
Bu da birinci yılın, ııeleceğe uzanan savaşım için 

dayanıklı bir basamak olu§turmadıAını hissettiriyor. Ne 

uliısal düzeyde, ne de uluslararası arenada TEYGER henüz 

ilgi odaA ı konumuna yüklelememiş ise bunun 

nedenlerinin irdelenip açıldıga kavu§turulması son derece 

önem taşıyor. Bu zaten kendini aşmak için her§eyden 

önce gereklidir. 
GeleceAe uzanmak, kalıcılaşmak, birlik ekseninde 

kurumlaşmak isteniyorsa TEYGER'in ör&ütsel ve pratik 

politikalarında önemli de&i~ikliklere gidilmelidir. 
Blokçuluğa götüren eğilim budanmalıdır. TKSP sinsi bir 

'taktik politikayla' TEVGER'i blokçu bir zemine 

oturtmaya çalışıyor ve bu konuda hayli mesafe aldı~ını 

söylemek abartma olmaz. 
TEYGER veya başka bir isimle daha geni§ bir birli~in 

yaratılmasına çalışılmalıdır. 

TEYGER bakımından "sür&ün ya~amı" tersine 

çevrilmelidir. Diğer bir deyi~le yer çekimsiz uzaydan 

indirilip ülke topraklarına oturtulmalıdır. ÇaAiayan 

hızıyla akan politik ya~ama müdahale edebilmek, ülkenin 

ve halkımızın içinde bulunduğu ağır ve zor koşullarına 

çare aramanın sorumluluğuyla davranmak aktif ve dinamik 

bir politika izlemekle olanaklıdır. Devinim getirecek bu 

türden &eli§melerin önü açılroadıkça TEYGER 'den başarılı 

çah~malar beklenemez. Bo~una dememi~ler; "l~Ieyen 

demir pas tutmaz". TEVGER, TKSP anlayı~ından 

kurtarılmadı&ı, sajlam ve savaşımcı bir yapıya ve güçlere 

dayandınlmadığı sürece, sadece pasif yol alınabilir ama 

devri~ci atılım yapılamaz. Devinimsizlik pas tutmaktır. 

Panzehiri ise devrimci devinimdir. lşte TEYGER içindeki 

savaşırncı güçlerin sorumlulukları da bu konuda artıyor. 

TEYGER üyeli~ini dondurmuş olmasına karşın partimizin, 

sa~ duyu sahibi di~er Tevger güçlerinin, yurtsever 

yelpazenin ve halkımızın isteği budur. **** 
Haziran-1989 
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İRAN ••• n1t di ılipela 6•a da 

Baweriya mc ewe ku rejim 1011! kurdanade ü peyınantn 
micid digel la ii lei'Okbl kurda nake ... 
Ji xwe Xumeyni di wcsyelnlmeya xwe da di~je ku qet 
firsele nedine ~ ~ •• • 

Ji ı.o tfk-.,iri• i •nwqaMI•• reJi•f lro hb 
çi dibfjin1 

"Em wek bezeke siyasi çav~dyetc mezin li tiry~n 
rejima ~ dildn. Xebata me bi away~ ille&al il bi ıtk 
u pa doın dike. Ji iro ~ ve em ~ zora bidene aaahdar 
kirin il rez kirina gel bi her awayt... Heıçend xebat d6 
demeki direj · biteşe ji ıe merc!n iro ji beri mirina 
Xumeyni bi awantajtirin... Bel6 weki me aott kare 
bilweşaııdina rejime tene bi me nabe. Ji dil em. xerikin 
tu opozisyoneke fireh digel ~ lraıı ll Kurdistane yen 
pôperô u welatparez ~inin ..• Kenai em &ihiştine ve 
qonaxe. hinga d6 bibe merlıeleyeke aelek mezin ii &irin& 
di bilwqaııdina rejiıııMa. .• 

Ji bo ku em di&el hemQ hez&ı lrana Q Kurdistane, 
bikarin rejime hilwettnin, div6 istifade ji hemQ 
"'eConnen" rejim& bikin. 
Tqtek di jt heye: Me hewcett bi hevkaıiya hez!n navça 
rojbilata navin ji heye. Di nav van hezan da, laybeti 
Jıezen Kuıdistaııa ii Tııtty6, em &Jinaiyeke mezin didine 
ji bez ku tm bi bezaran 1rani li Tiıkiya i Kurdisıaoo wek 
penahende dijin ... Dive lıb&ı Kurclis~ ii Tirkiye 
pqtcvaniyeke xurt di&el me bitin. Helbet em ji her 
wisa. .. " • • • 10.6.89 

Li ser Mirina Xumeyni Komita Merkezi 
ya PDK-l 1 Rfberiya Şol"ef&tr ji 

daxôyaniyek belav kir. Li jfr kurte 
para,ı:rafekf ji ve daxiiyaniyf ji raberi 

wedikin. 

"Mirina Xumcyni b6 ıuman d6 &clirtk6 li ser rejima 
fıanebike." 
'"Mirina Xumeyni, li rcwpc wia da~ muintir e 
ku bi rejiıne ketiye ll ıiya tı!kbirin& rejim6 vckiriye. • 
"Di van mercan da. wezifa aiıan i sir"ma li 1e1 her 
sazilmana tore1aer ii welatparb tl xebaıkartn lrane 
heye... Dive bclaviya xwe ji hala rakin, yakitiye 
J&li'min ii biparbin, ıtxistinpcıelliya nekin Q ji bo 
şkandina reji~ hemQ dest bi kar bin." 
"Dive tıazan ~merıe ~ ıtwe xurttir bikin ku rejim6 
li pifd Xumeyni bq t!kbibin ..... Koıntta Merk ni 
ya Parti Dnıokrati K11rdiatani İra• • 
Rfberiya Şoreşger 1 14.,.1919 • • • 

Baskıya Girerken... Haberler ••• 

• CUDİ dalına saldırı 
Sömürıeci Türk ordusu, yirmi bini qkın asker gilcOyle 
CUDl daJı bölaeaiıü havadan ve kartdan bombaladı. 
Köyler botaltıldı. Kimyual ailahların kullanddıJı bu 
saldında, aenit ormanlık s.ııa y.tıldı... Savq dllzeni 
içinde alıdürülen bu saldınlara kartı halkm tepkisi pasif 
clil:ı.e)'dıa J'OJun. .. 
Aacek bu .potan1iyel tepkiailt pa&lamuı uzak 
J6rilnmüyor ... 

• Hapishanelerde Direni§ Yine yükseldi 
A 1 us to s ayı, Hapishane Direnit Hareketiain 
yaYJınlattıJı ve yükseldili ay oldu. Eskifehir•dcki 
cezaevinde haziran sonlanndan beri, çolu PKK•Ji olm. 
yurtsever direnqçilerin açlılı: pvi 111rtlyordu. 
Hapishane idareamin Aydm•a naklettikleri din:JüKilcrden 
H. Hüsnü Erdolan ve Mehmet Yalçınkaya öldOlcr. 
Dilerieri ise direniti devam ettiriyor. OIOmlel' artabilir ••• 
PKK'li yurtseverlerin 'cezaları' bilinçli olaılk ölflmle 
sonuçlandıolmak isteniyor ... 

Aydm cezaevine nakledilenler arasında hapislıano dinmil 
hareketinin sembolü haline aolen yiJit savqımcı 
Diyarbakır eaki Belediye Bqkanı Mehdi. ZANA da var. 

Hükümet AJustos-1988 aenelaesini deJittireceJiııi 
açıklamak zorunda kaldı. Ve daha da &eri adım mnak 
zorunda kalacaklardır. Bukıları protesto edelim; 
direnitçilerlıa de dayanqmayı yilbeltelim ... 

• Aydınlar laapishane direni§leriai 
deatekiemek amacıyla açlık areYiJie 
baliadılar ••• 
15 AJustos &ünü saat ll'de hapishane diren4lcrini 
desteklemek ve destek yaratmak amacıyla iki gOnlDk 
açlık grevine bqladıklannı bum !Oplantısıyla açıklayan 
aydınlar tunlar: Aziz NESIN, M. Ali AYBAR, lt. Nuri 
tt.ERl. E. Galip SANDALCI ve Mina UlGAN 

Li ser fehit kirina Dr. A•••re•man 
Q~SIMLO u •enlin wi, Poli"uroya Parti 
.~emokrati Jeurdiatani İra• 1 Rflteriya 
Şore~aer 15-f Tirmeltf daxuyaafJtk ltelav 
kir. 

Di vi daıuyaniyi da rejima hlami ya lnni bi xurti tete 
mehkum kirin. Bi kurti wiaa lite aolin: 
"... Ev kiryare Ila ıum.-ı bi destura hukmi Tehrane 
hatiya tirin ku analeki diji in,.ni ü çinayetkarane ye u 
em bi. lllndi mehkwn dikin ... " 
" ... Ev cinayate ji ber ku li ua Auaturia hatiye kirin ü 
iritekc diji ve dawle&l ye Ji , divi Alllturİa li ICI' ve 
pirse bisekine ü qkeıe bika ... " Polltltaroya PDK-t 
1 Rilterlya lorefltr • 15.7.1flt 



MANZARA 

"Müziğin makamını değiştiren, 
kentin duvarlarını sallar" 

Herşey çok hızlı "gelişiyor". Ne kadar da hızla 
yıkıyorlar eski yapıları; ne kadar da hızla "kuruluyor" 
yenileri! Yollar ve kavşaklar çogaldı. Sapkınlar yol 
seçmekte zorlanmıyorlar artık! .. 

Gazeteler hergün başsayfalarından, ırkçı çizgi 
romaniarına kadar, bütün köşelerini "Bulgar zulmü"ne 
ayırdılar. TRT, sentimental programlarla ve yapmacık 
sesli spikerleri aracılıgıyla vatandaşları "zulmün" 
kurbaniarına yardıma çagırıyor. Tirad hergün, olmadık 
zamanlarda karşımıza çıkıyor. 

Devlet muhtaç "soydaşlar" için gönüllü yardımları 
yeterli görmemiş olmalı;. işçi ve memurların 
ücretlerinden belirli miktarlarda para kesmeyi planlıyor. 
Ücretlilerin, ücretleriyle ters orantılı olarak homurtuları 
artıyor. Bu insanlar artık "soydaş-moydaş" tanımıyorlar 
galiba ... Sentimental propagandalar da işe yaramıyor 
anlaşılan! .. 

Dogrusu bu insanları anlamak pek güç değil; 350 gr. 
olması gereken ekmeklerin 300 gr. geldiği, üstelik 
fiy~tlarınında bir yıl içinde 150 TL den 350 TL ye 
yükseldigi bu devlette, "Bulgar zulmü"nden LADA'sıyla 
kaçan "muhacirin" çizdiği tablo pek göz yaşartmıyor ... 
Kürt "mülteciler" de böyl~ce kamuoyunun dikkatlerinden 
"kurtanlmış" oluyor! Jivkof yoldaş, "eylem" yapıyor, 
faturayı başkaları ödüyor!.. 

Zeka özürlü Evren efendi, "soydaşların" vasıflı, 

yetenekli işgücü olduklarını, oysa "Irak'tan gelenler"in 
(öyle ya, milliyetleri yok bunların) vasıfsız bir topluluk 
olduğunu buyuruyor!.. 37. boylarnın dogusu için 
böylece yeni bir standart daha tarihe mal ediliyor! 

"Vasıflı soydaşlar", işlerinden atılan "huysuz işçiler'in 
yerine hemen işe almıyorlar. 
37. boylam "misak-ı milli"yi giderek daha keskin bir 

bıçak gibi kesiyor. 

Kürdistan 

Eski trenler, eski raylara yerleştiriliyor. Bir yandan 
tamirat sürerken bir yandan yolcu toplanıyor. 
Tarifeler açık degil. 

Lokomotifler eski, yolcular eski, alışkanlıklar eski. 
Alternatif arayanlar, aradıklarını bulamayınca, çaresiz 
eski trenlerine atlıyorlar. 

Hızdan korkuluyor. Hızlı giden araçları seyretmekten 
korkulmuyor, fakat binen yok. Şoföre güven yok. 
Dedikodu gene en güçlü iletişim yöntemi! 
Her kurumu çökertilmeye çalışılan sömürge için bu 
doğal. 

Bütün bu çürümüşlük, toprağın üzerinde gübre gibi. 
Altında fırlamak üzere duran; Kürdistan 'ın - O kaynakları 
kurutulamayacak olan ülkenin - tomurcukları patlamak 
üzere. 
Ülkenin ırmakları kentlere, kentlere akıyor. Dağlarda 
ateşler yanıyor. 

Artık yakınmaya paydos şarkısını söylüyor gençler. 
Zamandan daha hızlı koşmaya alıştırıyorlar kendilerini. 
Tempus Fugit (Zaman kuş gibi hızla uçar)! 
Zamandan hızlı yaşamayan, zamanın dilini çözemez 
diyor eski ülke; "yenileyin beni, yükseltin özgürlük 
yaylasına" diye bağırıyor. 

Ölümün kovaladığı bedenler, ölümü kovalamaya 
hazırlanıyor. 

Bana da "zoma"ların enerji veren havasını solurken, 
güzel bir şiir hatırlatmak düşüyor; 
"Müziğin makamını degiştiren, kentin duvarlarını 
sallar". Temmuz 1 1989 




