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ORTADOGU BARIŞ KONFERANS! . .. 
BIRAN ONCE TOPLANMALI 

• Konferans, Körfez sorunu ile birlikte Filistin, Lübnan ve Kürdistan 
sorunlarinı ele alarak bar~şçı, adil çözümler bulma/ı; 

• Tüm atom silahlar~, kimyasal ve biyolojik silahlar yokedilmeli; 

• Askeri birlikler ve silahlar azaltılmalı; 
• Bölge bar~şı uluslararası güvence altına alınmalı 

Körfez 'de henüz savaş patlak ver
medi, ama Güvenlik Konseyi 'nin a/
dtğt son kararla lrak'a, 15 Ocağa · 

kadar süre verildi. Bu süre içinde 
Irak Kuveyt'ten çekilmezse dananm 
kuyruğu kopacak demektir. 

ABD şu ana kadar Körfez yöresi
ne 300 bin dolaymda asker ytğdt. 

Öteki Battlt ve Arap müttefikleriyle 
birlikte Kuveyt smmna ytğtlan asker 
saytst yanm milyon do/aymda. Sad
dam geri adtm atmazsa çattşma bü
yük olacak demektir. 

Diğer yandan, ABD görüşme ka
ptstnt da tümden kapamadt. Aksine, 
dtşişleri bakanlarmm ,karştltklt Va
şington ve Bağdat 't ziyaret etmele
rini önererek yeni bir adtm attt. Bu 
yüzyüze görüşmenin ne sonuç ve
receğini kestirrnek mümkün değil. 
Ama, bir sonuç vermese de, ABD'
ye, bir askeri müdahale için ulusla
rarast kamuoyunda destek kazan
dtracak. 

Saddam Hüseyin 'in de zaman ka
zanmaya çaltşttğt bellidir. Onun da, 
tüm attp tutmasma, görünüşteki 

meydan okumasma karştltk, çattş

mayt göze alacağt kuşku/udur. 

Onun, son anda kuyruğunu ktstp, 
şarka özgü duygusal gösteriler/e 
Arap ve Irak kamuoyuna seslene
rek, Kuveyt'ten çekilmesi şaştrttct ol
maz. Ancak ABD ve /srail, hatta 
lrak'm militarize gücünün tehditi al
tmda olan Suudi Arabistan ve ben
zerleri bununla yetinecekler mi? 
Jrak't uzun menzilli füzelerden, kim
yasal silahlardan anndtrma, askeri 
gücünü, bundan böyle herhangi bir 
saldmya kalktşmayacak bir derece
ye indirme gereği daha şimdiden di
le getiriliyor. 

Oy/e görünüyor ki, savaş olsa da 

olmasa da, Körfez için, lrak 'm duru
mu için bir konferans toplanacakttr. 

Kimi Arap ülkeleri, bu arada Filis
tin/i/er, Körfez krizi ile birlikte Filis
tin sorununu da gündeme alacak bir 
Ortadoğu Konferanst 'mn toplanma
st m öneriyorlar. Bu öneri ötedenbe
ri Sovyetler taratmdan ileri sürülüyor 
ve Fransa gibi kimi Battlt ülkeler ta-

.. . 

raftndan da olumlu karştlamyor. 

ABD ise, israil'le birlikte, ötedenbe
ri böylesi bir uluslararast konferan
sa karşt. Son zamanlarda, Sovyet
ler'in tsran ve Irak karşttt Arap cep
hesini zaytflatmama kaygtst nede
niyle, Filistin sorununu ele alacak bir 
Ortadoğu Konferanst'na yeşil tştk 

(Demmt 27 HJ.ıjada) 

TURKIYE'DE . . . 
D ERINLEŞEN POLITIK B UN ALIM, . 
NEDENLERI VE ÇIKIŞ YOLLARI 

Türkiye'de bir yandan Kgrtez krizi, diğer yandan tırmanan terör olay
ları, bunun yanısıra, Bay Ozal'ın tüm iktidar güçlerini avucunda top
lama hırsı nedeniyle politik bunalım giderek derinleşiyor . 

Bunalımın esas kaynakları 12 Eylül darbesine ve öncesine uzanı
yor. Darbe o günün burjuva siyasi partilerini ve liderlerini de bir yana 
iterek çözümler aramıştı. Ancak, darbenin çözüm olmadığı, sorunları 
daha da derinleştirdiği bu süre içinde herkesçe anlaşıldı. Ama on yıl 

önce, 12 Eylül günü bir faşist cuntanın eline geçen iktidar, hala 12 
Eylül faşizminin kontrolündedir. Askeri cunta gitti, yerine yine 12 Ey
lülcü Özal ekibi geldi. 12 Eylül faşizmi tüm kurumlarıyla sürüyor. Yö
netim üzerinde ordunun etkisi ise azalmış değil. 

12 Eylül darbesi ülkeyi politik istikrara kavuşturamadı, bunalıma yol 
açan önemli toplumsal çelişkileri çözemedi; tersine bunlara yenileri
ni kattı. Bunların başında, halk çoğunluğuyla 12 Eylül'ün oluşturdu
ğu faşist rejim arasındaki çelişki geliyor. Toplum bu yapıyı kırmak, 
ülkeyi bu bağucu gömlekten kurtarmak için on yıldan beri direniyor. 
Diğer bir çelişki, 12 Eylül'ün iktidardan ve muhalefetten uzaklaştırdı
ğı burjuva partileri ve liderleri ile 12 Eylül'ün asker-sivil kanatları ara
sındadır. Bay Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş'le birlikte, CHP'nin 
mirasını büyük ölçüde devralan inönü ve partisi de, kendileri açısın
dan durumu eski hale getirmenin çabası içindeler; bunun için önce 
askeri cuntayla, Evren ve ekibi ile cebelleştiler, şimdi de Bay Özal ve 

(Devamı 2. sayfada) 
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Riıpel 2 

DERİNLEŞEN POLİTİK 
(Baştarafi 1. sayfada) 

ANAP'la cebelleşiyorlar. 
Bay Özal ve ekibi 12 Eylül'ün si

vil mirasçısıdır. ANAP'ın parmak 
sayısı çokluğuyla sözde "tarafsız" 
cumhurbaşkanı olmasına rağ.men, 
bugün de ANAP' ı o yönetiyor. Ulkeyi 
de tek başına yönetmek için perva
sızca işler yapıyor ve bu, ülkedeki 
bunalımı derinleştiren başlıbaşına 
bir etken. 

Bir kez, Özal, sivil görünümüne ve 
bu iddiasına rağmen azılı bir 12 Ey
lülcü. Faşist düzenin tüm kurumla
rına titizlikle sahip çıkıyor. "Sivil" 
yönetimle ve demokrasiyle ilgili ola
rak çokça demagoji yapıyor ama, en 
küçük bir demokratik adım atmaya 
yanaşmıyor. Bu haliyle Evren'de~ 
daha alçak ve tehlikeli bir demokrası 
düşmanı. O, sivil kılıklı bir faşist ve 
yönetimi de sivil faşizm, ya da pe
çeli faşizm. 

Özal orduyu da denetimine al
mak, en azından birkısım generalle
ri, çeşitli biçimlerde yanına çekmek 
için epeyce çaba harcadı. Ama ba
şından beri militarist kesimle arasın
da sorunlar var. Özal 12 Eylül'ün 
çocuğudur, yıldızını o parlattı. A~~ 
ordudan çok, ABD'ye dayanarak hu
kümet oldu. Cumhurbaşkanı oluşu 
da orduya rağmendir. Cumhurbaş
kanlığını ötedenberi kendi tapulu 
mülkleri sayan generallerin bunu bir 
türlü içlerine sindiremedikleri 
bellidir. 

Özal'la militarist kanat arasında
ki bu çelişki, iktidar için yoğun bir ka
pışmaya, çeşitli kampioiara yol 
açıyor. Üç yıl öncesi ANAP kongre
sinde Özal'a sıkılan kurşun, büyük 
ihtimalle Evrencilerden, belki de 
Kontr-gerilla'dan geldi. Onun içindir 
ki Ankara DGM'nin Kontr-gerillacı 
savcılarınca, "arkasında örgüt 
yoktur" denip olay kapatılıverdi. 

Orgeneral Necdet Üruğ için hazır
lanan ünlü "MiT Raporu" da böyle
sine, iktidar kapışmasının ürünü bir 
komplo idi. 

Son zamanlarda, düğmesine ba
sılmış gibi, terör olaylarının ansızın 
tırmanışa geçmesinde de, tek neden 
olmasa bile, alttan alta süren bu ça
tışmanın payı var. Durum, bazı yö~
leriyle 12 Mart veya 12 Eylul 
öncesini andırıyor. Bir süreden be
ri, basında açık açık, ordu içindeki 
cuntalardan söz ediliyor. 

Diğer yandan, bugün ulusal çap
ta ve uluslararası düzeyde durum 12 
Mart ve 12 Eylül öncelerinden bir-

hayli de farklı. iki karşıt sistem ara
sındaki soğuk savaş tarihe karışıyar 
(sosyalist sistem zaten dağılmış bu
lunuyor). Dünyada demokrasi akımı 
güçleniyor. NATO'nun şu anda 
Türkiye'de bir cuntaya gereksinimi 
yok (ilerde olmaz değil). So~ Körfez 
krizinin de gösterdiği gibi, Ozal, tü
müyle ABD'nin dümen suyunda. 
Öyle olunca da onu değiştirmek için 
bir neden yok. ABD de onu des
tekliyor. 

içerde de halk, her on yılda bir ka
pıyı çalan darbelerden bıkmış du
rumda. Onların sorunları çözeme
diği, daha da ağırlaştırdığı görüldü. 
Ne yığınlarda, ne de burjuva kesim
lerinde bir cunta beklentisi yok. 

özetle ulusal ve uluslararası ko
şullar bir cunta için hiç de ~lverişli 
değil. Öyle olduğu içindir ki Ozal da 
asker kesim karşısında biraz perva
sızdır. Özal'ın izlediği tek adam po
litikası kendi partisi içinde bile ciddi 
sorunlara yol açıyor. Bu sorunlar 
Körfez krizi sırasında daha da büyü
dü ve peşpeşe Dışişleri Bakanı Bo
zer'le, Savunma Bakanı Giray'ın 
istifasına yol açtı. Bu tutum, son za
manlarda ordudaki rahatsızlığı da 
büyüttü. Ne var ki Genel Kurmay 
Başkanı Torumtay'ın yapıp yapaca
ğı, istifa etmek oldu. O, bazılarının 
iddia ettiği gibi, pek "prensip sahi
bi", "kişilikli", "demokrasi yanlısı" 
olduğu için değil, darbe yapamadı
ğı için istifa etti dense, daha yerin
de olur .. 

Bu general, görünüşteki bir jest 
için, demokrat görünen kimi kalem 
sahiplerinden dünyanın övgüsünü 
aldı. Daha kısa süre önce, Kürt hal
kını toptan düşman ilan eder nitelik
te sözleri eden o değil miydi? Yine, 
Kontr-gerilla'nın varlığı ve marifetleri 
artık sağır sultan tarafından bile bi
linirken, onun, daha kısa süre önce, 
"böyle bir örgüt yoktur" diyerek kes
tirip atması, böylece bu örgütü, 
onun melanetlerini ve bu işin sorum
lularını gizlerneye çalışmasına ne 
demeli?. 

Türkiye'de halkın yüzde sekseni 
ülkenin körfez savaşına bulaşması
na karşıyken, Özal ABD'nin güdü
münde, savaş yanlısı, maceracı, 
saldırgan bir politika izliyor. Bu da 
ülkede politik bunalımın derinleşme
sinde rol oynuyor. 

Sözkonusu bunalımı aşmak için
se toplumdaki politik güçlerin öner
dikleri çıkış yolları doğal plarak 
birbirinden farklı. Demirel ve lnönü, 
onu Özal'dan kurtulma sorunu ola
rak ortaya koyuyorlar ve bir erken 

Riya Azadi 

seçimi yeniden gündeme getirdiler. 
Erken seçim elbet genel olarak top
lum için, demokrasi güçleri için ya
rarlıdır. Ancak sorun salt bir 
Özal'dan kurtuluş sorunu olarak 
gösterilemez. Sorun, en başta 12 
Eylül rejimini tasfiye etme, ülkeye 
gerçek anlamda bir demokrasi ge
tirme olmalıdır. Bu ise yığınları bu 
doğrultuda hazırlam~dan, onlar ey
leme geçirilmede~. Ozal'ın gitmesi, 
bay Demirel veya ınönü'nün gelme
siyle sağlanamaz. 

Erken seçimin kendisini sağla
mak bile, yerel seçimlerdeki hezime
tine ve tüm olup bitenlere rağmen, 
1992'ye kadar durumu sürdürmeye 
kararlı görünen ANAP karşısında, 
ancak kitleleri harekete geçirmekle 
mümkündür. Ancak kitlelerin eyle
minden ürken Demirel, özellikle de 
bu tür yaramazlıklard~n uzak duran 
akıllı-uslu Bay Erdal lnönü, en uy
gun fırsatları kaçırdılar. Onlar şimdi 
acaba kitleleri protesto eylemlerine 
çağırmayı göze alabilecekler mi?. 

Sorunun püf noktası buradadır ve 
yalnız erken seçim için değil, genel 
olarak ülkede değişimin yönünü aç
mak için de yığınların eyleme geçi
rilmesi gerekir. Toplum bunun için 
giderek olgunlaşıyor. Geçen yıl işçi 
merkezlerinde yığınsal boyutlarda 
ortaya çıkan işçi hareketi, ilkbahar
da Kürdistan'ın kent ve kasabaların
da boyveren yığınsal eylemler; yazın 
Türkiye ve Kürdistan'ın dörtbir yanı
na yayılan memur ve tüketici eylem
leri bunun göstergesidir. Şu 
günlerde ise ayağa kalkan Zongul
dak, toplumun işçi ve emekçı ço
ğunluğunun bir kesiti gibidir. 

Geçmişten buyana demokrasinin 
önüne dikilen binbir engeli, ancak 
yığınlardaki güçlü birikimi harekete 
geçirerek aşmak mümküt:Jdür. Bu 
yapılmadıkça, Demirel ve lnönü tü
ründen burjuva politikacılar halkı bir
kez daha oyalamaktan ve göster
melik bazı adımlardan başka şey ya
pamazlar. 

Halkın sömürülen ve baskı gören 
geniş kesimlerini, ilerici demokratik 
istemler çerçevesinde eyleme geçir
mek gerekiyor. Sol ve yurtsever 
güçler dikkatlerini burada yoğunlaş
tırmalı, bunun için elele vermeli, or
tak eylem platformları yaratmalı. 

Türkiye, yıllardır süregelen ve gü
nümüzde daha da derinleşen bu
günkü bunalımı ancak yığınların 
eseri gerçek bir demokrasiyle 
aşabilir. 

• 
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Riya Azadi Rôpel 3 

Körfez Krizi ve Yeni Gelişmeler 
Ağustos başında Irak'ın Kuveyt'i 

işgal etmesi üzerine başlayan Kör
fez Krizi, dünyanın gündemindeki 
en önemli konulardan biri olma özel
liğini koruyor. 

Saddam bir cambaz hüneriyle za
man kazanma ve koşulları kendi le
hine değiştirme çabasını bugüne 
kadar aralıksız sürdürdü. Gerekti
ğinde tehditler savurmak ve gerek
tiğinde ise diyalogdan bahsetmek, 
Irak yönetiminin izlediği politikanın 
iki temel öğesidir. Bizzat emperya
listlerin verdikleri destekle bugünkü 
gücüne erişen, daha iki yıl önce ay
nı olanaklarla elde ettiği kimyasal si
lahları Kürt halkının başına yağdıran 
kanlı katil, sık sık anti-emperyalist ve 
dini nitelikteki sloganiara sarılarak, 
"kafir Amerika'ya karşı kutsal top
rakları savunduğu" izlenimini yarat
maya ve pekiştirmeye özen 
gösteriyor. Saddam bu arada Batılı 
rehinelerin durumunu da sonuna 
kadar sömürdü, onları bir propagan
da ve tehdit aracı olarak değerlen
dirdi. Rehineler, Bağdat yönetimi 
açısından sadece muhtemel bir sı
cak savaşın yemleri değil, aynı za
manda uluslararası planda 
karşılaşılan tecrit çemberini kırma
nın da bir aracı oldular. Aralarında 
Willy Brandt'ın da bulunduğu eski
si ve yenisiyle bir dizi politikacının 
rehineleri kurtarmak üzere Bağdat'ı 
ziyaret etmeleri ve Saddam'la gö
rüşmeleri, onun ise tüm uluslarara
sı hukuk kurallarını çiğneyerek göz 
hapsinde tuttuğu bu insanları taksit 
taksit serbest barakmak suretiyle 
"iyilikseverliğini" kanıtlaması, bu 
planın esas olarak başanya ulaştığı
nın bir göstergesidir. Saddam bu sa
yede kendisini devamlı şekilde 
uluslararası kamuoyunun günde
minde tutmayı başardı. 

Diğer taraftan bu süreçte ABD yö
netimi, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi 
konusunda herhangi bir şekilde ge
ri adım atmadı. ingiltere ve öteki ba
zı batılı ülkelerin durumu da yine 
aynı oldu. Bu arada ABD, krizin ya
rattığı gergin ortamdan yararlanarak 
bölgede büyük oranda askeri yığı
nak yaptı, halen de yapıyor. ilerde 
orada bu derece büyük bir askeri 
güç bulundurmayı sürdüremezse bi
le -ki bu elbet mümkün değil-, varlı
ğını daha etkin biçimde sürdürme 
olanağını elinde tutmuş olacak. Ye
ter ki bölge ülkelerinde onu ve müt
tefiklerini zor durumda bırakacak 
ölçüde başka türden gelişme ve de
ğişimler meydana gelmiş olmasın. 

A.TAŞ 

Amerika'nın başını çektiği sertlik 
yanlısı kampa karşın Sovyetler bir
liği, ÇHC ve Fransa gibi ülkeler, bir
birlerinden farklı derecelerde de 
olsa, baştanberi sorunun barışçıl 
yollarla çözülmesini öne çıkaran bir 
politika izlediler. Ne var ki bunun 
gerçekleşmemesi halinde, başvuru
lacak askeri bir operasyona karşı 
çıkmayacaklarını açıklamaktan da 
geri kalmadılar. Bu arada Sovyetler 
birliği, ötedenberi üzerinde durduğu 
bir "Ortadoğu Barış Konferansı" 
için de çabalarını yeniden hız
landırdı. 

Öte yandan kuşkusuz sorun sa
dece Kuveyt'in işgali ve petrol çıkar
ları meselesi de değil. Hatırlanacağı 
gibi bu olay meydana gelmeden de 
Irak'ın israil'e yönelik tehditler sa
vurması genel olarak Batılı çevreler
de rahatsızlık yaratmış, güçlü 
Yahudi lobisinin daha etkin biçimde 
harekete geçmesine neden olmuş
tu. Batının bir kısım büyük basının
da aynı dönemde Saddam'ın "1 
numaralı halk düşmanı" ve benzeri 
nitelemelerle manşete çıkarılması 
da bunu göstermekteydi. Irak'ın 
nükleer silah üretme yolunda hızla 
ilerlemesinin ise sırf bölge için de
ğil, tüm dünya barışı açısından cid
di bir tehdit niteliği taşıdığı açıktır. 

işte dünyada ve bölgede bu geliş
meler olurken, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi toplandı ve 15 
Ocak 1991 tarihine kadar Kuveyt'i 
terk etmemesi durumunda lrak'a 
karşı kuwet kullanmak dahil, her çe
şit önleme başvurulmasını öngören 
bir karar aldı. Konsey'in 5 daimi üye
sinden ABD, Sovyetler Birliği, ingil
tere ve Fransa lehte oy kullanırlar
ken, Çin Halk Cumhuriyeti çekimser 
kaldı. 

Kararın hemen arkasından ABD 
Başkanı Bush'un, lrak'a diyalog 
önerisinde bulunması ise birçokları 
bakımından sürpriz oldu. Oysa bun
da şaşılacak bir taraf yok. ABD için 
önemli olan belli politik sonuçların 
elde edilmesidir. Eğer şansı varsa 
elbet bunu silahlı bir çatışmaya gir
meden gerçekleştirmeyi tercih ede
bilir. Kaldı ki Ortadoğu'da lrak'a yö
nelik olarak girişilecek bir saldırı, 
Grenada veya Panama'nın işgaline 
benzemez. Bunun gerek insan kay
bı ve gerekse öteki yönlerden ~ğır 
sonuçları olacağı muhakkaktır. Us-

tel ik ABD halkı arasında savaşa kar
şı küçümsenemiyecek bir muhalefet 
var ve yönetim bu yönden baskı al
tındadır. 

Irak yönetimi ise beklenildiği gibi 
diyalog önerisine olumlu yanıt ver
di. Gerçi Saddam bir takım tereddüt
ler dile getirdi ve öneriyi biraz 
nazlanarak kabul etti ama bunun bir 
taktik olduğu açıktı. Çünkü BM Gü
venlik Konseyi'nin son kararından 
sonra Irak'ın durumu daha da güç
leşmiş, Bağdat kasabı bir nevi kapa
na kıstırılmış, ve denilebilir ki bu 
türden bir öneriyi geri çevirme şan
sı kalmamıştı. Bush'un, ABD yöne
timi tarafından ötedenberi terörizmin 
baş destekçisi olarak ilan ettiği Su
riye Devlet Başkanı Hafız Esat'la gö
rüşmesi, ardından, Filistin sorunu
nun da tartışılacağı bir "Ortadoğu 
barış Konferansı"nın toplanmasına 
yeşil ışık yakması, yine son günle
rin önemli politik değişiklikleri ara
sında yer alıyor. Gerçi ABD 
yönetimi, Irak'ın Kuveyt'ten çekilme
si ile böyle bir konferans arasında 
doğrudan bağ kurmuyor ama yine 
de bu kararın, kendi bakımından kü
çümsenemiyecek bir yön değiştir
meyi ifade ettiği açıktır. Bu adım da 
elbet nedensiz değil. ABD, Filistin 
sorununda bugüne kadar izlediği 
politikayı devam ettirmekle, Arap 
dünyasında daha da antipatik bir du
ruma geleceği endişesini taşıyor. 
Görünürde de olsa Filistin halkının 
haklarına sahip çıkan Saddam'a 
karşı güç kullanmak, hem ABD'nin 
kendisi bakımından risklidir ve hem 
de böyle bir şey, başta Mısır ve Su
udi Arabistan olmak üzere bölgede
ki dostlarını güç duruma düşürür. Bu 
bakımdan yakın müttefiki israil'in 
hoşuna gitmese bile, ABD ile sözü
geçen arap devletlerinin çıkarları ba
kımından böylesi bir değişikliğin 
kaçınılmaz hale geldiğini söylemek 
yanlış olmasa gerek. 

Bölge'nin öteki devletleri açısın
dan da sorun çeşitli yönlerden öne
mini koruyor. Orneğin Irak diktatörü, 
8 yıllık savaşa. neden olarak göster
diği toprakları lran'a geri verdi, iki ül
ke arasında ilişkiler var ve resmi 
görüşmeler devam ediyor. Suudi 
Arabistan bir yandan saldırgan Irak'
ın oluşturduğu tehlike, bir yandan da 
ABD askerlerinin ülkesine, başka bir 
deyişle "kutsal topraklar"a yerleş
mesine izin vermiş olmakla, Arap 
kamuoyunun belli bir kesimi arasın
da meydana gelen olumsuz tepkiler-

(Devamı 26. sayfada) 
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Rôpel 4 Riya Azadi 

•• •• •• •• 
''SUPER-NATO'' ORGUTU ve 

KONTR-GERiLLA'NIN EYLEMLERİ ÜZERİNE 

Son aylarda, önce terör olayları 
tırmanışa geçti, arkasından yeni bir 
laiklik ve irtica tartışması başladı. Bu 
gelişmeler Türkiye'deki toplumsal 
bunalımı derinleştiriyor. Körfez kri
zi terör olaylarının ve laikliğe ilişkin 
tartışmaların yarattığı gerilimi bir öl
çüde gölgeledi ama gündemin dışı
na itemedi. 

Görünüşte, eskiden beri kullanıla
gelen bir ifadeyle, bir "sağ-sol" te
rör var. Muammer Aksoy'un ardın
dan gazeteci Çetin Emeç, Turan 
Dursun ve SHP Parti Meclisi üyesi 
Prof. Bahriye Üçok öldürüldüler. 
Bunlar genellikle Atatürkçü ve laik
lik yanlısı kesimden. ilk akla gelen 
de, bunların laiklik karşıtı, şeriat yan
lısı kesimlerin kurbanı olması. Kimi 
çevreler, daha baştan böyle göster
meye çalıştılar ve bu türden yorum
lar yaptılar. Diğer yandan, eski MiT 
müsteşar yardımcısı Hiram Abbas'
ın içinde olduğu bazı eski emniyet
çiler de teröre hedef oldular. Bu 
eylemleri de kimi sol örgütler üstlan
di veya öyle gösterildi. 

Türkiye'de 10 yılda bir darbelerin 
patlak vermesi artık bir gelenek ol
du. 12 Eylül'ün onuncu yılında da, 
bir yandan terör yeniden boyverir
ken, diğer yandan şeriatçı akımların 
gidere~ güçlenmesi kimse için sır 
değil. Oyleyse, birkez daha "vatan 
tehlikede" mi? Onun birkez daha 
kurtarılması mı gerekiyor? Yeni bir 
cunta mı gündemde? 

Kimilerinin, olan bitenden yeni bir 
12 Mart veya 12 Eylül tezgahlama
ya çalıştıkianna kuşku yok. Aslında 
terör olaylarının altı eşelenmelidir: 
Terörün ardında gerçekte hangi 
güçler var? Kimler onu tırmandır
makta, hatta zorlayıp yaratmakta ya
rar görüyor? 

Bu konuda geçmişte çok yazıldı. 
Gerek 12 Mart, gerekse 12 Eylül ön
cesinde terörü tırmandıran güçler 
bizzat devletin içinde yuvalanmıştı. 
MiT ve Kontrgerilla denen örgüt bu 
işte başlıca rolü oynadılar. Bunların 
ordu içindeki cuntalarla sıkı bağı var
dı. Arka planda ise ipler CIA'nın elin
deydi. Diğer bir deyişle, ABD'nin, 
NATO'nun ve Türk devletinin gizli
açık güçleri, sınıf mücadelesinin, 
Kürt ulusal hareketinin yükseldiği 
her dönemde, gelişmeleri önlemek, 
ilerici ve yurtsever güçleri tırpanla-

mak, kitleleri sindirrnek için sınırlı 
demokrasiyi bile askıya almaya, da
ha sert bir baskı çarkına gerek duy
dular ve bu oyunu oynadılar. 

Gladyo Örgütü ve Ortaya Serilen 
Kirli Çamaşırlar 

italya'da, sözde "cesur bir yargı
cın" kısa süre önce ortaya çıkardığı 
gladyo örgütü, Türkiye'de geçmiş
ten bu yana yeralan, zaman zaman 
da düğmesine basılmış gibi yoğun
laşan terör olaylarının kaynaklarını 
ve ortaya çıkan darbeleri kavramak 
için de yeni imkanlar sunuyor. 

Açıklandığına göre Gladyo örgü
tü NATO ülkelerinde faaliyet göste
ren ve CIA tarafından yönlandirilen 
bir ~flti-komünist örgütün italyan ko
lu. Orgüt, daha 1950'1erde, sözde 
NATO ülkelerine yönelik herhangi 
bir komünist işgaline karşı cephe 
gerisi girenişi örgütlernek için kurul
muş. Oyle bir kuruluş ki, düzenli or
dulara, polise, hatta hükümete bağlı 
değil; kendi başına buyruk. Kendi si
lahlı birlikleri, silah depoları var. Ör
güt, patran ABD'nin çıkar ve tercih
lerine uygun olarak, o günden bu 
yana, başlangıçta belirtilen amacını 
da aşarak, herbir ülkede iç politika
ya bulaşmış, karanlık işler çevirmiş, 
terörü kışkırtmış, ya da bu tür olay
ları bizzat düzenlemiş; özetle, yasa
lara göre S_!.JÇ sayıl~n pekçok eyleme 
karışmış. Orneğin ltalya'da, geçtiği
miz yıllarda Aldo Moro'nun kaçırılıp 
öldürülmesi, tren istasyonlarının 
bombalanması dahil, sağ ve sol ör
gütlere mal edilen bir dizi cinayeti 
bizzat işlemiş; ya da sağ ve sol ör
gütlere sızarak onları bu tür eylem
Iere itmiş. Böylece, örneğin 
Komünist Partisi'nin kamuoyundaki 
prestijini sarsmayı amaçlamış, koa
lisyon hükümetlerinin oluşumunu et
kilemiş, Amerikancı partilerin 
yönetime gelmesini veya onların yö
netimini uzatmayı sağlamış .. 

Örgüt, kendi cinayet ve sabotaj
larının açığa çıkmasını önlemek, işin 
içyüzünü kamuoyundan gizlemek 
için de yeni ve acımasızca suçlar iş
lemiş. Bu eylemlerin kaynaklarına 
i"mek isteyen görevlileri hiç tered
düt etmeden temizlemiş. Bunlar 
içinde savcılar, yargıçlar, emniyet 
görevlileri ve generaller var. 

• A. REŞİT 
Üstelik bu işte ~ladyo örgütü tek 

başına da değil. ıtalya'da onun ya
nısıra faaliyet gösteren, benzer nite
likte başka örgütler de olduğu açık
lanıyor. Bunlar genel olarak neofa
şist güçlere dayanıyorlar. Ama ordu
da, poliste, hükümet içinde, mason 
Icealarında da ağ örmüşler, matiya 
ile içiçe geçmişler. En arka planda 
ise, herşeye yön veren bir orkestra 
şefi gibi, CIA var .. italya'da, işlediği 
onca cinayete rağmen mafiayla bir
türlü baş edilememesinin bir nede
ni de bu. 

italya'daki açıklamaların ardın
dan, bu örgüte ilişkin tartışmalar, bir 
çorap söküğü gibi öteki Batı Avrupa 
ülkelerine sıçradı. Açıklamalar peş
peşe geldi. Hemen tüm NATO ül
kelerinde, Gladyo'nun benzeri, ama 
ismi farklı örgütlerin olduğu ve bu 
süre içinde bir dizi karanlık işe bu
laştıkları, yasaları çiğnedikleri; bu ör
gütlerin dağıtılması gerektiği söylen
di. Türkiye'de de tartışmalar Kontr
gerilla örgütü üzerinde yoğunlaştı. 

Mafia ile, ıvıason Locasıyla, 
Hükümetle Içiçe Geçen Terör 

Böylesi bir örgütün cesur bir hal
yan yargıcının son açıklamalarıyla 
ortaya çıktığı tarzındaki Batı'nın 
basın-yayın araçlarında yer alan 
açıklamalar inandırıcı olmaktan 
uzaktır. Herşey birdenbire ortaya 
çıkmadı. Batılı hükümet adamları uy
kuları ndan ansızın uyanmadılar. 
Gerçekte bu tür gizli, ya da yarı-gizli 
örgütlerin varlığı, bunların pekçok 
terör olayiarına bulaştığı, provokas
yonlar c!.üzenled.iği ötedenberi bilini
yordu .. Orneğin ıtalya'da daha yıllar 
örıce, ıtalyan istihbarat örgütünün, 
mason locasının, bir dizi emniyet 
müdürünün, generalin, bakanın adı
nın karıştığı böylesi gizli örgütlerle il
gili çarşaf çarşaf bilgiler kamuoyuna 
yansımıştı. Bu örgütün, bir yandan 
Kızıl Tugaylar'a, diğer yandan neo
faşist örgütlere sızarak karşılıklı te
rör estirdiği birçok kez açıklanmıştı. 
Türkiye ve Yunanistan cuntalarının 
arkasında NATO'nun ve CIA'nın ol
duğu kimse için bir sır değildi. Türk
iye'de Kontr-gerilla örgütünün 
eylemleriyle ilgili olarak daha yıllar 
öncesinden çok şey söylendi, kitap
lar yayınlandı. 
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Riya Azadi 

O halde, NATO ülkelerinin hükü
met çevrele.rinde ortaya konan, san
ki bilinmeyen birşey ansızın keşfe
dilmiş gibi bir tavır gülünçtür. Bu ül
kelerin devlet adamları, şimdi, utan
gaç bir şekilde, ya da bilmezlikten 
gelerek, böyle birşeyin daha yeni 
farkına varmış gibi davranıyorlar, 
onu demokrasiye aykırı buluyorlar! 
Bu , düpedüz utanmazca bir tutum. 
Birkez daha kamuoyu aldatılıyor. 

Hiçbir hükümetin kendi ülkesinde 
böyle bir örgütün faaliyette olduğu
nu bilmemesi, onun eylemlerinden 
haberdar olmaması, hatta bunu 
onaylamamış olması olanaksızdır. 
Gerçekte sağcı hükümetler, ona ge
rek duydular, bu tür örgütleri el al
tından desteklediler, kullandılar, 
korudular. Diğerleri ise, en azından 
susarak, bu durumu sorun yapma
yarak onayladılar. 

Bu durum, Batı ülkelerinde herşe
yin kamuoyunun gözleri önünde ce
reyan ettiğine, basının denetleyici 
rolüne ilişkin iddiaların ne denli kof 
olduğunu da ortaya koyuyor. Halk
tan çok şey saklandığı, gizli iŞler 
döndüğü ve kitlelerin hayasızca al
datıldığı açık. 

Hangi açıdan bakarsanız sorun 
küçümsenecek gibi değil. Geçmiş 
yıllarda salt italya'da sahneye konan 
ve yüzlerce masum insanın yaşamı
na mal olan kanlı cinayet ve sabo
tajlar dahi, bu örgütlerin ne korkunç 
bir rol oynadıklarını anlamaya yeti
yor. Aynı çapta olmasa da diğer Batı 
ülkelerinde de örgütün, toplumun 
ilerici güçlerine karşı provokasyon
lar düzenlediğine kuşku yok. Ve bü
tün bunlar, Batılı ülkelerin o çokça 
övündükleri "Batı demokrasisi" ile 
birlikte yürüdü. Tekellerin elindeki 
güçlü basın-yayın araçları gerçekleri 
gizlemeyi, çarpıtmayı, suçu başka
larının üzerine yıkmayı, kamuoyunu 
aldatmayı başardılar. Bugün de al
dattıkları gibi .. 

Kitleler Hayasızca Aldatıldı 

Peki, "Süper NATO" denen bu 
örgütün melanetlerine karşı yıllarca 
susan Batılı egemen çevreler, şim
di neden ağızlarını açmak ve bu ör
gütü kamuoyuna duyurma gereğini 
duydular? Bu, uluslararası ilişkiler
de son yıllarda meydana gelen bü
yük değişikliklerle açıklanabilir. 
Doğu Avrupa ülkelerinde ve Sovyet
ler'de son değişikliklerden sonra 
"komünizm tehlikesi" artık Batılılar 
için önemini yitirmiştir. Doğu-Batı 
ilişkilerinin yumuşadığı, hatta, Do
ğu'nun da Batılılaşma sürecine gir
diği bir ortamda böylesi bir örgüt 
artık ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Batı 
demokrasileri, artık ordu ve polisten 

ayrı olarak, bu türden gizli veya yarı
gizli iç tedhiş örgütlerine gerek duy
muyorlar ve onları tasfiye için yumu
şak bir geçiş yapıyorlar. 

ilgili hükümetler, şimdi sözkonu
su örgütün varlığından söz ederken 
de, onu, salt bir komünist işgale ya 
da bu tür bir ayaklanmaya karşı di
renmek amacıyla örgütlendiğini ile
ri sürüyorlar. Örgütün bu dönem 
boyunca giriştiği yasadışı eylemle
ri, cinayetleri, sabotajları, provokas
yonları ise, eskiden olduğü gibi 
gizlerneye çalışıyorlar. Olayların iç
yüzünün ve sorumlularının ortaya 
serilmesini, kendilerinden hesap so
rulmasını engelliyorlar. 

Batılıların, ya da asıl adlarıyla 
emperyalist ülkelerin artık şiddeti, 
gizli-kapaklı işleri, kitleleri aldatma
yı tümden biryana ittiklerini ileri sür
müyoruz elbet. Böylesine bir iyimser 
iddiada bulunmak için neden yoktur. 
Aksine, onlar, son Körfez krizinde 
de görüldüğü gibi, çıkarları gerekti
ğinde ortalığı kana-ateşe boğmaya 
hazırlar. Çıkarları için gizli kapaklı iş
ler çevirmeyi, kitleleri eskiden oldu
ğu gibi aldatmayı da elbet sürdüre
cekler. Sömürü düzeni yaşadıkça, 
onlar bu yöntemlerden el edemez
ler. Bu işler içinse, ellerinde ordu, 
açık ve gizli polis, tekelci basın ve 
tüm öteki kurumlarla birlikte yeterin
ce araç var. 

Türkiye'de "Kontr-gerilla" 

NATO ürünü ve CIA güdümlü bu 
terör, en çok da Türkiye'yi etkiledi. 
ABD'nin, bu işler için Panama'da 
"Anti-Gerilla Okulu" adlı özel bir üs, 
yada eğitim merkezi kurduğu bilini
yor. NATO ülkeleri ve öteki uydu ül
kelerden pekçok subay ve polis bu 
merkezde eğitildiler. Bunlar içinde 
pekçok Türk subayı ve emniyet gö
revlisi var. Kontr-gerilla örgütünün 
çekirdeğini, asıl kadrolarını bunlar 
oluşturdular. Uzunca bir dönem 
bunların maaşları bile CIA tarafın
dan ödendi. 

Bu okulun yetiştirdiği çok sayıda 
yabancı kendi ülkelerinde CIA'ya ve 
Pentagon'a bağlı örgütler oluşturdu
lar, kendi ülkelerindeki halk hareket
lerine karşı savaştılar, cuntaları 
işbaşına getirdiler, katliamlar yaptı
lar. Şili kasabı Pinochet ve ekibi, hiç 
kuşkusuz, bunlardan biri idi. Nika
ragua'da devrime karşı uzun yıllar 
savaşan "Kontralar" da aynı mer
kezlerden yönetildiler. 

Örgütün Türkiye kolu ise, tam da 
bu adı taşıyor: K~!ltr-gerilla örgütü. 
Ona resmi dilde Ozel Harp Dairesi 
deniyor. 

Bu örgütün, 1960'1ı yıllardan bu
yana, Türkiye'deki terör olaylarında 
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büyük rol oynadığını, pekçok cina
yete ve provokasyona karıştığını ka
muoyu biliyor. Bu isim, ilk kez 12 
Mart döneminde, Ziverbey Köşkü'
nde "Bomba Davası" sanıklarını ka
vuşturan, onlara işkence yapan 
ekipler tarafından açığa vuruldu. 

Kontr-gerilla'nın çalışma yöntem
lerini, yukarda sözü edilen Panama 
okulunun talimnamelerinden ve biz
zat bunlara dayanılarak, veya onlar
dan esinlenerek hazırlanmış olan 
Türkiye'deki "özel harb"e veya 
kontr-geriliaya ilişkin açıklama ve 
belgelerden öğrenmek mümkün. 

Örgütlere Ajan Sızdırma, 
Yanlışa Yöneltme 

Devrimci ve ilerici örgütlerle mü
cadelede başvurulan yöntemlerden 
biri, bu örgütlere ajan sızdırarak on
ları yanlış, zamansız eylemiere sü
rüklemek ve onlara yönelik bir 
bastırma için zemin hazırlamaktır. 
Türkiye'de bunun yoğ~n biçimde 
yapıldığına kuşku yok. Qrneğin da
ha 12 Mart öncesinde MIT ajanı Ma
h ir Kaynak'ın oynadığı rol bunun 
tipik örneğiydi. Kaynak sözde ordu
dan kovulmuş bir subaydı. Üniver
siteye sızdırıldı ve asistan oldu. 
Üniversite gençliği içinde sol akımın 
güçlendiği dönemde, öğrenci göste
rilerinde atak ve devrimci biri gibi 
öne çıktı. TiP'i revizyonist, oportü
nist olarak suçluyor ve binlerce öğ
rencinin katıldığı toplantılarda, 
üniversite amfilerinde, "hemen ge
rilla savaşına başlamak gerektiğini" 
haykırıyordu, alkışlar topluyordu. 
Kaynak, Madanoğlu ve arkadaşları
nın da. arasına sızdı, edindiği bilgi
leri MIT'e aktardı ve bu davada 
tanıklık yapması için de deşifre 
edildi. 

Mahir Kaynak, elbet bu iş için kul
lanılan çok sayıda ajan ve provoka
törden yalnızca biriydi. Devlet, kendi 
adamlarını çok gerekli olmadıkça 
deşifre etmez. 

Yine aynı dönemde THKP içine 
sızdırılan yüzbaşı ilyas, bu örgütün 
eylemlerini etkiledi; örneğin, israil'
in istanbul Başkonsolosu Elrom'un 
kaçırılıp öldürülmesi olayında aktif 
rol oynadı. Daha sonra, Türkiyeli mi
litanların peşinden, yine bilgi topla
mak ve provokasyon amacıyla gittiği 
Filistin'de yakayı ele verdi. 

lrkçı, Şoven ve Dinci Eğilimleri 
Kışkıştma, Solu ve Ulusal 
Kurtuluş Hareketlerini 

Bölme Çabası 

Başvurulan yöntemlerden biri, 
devrimci ve ilerici harekete karşı ırk
çı, şoven, dinci eğilimleri kışkırtmak, 
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böylece sosyalizme ve ulusal kurtu
luş hareketine ideolojik karşıtlar ya
ratmak, emekçilerin ve ulusal 
kurtuluş güçlerinin saflarını bölmek. 

CIA bunu Türkiye'de ve Türkiye 
Kürdistanı'nda yoğun biçimde uygu
ladı. Daha 1960'1ı yıllarda, "barış 

gönüllüleri" adı verilen, gerçekte tü
müyle farklı bir misyonla Türkiye'ye 
gönderilen yüzlerce ABD'li görevli, 
çoğu lise ve dengi okullarda ingiliz
ce öğretmenliği kadrosuyla Türkiye'
nin ve Türkiye Kürdistanı'nın dört-bir 
yanına dağıldılar. Bunların ve tüm 
öteki görevlilerin çabalarıyla geniş 
enformasyon toplandı, Türkiye'nin 
etnik haritası çıkarıldı. ABD ve yerli 
işbirlikçilerinin planları, parası ve ça
bası ürünlerini vermekte gecikmedi. 
Bir yanda ırkçı-şoven bir ideolçıjiye 
dayanan "Bozkurt" örgütleri, Ulkü 
Ocakları, diğer yanda, ~inci ilkeleri 
esas almış görünen "Ilim Yayma 
Cemiyetleri" dört bir yanda boy ver
meye başladı. Bunların ortak özelli
ği anti-komünizmdi ve demokratik 
harekete karşı bir bütün olarak kul
lanıldılar. Bu dönemde yaygın biçim
de örgütlenen derneklerden biri de, 
doğrudan "Komünizmle Mücadele 
Derneği" adını taşıyordu. Bunlar, 
1960'1ı ve 70'1i yıllarda, özellikle 
Adalet Partisi ve MC iktidarlarından 
büyük destek gördüler. Bozkurtlar, 
1967'1i yıllardan başlayarak, ülkenin 
birçok yerinde silahlı eğitim üsleri 
kurdular; ama iktidar, fotograflarıy
la birlikte basına da yansımasma 
rağmen, bunlara seyirci kaldı, onla
rı açıkça korudu. 

1960'1ı yıllarda sol hareketi ve 
Kürt ulusal hareketini bölmek için 
yapılan girişimlerden biri de, Alevi 
hareketini ayrı bir kanalda örgütle
rnek için, Ulusoylar ailesi ve benze
ri işbirlikçi ve nüfuzlu alevidedeve 
ağalarına, Birlik Partisi adında mez
hepçi bir partinin kurdurulması oldu. 
Dini tutuculuğun zayıf olduğu alevi 
kitlesi içinde sosyalist ve ileri görüş
lerin hızla yayılması, egemen güçle
rin dikkatini çekmiş ve onları, bu 
olumlu gelişimi saptırmak, aleviler
deki ilerici potansiyeli denetim altı
na almak ve tutucu kanallara 
yöneltmek için harekete geçirmişti. 
Bunu, özellikle alevi ve sunni halkın 
yanyana yaşadığı yörelerde yaratı
lan mezhep çatışmaları izledi. Ela
zığ'da, Bingöl'de, Malatya'da, 
Maraş'ta, Sıvas'ta, Çorum'da ve 
tüm benzer yerlerde, Ortaçağa öz
gü kör bir mezhep kavgasını çoktan
dır geride bırakmış ve yıllardır 
yanyana kardeşçe yaşamakta olan 
bu insanlar arasında mezhepçi duy
guların ve sürtüşmelerin birdenbire 
canlanması ve bunun giderek netre
te ve ciddi çatışmalara yol açması 

kendiliğinden olan bir gelişme değil
di. Yukarda sözü edilen ırkçı ve dinci 
örgütler bu gelişmeleri bilinçli şekil
de kışkırttılar, yarattılar. Perde arka
sında hiç kuşku yok, devletin gizli ve 
yazı-gizli örgütleri ve dış patron ABD 
vardı. 

Devlet Güçleri "Halka Zulüm 
Derecesindeki" Eylem ve 

Provokasyonları Niçin Yapar? 

Yöntemlerden biri, devrimci ve 
yurtsever örgütleri halktan soyutla
mak için, bir yandan ajan-provokatör 
eylemleriyle onları kitlelere ters dü
şen, onlarda nefret uyandıran yan
lış eylemiere itmek, ya da doğrudan 
doğruya, "halka zulüm derecesine 
varan" bu tür eyleiJ11eri bizzat onlar 
adına yapmaktır. Ozel Harp Daire
si'nin (Kontr-gerilla) eski başkanla
rından emekli tümgeneral Cihat 
Akyol, 1971 yılında Silahlı Kuvvetler 
Dergisi'nin eki olarak yayınlanan bir 
broşürde şöyle demektedir: "Halkı 
mukavemetçilerden (direnişçiler
den) ayırmak için, sanki ayaklan
ma kuvvetleri yapıyormuş gibi, 
müdahale kuvvetlerince (kontr
gerilla anlayın), zulme kadar varan 
muamele örnekleri ile sahte ope
rasyanlara başvurulması tavsiye 
edilir''. 

Eski Kontr-gerilla şefinin bu tav
siyeleri, devletin sözde güvenlik 
güçlerinin, çeşitli kılıklar altında hal
ka ve ilerici güçlere karşı giriştiği ci
nayet ve provokasyonları pek güzel 
açığa vuruyor. 

Daha 12 Mart öncesinde, Kültür 
Sarayı'nın yakılması, Marmara Ge
misi'ne sabotaj gibi, işkence çarkın
da devrimci ve ilerici gruplara yük
lenmek istenen esrarlı eylemler, hiç 
kuşku yok, bu türdendi. Bu eylem
lerin, sol hareketi gözden düşürmek, 
bir karşı hareket ve sağ bir cunta 
için kamuoyu oluşturmak amacıyla, 
bizzat Kontr-gerilla tarafından dü
zenlendiği çok söylendi ve bu 
doğrudur. 

12 Eylül öncesinde ve sonrasında 
ise bu türden sayılmayacak kadar 
çok komplo ve provokasyon eylemi 
yeraldı. 1977 1 Mayısı'ndaki provo
kasyon ve kanlı kırım; Çorum, Ağrı, 
Maraş olayları; katledilen ve faili bu
lunmayan onlarca demokrat bilim 
adamı, yazar, gazeteci, hukukçu ... 

Bu tür eylemler, 12 Eylül öncesi 
ve sonrasında en çok Kürdistan'da 
yoğunlaştı. Sömürgeci rejim, 
PKK'nın bölge halkına ve devrimci, 
yurtsever örgütlere karşı yanlış ey
lemlerinden, saldırgan tutumundan 
yararlandı. Ajan-provo~atörler eliyle 
bu tür olayları kışkı~!· Orneğin 1987 
yazında, Mardin'in Omerli ilçesi Pı-
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narcık köyündeki kanlı kırım, bu tür
den eylemlerin geniş çaplı ve deh
şet verici örneklerinden biri idi. Bu 
olayda, hükümetin açıklamasına gö
re, roketatarlar, el bombaları, oto
matik tüfekler ve aydınlatma merrni
leri ile köyü basan 30 kadar PKK mi
litan ı, evleri yakıp yıkmış, 16'sı ço
cuk, 6'sı kadın olmak üzere, toplam 
30 köylüyü katletmişlerdi. Devrimci 
ve yurtsever çevreler ilk anda, 
PKK'nın bile masum çocuk ve ka
dınlara karşı böylesine hunharca bir 
eylemi yapamayacağını, bunun olsa 
olsa bizzat, barbarlığı, acımasızlığı 
ve komplolarıyla ünlü sömürgeci 
Türk devletinin ürünü olduğunu dü
şündüler. Ne var ki, olayın hemen 
ikinci günü PKK Avrupa temsilcisi, 
Brüksel'de yaptığı basın açıklama
sında, olayı üstlendi, eylemi 30 kişiy
le değil, 80 kişiyle yaptıklarını ileri 
sürdü. PKK daha sonra Serxwe
blın'da yazılanlarlada olaya sahip 
çıktı ve "işbirlikçilerin evlerini baş
larına yıkmakla" övündü .. Türk dev
leti geniş bir soluk aldı ve elegeç
mez bir propaganda fırsatı yakaladı. 

PKK Hesabına Eylem .. 

Bu olayı, PKK'nın üstlendiği aynı 
türden başka dehşet verici olaylar 
izledi. Böylece, ortam Türk devleti
nin provokasyonlar.ı. için son derece 
elverişli hale geldi. Oyle ki, artık PKK 
yapmadığı zaman da bizzat Türk 
devleti onun yerine eylem yaparak 
PKK'ya mal etti ve bununla, genel 
olarak Kürt hareketini gözden dü
şürmek, lekelamek için elinden ge
leni yaptı. Rejim bu iş için "özel 
tim"ler yetiştirdi, bunları yerli Kürt 
halkının ve silahlı eylemcilerin giy
dikleri türden giysilere büründürdü. 
Bir bölümüne Kürtçe bile öğretti. 
Şimdi bu gruplar Kürdistan'da yay
gın biçimde eylemdedir. Son Sete 
ve Gere katliamlarının bunların eseri 
olduğu açığa çıkmıştır. 13 Temmuz 
1987 gecesi Tunceli'de yaşanan 
olaylar da devlet eliyle tezgahianan 
bu türden komplolara bir başka ör
nektir: O gece Tunceli merkezinde 
evler ve işyerleri sabaha kadar gü
venlik güçlerince ateş altına alınmış, 
taranmış; ertesi gün ise, kenti geril
laların bastığı, bu nedenle sabaha 
kadar çatışma olduğu ileri sürülmüş
tü. Türk devletinin radyosu, onun 
yanısıra BBC olayı böyle yansıtmış
tı. PKK bu eyleme de sahip çıkıp 
övünme fırsatını kaçırmadı! Ne var 
ki, kenti gerillaların bastığı hikayesi
nin tümüyle yalan ve düzmece oldu
ğu, olayın, halkı sindirmeye yönelik 
devlet terörünün yeni bir örneği ol
duğu kısa sürede açığa çıktı. 

Bunun gibi, kimbilir daha nice 
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olay, devlet güçlerince sahnelenip 
başkalarına mal edilmektedir. Böl
gede at izi it izine öylesine karış
mıştır. 

Ozetle, Kontr-gerilla Kürdistan'da 
yoğun biçimde eylemdedir ve Kürt 
halkına karşı, zulmü de aşan, katli
am derecesine varan eylemler ser
gilemektedir. 

Panama Okulu, bu tür yöntemle
ri, bizzat kendi halklarına uygulasın
lar diye subay ve polislere öğretmiş
ti. Sömürgeci rejimin subay ve po
lisleri ise bunları Kürt halkına uygu
lamaktalar. Onların halkımıza acı
maları, merhamet duymaları için bir 
neden mi var? 

Cuntaları işbaşma Getirmek için 
Zemin Hazırlama 

Kontr-gerilla ve benzer örgütler 
vasıtasıyla terör ve provokasyon ya
ratmanın amaçlarından biri de isten
meyen, ABD'nin çıkarlarını iyi 
biçimde koruyamayan bir yönetimi 
düşürmek ve çoğu kez bir cuntayı iş
başına getirmektir. Bu, geçtiğimiz 
yıllarda Türkiye'de iki kez (12 Mart 
ve 12 Eylül) gerçekleşti. 

12 Mart cuntacıları Kontr-gerilla 
örgütü ile içiçeydiler. Turgut Sunalp 
gibileri, işkenceli sorgularnalara bi
le katıldıklarını itiraf etmişlerdir. 12 
Eylül cuntasının da darbe için terö
rü gerekçe yaptığı, kullandığı, kış
kırttığı, aklı başında hiç kimse için bir 
sır değil. Her iki darbenin diğer bir 
ortak özelliği de NATO'nun onayı ve 
desteğiyle gerçekleşmiş olmalarıdır. 
Özellikle ABD yönetimi bu işte ön
de gelen bir rol oynadı. 

12 Eylül faşizmi döneminde, bilin
diği gibi işkence çarkı acımasızca 
çalıştı. Ama bu dönemde, 1 Mayıs 
katliamı'nın, Maraş ve Malatya olay
larının ve benzerlerinin içyüzü orta
y_a çıkmadı. Abdi ipekçi'nin, Doğan 
Oz'ün ve benzeri onlarca demokrat, 
seçkin insanın katilleri yakalanma
dı. Bu olayların içyüzü ortaya kona
maz, katiller yakalanamaz; çünkü 
izler doğrudan kontr-gerillaya, ora
dan da cuntacılara, Evren'e ve şü
rekasına uzanıyor. 
Geçmişte, hiçbir hükümet Kontr

gerillanın üzerine gidemedi. Çünkü 
ya suç ortağıydı, ya da kendinde bu 
gücü bulamadı. Bay Demirel'in, 
kendi başkanlığı döneminde Kontr
geriliayı ilerici harekete karşı yasa 
dışı eylemlerde, cinayet ve sabotaj
larda kullanmak istediğini, o döne
min genelkurmay başkanı olan 
Evren açıklamaktadır. Bay Demirel'
in Kontr-gerillanın varlığını ve yıkıcı 
eylemlerini bugün bile ısrarla inkar 
etmesinin elbet bir nedeni vardır. 
Kontr-gerilla konusunun tartışılma-

sından en çok paniğe kapılanlardan 
biri Türkeş'tir. Bu doğal birşey; çün
kü MHP ve yan örgütleri terörde en 
aktif rolü oynadılar. Türkeş'in, bu az
gın cuntacının ve faşistin, başından 
beri Kontr-gerillanın adamı olması 
şaşırtıcı olmaz. ANAP iktidarı da 
Kontr-geriliayı gizlerneye çalışıyor. 
Son istifasıyla kimi çevrelerin alkış
larını toplayan, kişiliği göklere çıka
rılan Genel Kurmay Başkanı 
Torumtay da, "böyle bir örgüt yok," 
diye kestirip attı. Eski Savunma Ba
kanı Giray ise, Kontr-gerillanın var
lığında ısrar eden Ecevit'i tehdit 
eden bir üslupla, "Ecevit susmalı" 
dedi. 

Besbelli ki, dünkü ve bugünkü ik
tidar sorumluları bu örgütün ortaya 
çıkmasından ve eylemlerinin açığa 
kavuşturulmasından feci şekilde 
ürkmekteler. Bu onların da kirli ça
maşırlarının ortaya serilmesi ola
caktır. 

Bağaziarına Kadar Pisliğe, 
Cinayete, Kampioya Batmışlar 

Terör, yıllarboyu bizzat devletin 
gizli güçlerince kışkırtıldı, ilerici halk 
muhalefetini ezmek, sindirmek, dev
rimci güçleri gözden düşürmek için 
dehşet verici cinayetler işlendi; 
komplolar, provokasyonlar düzen
lendi. Cuntalar bunlara dayanarak 
iktidara geldi. Bugün aynı yöntem
lerle Kürt halkına karşı kirli bir savaş 
yürütülüyor. Dünün ve bugünün ik
tidar sahipleri tüm bunların ortaya 
serilmesini nasıl göze alabilirler? Bu 
adamlar bağaziarına kadar pisliğe, 
cinayete, komploya batmışlar ve 
gerçeklerin ortaya çıkmasından 
dehşetli ürkmektedirler. 

Ecevit'e gelince, bugün onun, 
Kontr-gerilla'nın araştırma konusu 
yapılması ve gerçeklerin açığa ka
vuşturulması yönündeki istemi 
olu ml udur. Ne var ki Ecevit tutarsız
d ır. O, geçmişte, hem de kendi ikti
darı döneminde bu konuyu birkez 
gündeme getirdi; ama üzerine git
medi, bunu göze alamadı. Faşist 
güçlere karşı genel ürkekliği, kor
kaklığı gibi. Oysa bu fırsat elinde 
vardı. Eğer demokratik, ilerici güç
lere güvenseydi, eğer devrimci güç
lerle işbirliğini göze alsaydı, faşist 
güçleri püskürtmek, geriletmek, top
luma demokratik bir atılımın yolunu 
açmak pekala mümkündü. Ama 
Ecevit tersini yaptı. Faşist ve milita
rist güçler önünde sızlanırken, onları 
öfkelendirmemeye, yatıştırmaya ça
lışırken, dönüp sol ve demokratik 
güçlere saldırmaktan geri kalmadı. 
Bu konuda, kimi yönlerden MC hü
kümetlerini bile geride bıraktı. Bu tu
tum faşist güçlere ve Cuntaya yolu 
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daha da açtığı gibi, Bay Ecevit'in ik
tidar koltuğunu da devirmekte ge
cikmedi. O zaman bir tarihi fırsatı 
kaçıran, baltayıkendi ayağına ~!-Iran 
Ecevit, şimdi başkalarından, Ozai
Akbulut yönetiminden, 12 Eylül fa
şizminin bu en pervasız izleyicisin
den, Kontr-gerillanın üzerine gitme
sini istiyor. Ne kadar komik! 

Sorun elbette salt bir Kontr-gerilla 
sorunu değil. Kontr-gerilla olmadan 
da Türk devleti emekçilere, aydınla
ra ve özellikle de Kürt halkına terör 
uygulamakta, zaman zaman da kı
rımlara girişmekte idi. MIT, polis ve 
jandarma örgütü bir dizi terör ve 
komplonun içinde idi, bugün de için
dedir. Karakollarda, cezaevlerinde 
ve köylerde halka açıktan açığa ve 
yaygın biçimde işkence edilmekte
dir. Kontr-gerilla örgütünün yanısıra, 
devlet başka türden terör ve provo
kasyon örgütleri kurmuştur. Örneğin 
bunlardan biri 1985 yılında oluşturu
lan "Terörle Mücadele ve Hareket 
dairesi"dir. Bu örgüte, aynı zaman
da yurt dışında da eylemlerde bulun
ma görevi verilmiştir. 

Dolayısiyle yalnızca Kontr-geril
la'nın açığa çıkarılması ve dağıtılması 
herşeyi çözmeye yetmez. Türkiye'
nin demokratikleşmesi için çok da
ha köklü değişiklikler gerekli. 
Bugünkü militarist, sömürgeci ve fa
şist devlet çarkı dağıtılmalıdır. Bu ise 
bir iktidar sorunudur. Yığınlar eyle
me geçip köklü değişikliklere yol aç
madıkça terör ve komplo çarkını 
sona erdirmek olanaksızdır. 

Olan Biteni Kavramak için 
Gizli Arşivlerin 

Ortaya Dökülmesini Beklememeli 

Kontr-gerilla da işte böylesine bir 
köklü değişim içinde dağıtılabilir ve 
onun eliyle sahnelanmiş olan bir di
zi komplo ve provokasyon gözönü
ne serilirdi. Ve bu yapılabil~eydi, 
yalnız 1 Mayıs katliamı, Abdi lpekçi 
olayı, Maraş katliamı ve benzerleri 
değil, kimbilir daha ne ilginç şeyler 
açığa kavuşurdu. italya'da, sağ ve 
sol örgütlerin içine sızıp terör yara
tan Gladyo örgütü gibi, Kontr
gerilla'nın ve MiT'in geçmiş yıllarda 
giriştikleri ve bugün hala benzerle
rini yapmakta oldukları kimbilir nice 
komplo ve provo~asyon üzerindeki 
perde kalkardı. MIT'in, Kürt ve Türk 
soluyla savaşmak için devrimci ve 
yurtsever kılıkiarda örgütledikleri, si
lah ve para ile donattıkları paravan 
örgütler ve sahte liderler de, herkes
çe kuşkuya yer vermeyecek biçim
de tanınmış olurdu.. Bu yoldan, 
örneğin Kürt yurtsever hareketine 
örülen tuzaklar, yurtsever örgütleri 
birbirine düşürme, aşiret çatışmaları 
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çıkarma, devrimcilere ve halka kar
şı cinayetler, Kürdistan'da yaratılan 
kaos ve bu gerekçeye dayanarak 
devletin gitgide militarize olması, 
köy koruculuğu sisteminin, özel sa
vaş birliklerinin örgütlenmesi, halkın 
sürgüne tabi tutulması, olağanüstü 
halin, terör ve baskı çarkının sürek
li kılınması, tüm bunlar daha kolay 
anlaşılırdı. Ve belki o zaman, dün
den bu yana bölgede olup bitenler
den birşey anlamayan kimilerinin de 
gözleri faltaşı gibi açılırdı. .. 

Ama ne yazık ki bu işlerin açığa 
kavuşması kolay değil. Yarın Kontr
gerilla örgütü ve benzerleri dağıtıl
sa bile, bu sırların tümü değilse de 
çoğu, muhtemel ki gizli arşivlerle bir
likte yok olup gidecektir. Minareyi 
çalan kılıfını hazırlamıştır. Ancak, 
devrimci ve sol çevrelerin olan bite
ni kavramaları için ille de bu arşiv
ler_in ortaya dökülmesi gerekmemeli. 

ıtalyan şair, yazc;ır ve tarihçi Pier 
Paolo Pasolini, ıtalya'daki terör 
olaylarıyla ilgili olarak daha 15 yıl ön
ce şöyle yazmıştı: 

"iktidar sisteminin devamı için ya
pılan o darbe dizilerinin sorumlula
rının kim olduğunu biliyorum. 

"12 Aralık 1969 Milana katliamı
nın sorumlularını biliyorum. 

"1974 başındaki Brescia ve Bo
logna facia/arınm sorumlularını da 
biliyorum. 

"Darbeci eski faşist/eri, bu katli
am/ara damgasını basan neofaşist
leri ve facialarm tanınmayan sorum
lularının 'zirve'deki hangi insanlarm 
elinde oyuncak olduğunu da bi
liyorum. 

Ben CIA 'nın yardımıyla komünist
/ere karşı bir haçlı seteri başlatan ve 
1968'i tamponlamaya çalışan güç
lerin hangi gruplardan oluştuğunu 
biliyorum. 

"Hepsini biliyorum, ama elimde 
kanıt yok." 

Pasolini, bu mektubu yayınladı
ğından bir yıl sonra, suçladığı şer 
güçlerinin saldırısına uğradı ve öldü
rüldü. Onu tehlikeli bulmuşlardı. Pa
solini'nin mektubu şimdi italyan 
gazetelerinde yeniden yayınlanıyor. 

Paselini'nin sözlerini Türkiye'ye 
aynen uyarlamak mümkün. Herşey 
aslında yeterince açık. Ne yazık ki 
Türkiye'de ve Kürdistan'da sol ve 
yurtsever güçler, büyük çoğunlukla 
oynanan oyunu, rejimin plan ve pro
vokasyonlarını zamanında kavrama 
ve boşa çıkarma becerisini göstere
mediler. Türkiye'de kimi gerçeklerin 
anlaşılması için, öyle görünüyor ki, 
daha yıllar gerekecek. Hem devrim
ci hareket, hem de toplumun tümü 
için yazık ... 

Kontr-gerilla Bugün de işbaşında 

Soğuk savaşın çözülmeye başla
masının ardından Batı ülkeleri, Glad
yo türünden kimi gizli tedhiş 
örgütlerine artık gerek duymaz oldu
lar ve bunları yumuşak biçimde tas
fiyeye yöneliyorlar. Ne var ki 
Türkiye'de durum böyle değil. Türk
iye'de rejim herşeyi eskisi gibi sür
dürme çabasında. Hatta o, bu tür 
kurumları daha da donatıyor, güç
lendiriyor. Kontr-gerilla'nın bugün 
de aktif biçimde işbaşında olduğu
na kuşku yok. 

Son terör olaylarındaki tırmanış 
12 Mart ve 12 Eylül öncesini tipik bi
çimde andırıyor. Belli ki, kimi güçler, 
12 Eylül rejiminde bazı gedikler açıl
masından, kitle hareketindeki can
lanmadan tedirginler. Bunlardan 
biri, hala sahneden el edemeyen 
Evren faşistidir. Egemen güçler ara
sındaki iktidar tepişmesi de komplo 
ve provokasyonları kışkırtıcı bir etki 
yapıyor. Bay Özal ve bir bütün ola
rak ANAP yönetimi, iktidarı yitirme
mek için hertürlü alçakça yöntem
den medet umacak karakterdedir. 
Uluslararası durum yumuşamış, 
ABD veya NATO şu anda Türkiye'
de bir darbeye gerek duymuyor; 
ama yine de Türk ordusunda yeni 
cuntaların oluşması ve bunların ye
ni bir darbeye heves duymaları şa
şırtıcı değil. Dış ortam uygun 
düşmese de iç ortam oldukça ger
gin, sorunlar keskin. işte böylesi bir 
ortamda, düğmesine basılmış gibi 
terörün ansızın yükselmesi ilgi çeki
cidir. 

Belli ki Kontr-gerilla Türkiye'deki 
işlevini sürdürüyor. Kamuoyu oluş
turmak için bu dönemde seçilen he
def ya da araç ise islami harekettir. 
Toplum bu öcü ile ürkütülüyor. Bu
nun yanısıra, geçmiş dönemden ka
lan ve bu işe angaje, hala bu tür 
yöntemlerle bir yere varacağını 
sanan kimi sol örgütler var. 

Gelişen islami Hareket, 
irtica Yaygarası ve Laiklik Sorunu 

Son yıllarda bir yükselişe geçen 
islami hareketin niteliği, amaçları; 
bu hareket içindeki herbir akımın du
rumu; kimi çevrelerin günümüzde 
yeniden ısıttığı irtica tartışmasında 
kimin ne derece haklı ya da haksız 
olduğu ve devrimci hareketin islami 
hareket karşısında nasıl bir tavır ta
kın ması gerektiği, diğer bir deyişle 
bu konuda izlenmesi gereken ileri
ci poli~ikanın ne olduğu ayrı bir ko
nudur ve ayrı bir yazıda ele alınmayı 
gerektirecek kadar geniş boyutlu
dur. Ancak, şu kadarını söyleyelim 
ki, bir süreden beri, sözde irticaya 
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karşı ve laikliği korumaya çalışıyor 
gibi görünenlerden biri Bay Evren'
dir. Bu iflah olmaz faşistin böyle bir 
role soyunmaya hiç hakkı yoktur. O, 
12 Eylül döneminde, bu dönemin 
baş sorumlusu olarak laikliğe en bü
yük darbeleri indirdi. Orta dereceli 
okullara mecburi din eğitimini koy
durtan odur. Evren ve ekibi, dini po
litik mücadelede bir araç olarak 
kullanmak için ellerinden geleni yap
tılar. islami hareketi sola ve Kürt 
yurtsever hareketine karşı kışkırttı
lar. Alevi köylerine zorla cami yapıl
ması, insanların zorla bıyıklarının 
kesilmesi, Alevi köylerinden çocuk
ların zor ve tehditle imam hatip okul
larına gönderilmesi bu dönemdedir. 
Kürdistan'da Kürt eylemcilere karşı 
dini bildirilerin dağıtılması, Osmanlı 
halifesi türünden fetva yoluna baş
vurulması yine bu dönemdedir. 

12 Eylül rejimi, dini ilerici ve yurt
sever harekete karşı etkili bir silah 
olarak düşündü ve kışkırttı. Ve bu 
uygun ortamda gelişen dini akım, 
Evren ve benzerlerinin onun için dü
şündüğü çerçeveyi aştı. Başka ka
nallarda tıkanan toplumsal 
muhalefett~n bir kesimi buraya yö
neldi. Şah lranı'nda olduğu gibi.. 

Şimdi Evren gibi, düzenin birkısım 
öteki sözcüleri de bu gelişmeden te
dirginler. Oysa onlar ektiklerini biç
mektedirler. Laikliğe en büyük 
darbeleri onlar indirdiler ve onların, 
ortaya çıkan durumdan şikayet et
meye hakları yok. 

Diğer yandan, bugünkü ANAP yö
netimi içinde en ağırlıklı kesimin şe
riatçı bir rejim yanlısı olduğu bir 
gerçektir. ANAP'a şu anda bu kesim 
yön veriyor. Bu kesim, laikliği daha 
da kırpmak, şeriatçı kadroları devle
tin her kademesine yerleştirmek, 
eğitimi tümden dini bir karaktere bü
rümek, toplum yaşamının çeşitli 
yönlerini şeriatçı anlayışa göre dü
zenlemek için peşpeşe ataklar yapı
yor, meclise yeni kanun tasarıları 
sevkediyor. Özetle, MiT müsteşarı
nın bile şikayetçi göründüğü irtica 
eylemi en başta hükümetin 
içindedir. 

Biz halkın dini inançlarına saygı
lıyız. Hiç kimseye, hiçbir gruba 
inançlarından dolayı baskı yapılma
sını benimsemeyiz. Buna karşılık 
herhangi bir gruba imtiyaz tanınma
sına da karşıyız. Devlet belli bir inan
cın, dinin ya da mez~ebin 
değerlerine göre yönetilemez. Inanç 
alanında tutumumuz demokratiktir: 
inanç özgürlüğünü ve eşitliğini kap
sar. Bu nedenle biz laikiz. Bugün 
Türkiye'de gerçek bir laiklik yoktur. 
Biz bunun gerçekleşmesi için çaba 
göstereceğiz. Eşitsizliğin daha da 

(Devamı 25. sayfada) 
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Riya Azadi Rôpel 9 

Kürt Basını 
ve 

DENG'le Dayanışma Toplantıları 
Türkiye'de gen~) olarak basın, 

özel olarak da Kürt kimlikli basın 
üzerindeki ağır baskılardan uzun 
uzun söz etmeye gerek yok. Ka
muoyu bunları biliyor. Bu neden
le, son iki yıl içinde basın hayatına 
atılan Medya Güneşi ve Özgür Ge
lecek ve diğer bazı dergiler, belli 
aralıklarla veya tümden yayınları
nı durdurmak zorunda kaldılar. 

DENG dergisi, sözkonusu ola
ğanüstü baskılarS!karşı direnerek 
yayınını sürdürfneye çalışıyor. 
Sansur ve Sürgün kararnamelerin
den ve matbaa kapatma tehditle
rinden sonra, matbaalar birçok sol 
dergiyi basmaya yanaşmadılar. 
Özellikle DENG dergisi bir süre 
basılacak matbaa bulamadı. Bu
nun üzerine 5. sayısını fofokopi ile 
çoğalttı. Daha sonra 6. ve 7. sayı
ları da yayınlandı. 

DENG yiğitçe direniyor. Kürt 
sorununa ilişkin görüşlerini tam bir 
açıklıkla dile getiriyor. Kürt kültü
ründen örnekler veriyor ve Kürtçe 
yazılar da yayınlıyor. Böylece, Kürt 
sorununa ilişkin tabuda gedikler 
açmaya çalışıyor. 

Genel olarak Kürt basınıyla, özel 
olarak da, _şu anda yayın hayatını 
sürdürmek için sömürgeci rejimle 
cebelleşen PENG dergisiyle daya
nışma için Avrupa'da bir dayanış
ma komitesi oluşturuldu. Bu 
komite bir dayanışma kampanya
sı açtı ve bu arada, aynı zamanda 
kültür geceleri niteliği de taşıyan 
bazı dayanışma toplantıları düzen
lendi (14 Ekim- Duisburg; 20 Ekim 
- Den Haag, Hollanda; 1 O Kasım
Berlin; 17 Kasım-Nürnberg). 

Bu toplantıların tümü de başa
rılı biçimde tamamlandı. Toplantı
ları 7-8 bin dolayında yurtsever ve 
ilerici bir kitle izleyerek Kürt bası
nına ve DENG'e dayanışma 
gösterdi. 

Partimizin Genel Sekreteri Ke
mal Burkay yoldaş her dört top
lantıya da katılarak birer konuşma 

yaptı. Surkay Yoldaş'ın konuşması 
Duisburg ve Nürngberg'de Türk
çe, Den Haag ve Berlin'de Kürtçe 
idi. Den Haag ve Nürnberg konuş
malarını Riya Azadi'nin bu sayısın
da yayınlıyoruz. Hollanda 
televizyonu gece sırasında çekim 
yaptı ve ayrıca Surkay Yoldaş'la, 
KiHG temsilcisi Sertaç Bucak'la 
yaptığı mülakatın bir bölümünü, 
daha sonra Kürdistan'la ilgili 45 
dakikalık bir programda yayınladı. 

Ülkeden gelmiş olan DENG der
gisi temsilcisi M. Şervan ile Özgür 
Gelecek dergisi sahibi Mehmet 
Bayrak da bu gecelerin tümüne 
katılarak birer konuşma yaptılar ve 
genel olarak basın, özel olarak da 
kendi yayınları üzerindeki baskıları 
dile getirdiler, kendi yaşamların
dan örnekler verdiler. 

Değerli bilim adamı Prof. Ser
ver Tanilli Duisburg toplantısında, 
TÖB-DER Genel Başkanı Gülte
kin Gazioğlu ise Nürnberg toplan
tısında yaptıkları konuşmalarla 
Kürt halkına ve DENG'e dayanış
ma gösterdiler. Yine Kürt PEN 
Sekreteri Hüseyin Erdem de Du
isburg toplantısında bir konuşma 
yaptı. 

Merkezi Ankara'da olan insan 
Hakları Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Leman Fırtına ile ay
nı derneğin Van şubesi temsilcisi 
N. Bayram bu toplantılara katıla
rak ve ikişer toplantıda konuşarak, 
DENG'e dayanışma gösterdiler; 
aynı zamanda insan hakları ihlal
leriyle ilgili örnekler verdiler. 

Merkezi yurt dışında, Bremen'
de olan Kürdistan insan Hakları 
Girişimi adına Den Haag toplantı
sına Sertaç Bucak katıldı ve bir 
konuşma yaptı. Halkın Emek Par
tisi (HEP) Genel Sekreter Yardım
cısı, istanbul Milletvekili ismail 
Hakkı Önal ise Berlin gecesine ka
tılarak bir konuşma yaptı, DENG'e 
dayanışma gösterdi. 

Berlin gecesinde Alternative Lis
te Yönetim Kurulu Üyesi iıona 

Hepp, Nürnberg gecesinde ise 
Yeşiller Partisi Bavyera Eyalet Par
lamentosu Milletvekili Hans
Günther Schramm birer konuşma 
yaptılar. 

Toplantılar sırasında KOMKAR 
folklör grupları, davul-zurna eşli
ğinde, Kürdistan'ın değişik yörele
rinden halk oyunları sergilediler. 
Ozan Şıvan Perwer, Nasır Reza
zi ve müzik grubu, Sait Gebari, 
Emekçi, Hasret Gültekin, Baran, 
Seydo, Gule, Koma Aşıti söyle
dikleri halk türküleri ve devrimci 
içerikli parçalarla gecelere renk 
kattılar, coşku yarattılar. 

Gecelere çok sayıda tanınmış 
örgüt ve kişiden dayanışma mesaj
ları gelmişti. Bunların bir bölümü
nü aşağıda sunuyoruz: 
* Oskar Lafontaine, Saarland Eya
leti Başbakanı ve son genel seçim-
lerde SPD'nin Almanya için 
başbakan adayı 
* Johannes Rau, Kuzey-Ren West
falya Eyaleti Başbakanı 
* Yeşiller/90 ittifakı Parlamento 
Fraksiyon u 
* isviçre Sosyalist Partisi 
* Medico internasional 
* Alman Kızıfhaç Örgütü 
* Irak Kürdistanı Cephesi 
* Kürdistan Yurtsever Birliği 
* HEP'in Ankara, istanbul, izmir 
ve diğer bazı il ve ilçe örgütleri 
* insan Hakları Derneği istanbul, 
Mersin, Urfa, Tunceli, Van ve di
ğer bazı örgütleri · 
* Ulusal Demokratik Eğitimciler 
Platformu 
* Halk Kültürünü Araştırma ve 
Yaygınlaştırma Derneği -istanbul 
* Yol-iş Sendikası, Diyarbakır Şu
besi 
* TES-iş, 1 Nolu Şube, Diyarbakır 
* TEVGER Almanya Dayanışma 
Komitesi 
* Diyarbakır, istanbul, Ankara. 
Bursa, Muş, Van, Cihanbeyli, Ku
lu, Konya, Kulf?., Silvan, Ergani, Li
ce ve Dicle Universitesi DENG 
okuyucuları. 
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Burkay Yoldaş'In Nürnberg ToplantiSinda Yapt1ğ1 Konuşma 

''HiÇBiR GÜÇ KÜRT HALKININ 
ÖZGÜR OLMASINI ENGELLEYEMEZ'' 
Değerli arkadaşlar, 

Benden önce söz alan konuşmacılar, 
özellikle de DENG dergisinin temsilci
si sayın M. Şervan ile Özgür Gelecek 
Dergisi 'nin sahibi sayın Mehmet Bay
rak, genel olarak basın, özel olarak da 
Kürt basını üzerindeki ağır baskıları dile 
getirdiler, bizzat kendi yaşadıkları, ta
nık oldukları olayları da anlattılar. Be
nim benzer şeyleri tekrarlarnam 
gerekmez. Konuya daha değişik bir açı
dan değinmek istiyorum. 

Kürt basını üzerindeki baskılar bu ba
sının kendisiyle birlikte başlıyor. İlk 
Kürt periyodiğinin, Kürdistan Dergi
si'nin çıkışının üzerinden yüzyıla yakın 
bir zaman geçti. Kürdistan Dergisi, ilk 
kez 1898'de, Kürdistan'da değil, Kahi
re'de yayın hayatına başladı ve çok sür
meden merkezini buradan Batı 

Avrupa'ya taşımak zorunda kaldı, göç
men yayınlar arasına katıldı. Jön Türk
ler'in aynı dönemdeki yayınları gibi .. 

Ama ilginç~ir, Jön Türkler çok geç
meden, önce Ittihat ve Terakki ile Os
manlı Dev I eti' nde, sonra da kendi 
kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'nde ik
tidar oldular. Ama basın üzerindeki bas
kılar son bulmadı. Yalnızca, Jön 
Türkler, baskı görenlerden baskı yapan
lara dönüştüler.. Bu kez de baskılar, 
Kürt aydınlarının ve basınının yanısıra, 
"sol Türkler"e yöneldi. Ve bildiğiniz 
gibi, bu baskılar, bugün de hala 
sürmekte .. 

Türkiye' de marksist görüşler gibi 
Kürt sorunu da Cumhuriyet dönemi bo
yunca hep tabu sayıldı. Rejim, bu iki 
kesim üzerinde terör estirdi. Marksist 
örgütler gibi bu türden yayınlara da izin 
vermedi. Kürt dilini-kültürünü tümden 
yasakladı. 

Marksist sol, 1960'1ı yıllardan itiba
ren bu tabuyu kırmaya başladı ve yasak
lar çemberinde önemli gedikler açtı. Sol 
yayınlar, kimi b as kılara ve ceza tehdit
lerine rağmen yasak duvarlarını aştılar. 
12 Eylül faşizmi bu süreci kesti; ama 
son 2-3 yıl içinde sol yayınlar 12 Ey
lül'ün bent ve duvarlarını da aştılar. An
cak Kürt konusu üzerindeki tabu devam 
ediyor. Rejim Kürt sorununun tartışıl
masını, Kürt diliyle yayın yapılmasını, 
Kürt kültürüne ve tarihine ilişkin ger
çelderin kitleler önünde açığa kavuşma
sını önlemek için ne lazımsa yapıyor. 

Günümüzde Kürt kimlikli yayınlar 

üzerindeki baskılar, 12 Eylül öncesiyle 
bile kıyaslanamıyacak kadar ağırdır. 

Ama Kürt sorunundan olumlu biçimde 
söz eden, haskılara karşı çıkan, demok
ratik çözümler öneren öteki sol ve ile
rici yayınlar da ağır baskı görüyor. 

Rejim Türk Halkını 
Y alanla Besliyor 

Bunun nedenleri bellidir. Sömürgeci 
rejim Kürt halkına yönelik inkar ve te
rör politikasında ısrar ediyor. Kürt di
lini yasaklıyarak dil ve kültürümüzü 
unutturmaya çalışıyor. Kürt sorununun 
tartışılmasını önleyerek Kürt halkının, 
aynı zamanda Türk halkının bilinçlen
mesini önlemeye çalışıyor. O, bu soru
nun çözümü için barışçı, demokratik 
nitelikteki önerilerden, böylesi yol ve 
yöntemlerden fena halde ürküyor. Bu 
türden öneri ve tartışmaları yasaklıya
rak kamuoyunu salt kendi propaganda
sı ile karşı karşıya bırakıyor. Kendi 
yöntemlerini tek çıkış yolu, Türk ulu
sunun çıkarına olan tutum gibi göster
meye kalkışıyar. 

Sömürgeci rejimin Kürt sorunu için 
başvurduğu başlıca yol ise terör yolu
dur. Rejimin propagandası yalana da
yalıdır. Kürt halkının değerli dostu, 
sayın Gazioğlu'nun da çok güzel belirt
tiği gibi, bu, aynı zamanda Türk halkı
na yönelik bir baskıdır. Rejim Türk 
halkını yalanla besliyor, onun gerçeği 
öğrenmesini engelliyor. 

Türk hükümetinin Avrupa Konseyi'
ne yaptığı son başvuru bunun somut bir 
örneğidir. O, Kürdistan'ın -kendi deyi
şiyle Doğu'nun- 10 ilinde -gerçekte 
bütününde- insan haklarını tümden as
kıya aldı. Buna gerekçe olarak da böl
gedeki eylemleri gösteriyor ve ''Türk 
ulusunun varlığının ve güvenliğinin teh
likede olduğunu" ileri sürüyor. 

Gerçekte sorun nedir, o nerden kay
naklanıyor? Kürt halkı haskılara karşı 
çıkıyor, hak ve özgürlük istiyor. Türk 
devleti bu isteme terörle cevap verece
ğine, bu hakları tanısa kavga gürültü bi
ter. Demek ki olayları yaratan Türk 
hükümetinin kendisi. 

Diğer yandan, Kürt ulusunun kendi 
haklarına kavuşması neden Türk ulusu
nun çıkadarıyla çelişsin? Niçin onun 
için bir tehlike olsun? 

GÖrülüyor ki rejim kitlelere yalan 

söylüyor. Bunu, baskı ve terör çarkını 
yoğunlaştırmak için yapıyor. 

İnkar ve Terör Politikası 
İflas Etmiştir 

Sömürgeci rejimin sözkonusu politi
kası şimdiye kadar ne sonuç verdi? So
nuçlar ortada: O halkımızın dilini, 
kültürünü unutturmayı, tarihini, kimli
ğini gizlerneyi başaramadı. Yurt dışın
da binierin katıldığı bu toplantılar da 
buna kanıttır. Yurt dışında, dilimizle ya
yınlanan çok ~ayıda dergi, gazete, ki
tap buna kanıttır. Ve bugün de ülkede 
milyonlarca Kürt anadilini konuşuyor. 
Kürt dili, kültürü, Kürt halkı yaşıyor. 

Sözkonusu baskı politikası Kürdis
tan' da ardı arkası gelmeyen ayaklanma
lara yol açtı. Bu ayaklanmalar kanla 
bastırıldı, ama halkımız baş eğmedi. O 
bugün de baskı rejimine karşı ve hak
larını elde etmek için yiğitçe direniyor. 
Günümüzde özgürlük ateşi geniş yığın
ları sarmıştır ve bunu söndürmek artık 
hiçbir zorbanın karı değildir. 

Çok açık ki rejimin Kürt sorununa 
ilişkin inkar ve terör politikası tam an
lamıyla iflas etmiştir. Onunki artık boş 
bir çabadır. 

Kürt Halkına Baskı Yapan 
Zorba Azınlık, Türk Halkına da 

Baskı Yapıyor 

Geçmişte hep söyledik, şimdi birkez 
daha tekrarlıyorum: Kürt sorunu aynı 
zamanda Türk halkının sorunudur. Bu 
sorun gerçekçi, adil bir çözüme kavuş
madan, tüm Ortadoğu gibi, Türkiye 'ye 
barış ve demokrasi gelemez. Demokrasi 
ve özgürlük her iki halk için ortak bir 
sorundur. 

Sorunun çözümü içinse her iki halkın 
tüm yurtsever, ilerici, devrimci ve de
mokratik güçleri elele vermeli, güçleri 
birleştirmeli. 

Bugün sözkonusu inkar ve terör po
litikasını yürütenler, tüm toplum için
de bir azınlıktır. Onlar Kürt halkı gibi 
Türk halkını da azgınca sömürüyar ve 
ona da baskı yapıyorlar. Zindanlar Kürt 
yurtseverleri gibi Türk devrimci ve de
mokratlarıyla da dolu. Onlar da işken
ce çarkından geçiyorlar. 

Her iki halkın geniş yığınları elele 
verdiği zaman bu azınlığı alaşağı etmek, 
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ülkeye demokrasi getirmek ve Kürt hal
kının özgürlüğe kavuşması güç olmaya
caktır. Biz inanıyoruz ki, gerçek bir 
demokrasi varolduğu zaman, Kürt hal
kı serbest bir seçim yaptığı zaman, o her 
türlü kölelik, her türlü bağımlılık iliş
kisine hayır diyecek, özgür olmayı se
çecektir. Türk halkı da, Kürt halkı 
üzerindeki baskı ve zulme karşı çıka
caktır. İşte Türkiye'yi yöneten azınlı
ğın, sömürgeci ve zorba güçlerin 
korktuğu budur. Onlar demokrasi ve 
barışın düşmanıdır. 

Zulüm Yönetiminin 
Sonu Yakındır 

Gelecekle ilgili olarak ne düşü
nüyoruz? 

Kürt halkının geçmişteki ayaklanma
ları kanla, ateşle bastırıldı. Halkımız 
kurtuluş yolunda pekçok kurban verdi. 
Şu anda da Kürdistan'ın her parçası az
gın bir terör altında. Ülkemizi bölüşmüş 
sömürgeci zorbalar güçlü görünüyor. 
Yine de karamsar olmak için neden yok. 
Ben hiçbir zaman umutsuzluğa kapılma
dım. Kürt halkı tarihinin hiçbir döne
minde bugünkü kadar uyanık ve örgütlü 
olmamıştı. Ulusal bilinç, kurtuluş ateşi 
Kürdistan'da boydan boya halk yığın
larını sarmı~tır. Bu durumda, 20. Yüz
yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde, 
artık hiçbir güç Kürt halkının özgür ol
masını engelleyemez. Zulüm yönetimi 
artık sonuna gelmiştir. Bizim için de öz
gürlük günleri yakındır. 

Kürt Basını İle Dayanışma 
Mücadelenin 

Önemli Bir Cephesidir 
Değerli arkadaşlar, 
Bugün DENG'le ve bir bütün olarak 

yurt içindeki Kürt basınıyla dayanışma, 
sıradan bir dergi yaşatma olayı değil. 
Yayın alanında verilen mücadele kur
tuluş mücadelemizin önemli bir alanı
dır. Bu, dili, kültürü, ulusal kimliği 
yaşatma ve sorunun barışçı, demokra
tik biçimlerini, yani mümkün olan ger
çek çözüm yolunu yığınlara, kamuoyu
na mal etme mücadelesinin bir parçası, 
önemli bir cephesidir. Sömürgeci rejim 
bir Kürtçe türküden, bir sayfa Kürtçe 
yazıdan bile korkuyor ve bunu engelle
mek istiyor. O halde, kavgaya omuz ve
relim. Yurt içinde yiğitçe direnen 
insanlanmızı yalnız bırakmayalım. 

Rejim, yalnız tutuklama ve işkencey
le, ağır cezalarla, terörle değil, mali ba
kımdan da sözkonusu ilerici ve 
yurtsever yayınları boğmak için hertürlü 
yol ve yönteme başvuruyor. Bizim de 
yurt dışından, Kürt basınına destek ver·· 
rnek için yapabil eceğimiz çok şey var. 
Baskılan uluslararası kamuoyuna du
yurmak ve rejimi bu alanda sıkıştırmak 
için çaba gösterelim. Mali fedakarlıkta 

bulunalım. Açılan kampanyaya politik 
ve mali alanda güç katalım, dayanışma 
gösterelim. 

Ulusal Kongre İçin 
Adım Atılmalı 

Arkadaşlar, 
Bu vesileyle bir-iki noktaya daha de

ğinmek isterim. 
Bunlardan birincisi, yurtsever güçle

rin birliği sorunudur. Halkımızın kur
tuluş mücadelesinin zaferi için yurtsever 
güçlerin birliği hayati önemdedir. 
Geçmişte sık sık dile getirdiğimiz bir 

görüşü bir kez daha tekrarlamak iste
rim: Kürt yurtsever güçleri, Kürdistan'ı 
bölüşmüş devletler arasındaki çelişkiler
den yararlanabilirler, bu doğaldır; ama 
kurtuluş mücadelemizde onlara asla gü
venmemeli; onların, ya da emperyalist 
güçlerin yardımına bel bağlamamalı. 
Kürt halkı kurtuluş mücadelesinde en 
başta kendi gücüne güvenrneli. 

Yurtsever kamuoyu genel olarak 
yurtsever güçler arasındaki dağınıklık
tan yakınrnakta ve bu nedenle yurtsever 
örgütleri, liderleri eleştirmektedir. Biz 
bu tür birlik istemlerini doğal ve gerek
li, eleştirileri de haklı buluyoruz. 

Diğer yandan, kendi payımıza, kişi ve 
örgüt olarak bu konuda da alnımız açık. 
Yurtsever güçlerin birliği konusu prog
ramımızın temel taşlarından biridir ve 
Partimiz, başından beri buna uygun ça
ba göstermiştir. Özellikle son 10-12 yıl 
süresince katkıda bulunduğumuz, için
de yer aldığımız birlik çabalarından söz 
etmem gereksiz; bunları kamuoyu bili
yor; ancak buna ilişkin son bir girişim
den söz etmek istiyorum. 

Biz Parti olarak ve TEYGER olarak, 
dört parçadan ulusal güçlerin katılaca
ğı bir ulusal örgüt oluşturulmasından 
yanayız ve bunun için öteden beri çaba 
göstermekteyiz. Buna ulusal kongre 
denebilir, başka bir ad da verilebilir. Bu 
örgüt içinde büyük-küçük tüm politik 
partiler temsil edilmeli. Bu birlik için
de demokratik kitle örgütleri, örneğin 
işçi örgütleri, kadın ve gençlik örgüt
leri; yazarları, doktorları ve benzer 
meslek gruplarını kapsayan meslek ör
gütleri de temsil edilmeli. Yine Kürdis
tan' ın çe şi tl i parçalarından seçkin 
siyaset, bilim ve sanat adamları da bu 
birlikte yeralmalı. Bu örgüt uluslarara
sı planda Kürt halkının sözcüsü olmalı, 
Kürt sorununu uluslararası platformla
ra, örneğin Birleşmiş Milletler organ
larına, Avrupa Konseyi 'ne, Helsinki 
toplantılarına götürmeli, Kürdistan'ın 
çeşitli parçalarındaki baskıları dile ge
tirmeli, Kürt halkının istemlerini duyur
malı ve soruna adil bir çözüm 
bulunması için çaba göstermeli. 

Son gelişmeler de böylesi bir ulusal 
kurumun biran önce oluşturulmasını 
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zorluyor. Kürt ulusal güçleri seslerini 
birleştirmeli ki bu ses gür çıksın. 

Bu amaçla TEYGER olarak Irak Kür
distanı Cephesi'ne ve İran Kürdistan 
Demokrat Partisi'ne bir öneri yaptık; 
biraraya gelip bir an önce birliğin esas
larını saptamak için. Biz, bu konuda bi
ran önce adım atılması için İstekiiyiz ve 
üstümüze düşeni yapacağız. 

Ortadoğu Barış Konferansı 

Biran Önce Toplanmalı, 
Kürt Sorunu Da Ele Alınmalı 

Değinmek istediğim diğer konu, şu 
anda güncel olan Körfez krizidir. Biz 
savaşa karşıyız. Patlak verecek bir sa
vaş en başta ülkemizin yanıp yıkılma
sına yol açacaktır. 

Krizin çözümü için uluslararası nite
likte bir konferans toplanrnalıdır. Bu 
konferans Kuveyt sorununun yanısıra, 
Filistin ve Lübnan sorununu, aynı za
manda Kürdistan sorununu ele almalı ve 
tüm bu sorunlara barışçı, adil çözüm
ler bulunmalıdır. 
Ortadoğu bölgesinde tüm atom silah

ları, kimyasal ve biyolojik silahlar or
tadan kaldırılmalı, büyük askeri güçler 
azaltılmalı. Sözkonusu yıkım silahları
nın yeniden yapımını veya teminini, as
keri güçlerin arttınlmasını ve saldırgan
lığı önleyecek uluslararası etkin güven
celer sağlanmalı. 

Tüm bu sorunlar birbirine bağlıdır. 
Körfez krizinin temelinde özellikle de 
Kürt sorunu var. Saddam, 1970'lı yıl
larda, Kürt ulusal hareketini yalnız bı
rakmak için İran'a toprak tavizleri verdi 
ve Şahlığın yıkılışının ardından, İran'
ın zayıfladığını sandığı bir ortamda, 
verdiklerini fazlasıyla geri almak iste
di. Irak-İran savaşına yolaçan ve Irak'ı 
militarize ederek son saldırılara yönel
ten olaylar dizisi böyle gelişti. 

Bu nedenle, Kürdistan sorunu Orta
doğu' daki genel bunalımın önemli bir 
nedenidir. Bu soruna barışçı, demokra
tik bir çözüm bulunmadan Ortadoğu'
ya barışın gelmesi bir düştür. 

Kürt ulusal hareketi, bu kriz nedeniy
le kanlı ve saldırgan Saddam rejiminin 
veya çıkarları için bölgeye askeri yığı
nak yapan Batılıların yanında yeralmak 
zorunda değildir. Halkımız kendi ulu
sal amaçları için mücadele ediyor ve bu
nun için doğru olan neyse onu 
yapmalıdır. Biz, Ortadoğu'daki sorun
ları bir tüm olarak ele alacak uluslara
rası konferansın bir an önce toplanması 
için çaba harcamalıyız. 

Kürt sorunu ancak Kürt halkımn ken
di kaderini özgürce belirlemesiyle çö
zülebilir ve bunun dışında. bir yol 
yoktur. Dost da düşman da şunu iyi bil
sin ki, halkımız kölelik zincirlerini kı
rıncaya kadar mücadeleye devam 
edecek. 
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işçi Hareketi Yükseliyor 

ZONGULDAK AYAKTA 
• Zeynel CAN 

Uzun bir zamandır sürdürülen görüş
melerin uyuşmazlıkla sonuçlanması üze
rine, 30 Aralık'ta MTA ve Türkiye 
Taşkömürü Kurumu (TTK)'da çalışan, 
Genel Maden-İş Sendikası üyesi toplam 
48 bin işçi greve gitti. 
Dünyanın en ilkel metodlarıyla üretim 

yapılan maden ocaklarında, çoğu zaman 
yılda onlarca, hatta yüzlerce işçi yer al
tında kalarak yaşamlarını yitirmektedirler. 
Hiç bir iş güvencesinin olmadığı, çağ dı
şı çalışma koşullarının hakim olduğu 

ocakların her an bir grizu patlamasıyla 
çökmesi neredeyse olağan sayılmakta ar
tık. Tüm bunların yanısıra, hergün ocak
ların yüzlerce metre derinliğinde canını 
dişine takarak çalışan, ter döken maden 
işçisi, emeğinin karşılığını almak şurda 
kalsın, aldığı ücretle yaşamını sürdürmesi 
bile olanaksız haldedir. Özal ve çetesi ta
rafından sürdürülen ekonomik politikanın 
sonucu yüzde 60'1arı aşan enflasyon kar
şısında işçinin eline geçenin zaten eriyip 
yok olduğu bir ortamda nasıl yaşanılır ki? 

İşçilerin son derece haklı taleplerine 
karşılık işveren olan devletin tavrı be.~le
nildiği üzere olumsuz oldu. Bu arada Ozal 
bizzat kendisi devreye girerek kömür iş
çilerinin istedikleri ücret artışının verile
miyeceğini söyledi ve aynı zamanda 
tehditler savurdu. ANAP iktidarında yer 
alan ilgili bakanlar, yine zarar ediyor ge
rekçesiyle "ocakları kapatı

rız" şantajına başvurmaktan da geri kal
madılar. Ne var ki maden işçisi tüm bu 
tehditlere pabuç bırakmadı. Bıçak kemi
ğe dayanınıştı ve işçiler kaybedecek bir
şeyleri olmadığının bilincindeydiler. 30 
Kasım günü sabahın erken saatlerinde 
ocakların önünde toplanan onbinlerce iş
çi büyük bir coşkuyla grevi başlattılar. O 
gün ocaklarda patlayan grizu değil, işçi
nin yıllardır sömürücülere karşı biriken 
öfkesiydi ve olay geniş yankı yarattı. 

Zonguldak maden işçilerinin ekmek, 
demokrasi ve insanca yaşam için başlat
tıkları grev, gerek başladığı gün ve gerek
se daha sonraki günlerde alışılmışın 

dışında bir seyir izledi. Gösterilere yal
nız işçiler değil, onların eşleri, çocukları 

ve yakınları da katıldılar. Hergün ocak 
önlerinde toplanan ve onbinleri bulan ka
labalık, Zonguldak merkezine yürürken 
"işçiler elele genel greve", "işçiyi:? güç
lüyüz kazanacağız", "Zonguldak Ozal'a 
mezar olacak", gibi sloganlan haykırıyor
lardı. Değişik ocaklardan gelen yürüy~ş 
kolları, Zonguldak'taki GenelMaden-Iş 
Sendikası'nın merkezine doğru devam 
ederken, işçisi, memuru, öğrencisi, esna
fı, sanaatkan tüm halkın katılmasıyla yüz-

binleri bularak sürüyordu. Her keresin
de de sendika temsilcilerinin yaptığı ko
nuşmalar büyük bir coşkuyla karşılanır
ken, işçiler, haklarını alıncaya kadar di
renişlerini sürdüreceklerini, artık "gemi
lerin yakıldığını ve geriye dönüşün 

mümkün olmadığını" haykırarak karar
lılıklarını ortaya koyuyorlardı.. İşçiler yal
nız kendi sorunlarına değil, ayrıca 

memurların ve dar gelirli diğer toplum ke
simlerinin sorunlarını da dile getiriyor ve 
birlikte mücadeleyi öne çıkarıyorlardı. 

Zonguldak sokaklannda hergün her saat 
mitingler, toplantılar, gösteriler yapılıyor 
ve her köşesinde grev konuşuluyordu. Ka
dınlar boş tencereleriyle gösterilere katı
lırken, işçi çocukları okuHanna gitme
yerek bir an bile ana ve babalarını yalnız 
bırakmıyorlardı. 

Dayanışma Eylemleri Yaygınlaşıyor 

Zonguldak maden işçilerinin başlattığı 
grev tüm Türkiye çapında büyük bir yankı 
yaparken, aynı zamanda Türkiye işçi sı
nıfının tarihine önemli bir sayfa ekledi. 

Grev başta birçok işçi sendikası, de
mokratik ve ilerici kuruluşlar olmak üze
re geniş çevrelerden destek gördü. 

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı 
Tunçbilek, Çanakkale, Seyitömer, Soma, 
Yatağan, Elbistan, Erzurum, Çorum, 
Bursa ve Nallıhan'daki kömür işletmele
rinde çalışan işçiler işi yavaşlatma, yer yer 
üretimi durdurma, toplantı, yemek boy
kotu, yürüyüş ve diğer gösteri biçimleriy
le grevdeki işçilerle dayanışma 

gösterdiler. 
Birçok şehirde grevci işçilerle dayanış

mak için açılan kampanyalara halkın bü
yük ilgi gösterdiği görüldü ve bunun 
sonucu olarak binlerce tonluk yiyecek 
gönderiliyor. 

Ayrıca bu sürede grevci işçilerle daya
nışmak için, birçok sendika, demokratik 
ve ilerici kuruluş, meslek kuruluşlan tem
silcileri, yazarlar, gazeteciler ve sanatçı
lar Zonguldak'a gelerek gösterilere 
katıldılar. 

Elbette işçi düşmanı Özal ve çetesi bu 
sürede boş durmadılar. Onlar başta TRT 
olmak üzere tüm olanaklardan yararlana
rak işçi karşıtı bir propaganda kampan
yası açtılar ve kamuoyunu bu yönde 
oluşturmaya çalıştılar. Fakat olayın boyut
ları karşısında ne yapacaklarını da şaşır
dılar. Zonguldak'a yapacakları geziyi, 
işçiden korktukları için ertelediler. 

Zonguldak maden işçisinin grevi, bü
tün bu nedenlerden ötürü 48 bin işçinin 

·ücret ve öteki bazı sosyal hakların arttı-
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rılması sorunu olmaktan çıkmış, tüm 
Türkiye çapında değişiklikler yapabilecek 
siyasal' bir konuma yükselmiştir. Bunu 
toplumun her kesimi tarafından gösteri
len büyük dayanışmadan da anlamak 
mümkündür. Zonguldak'taki maden işçi
sinin "cesedimize basmadan ocakları 

kimse kapatamaz, haklarımızı söke söke 
alacağız, gerekirse Ankara'yı başlarına 
yıkacağız" şeklinde özetledikleri kararlı 
tavırları, önümüzdeki dönem, toplu söz
leşme görüşmelerine" oturacak olan yüz
binlerce işçinin umudu durumuna 
gelmiştir. Maden işçilerinin başarısının, 
aynı zamanda onların başarısı için de yo
lu açacak bir başlangıç olacağİndan kuş
ku yoktur. Bunun etkileri şimdiden 

görülmektedir. İşçiler birçok iş kolunda 
toplusözleşme görüşmeleri, Zonguldak 
ocaklarındaki gelişmeleri_n seyrine göre 
ayarlamaya çalışıyorlar. Insanca bir ya
şam için, ekmek, demokrasi, özgürlük 
için Zonguldak maden ·işçisi fitili ateşle
miştir. Şimdi sıra genel grevde. 

Grevler ve İşçi Eylemleri 
Dalga Dalga Büyüyor 

Aslında, Zonguldak maden işçisinin 

grevinden önce başlayan grev ve işçi ey
lemleri dalgası giderek büyüyor, yayılı
yor. 

Örneğin yapılan görüşmeleriı:ı bir sonu
ca varmaması yüzünden, 950 Izmir Me
taş işçisi eşleri ve çocuklarıyla birlikte iki 
günlük açlık grevi yaptılar. Gebze bölge
sinde çalışan metal işçileri E-5 karayolu 
üzerinde, ''düşük ücretleri protesto 
yürüyüşü'' yaparken, yol üzerindeki öteki 
fabrikalardan da işçilerin katılmasıyla sa
yıları binleri buldu. Y ürüyüşçüler, E-5 
karayolunu trafiğe kapattılar. 

Genel Maden-lş Sendikasının MTA ve 
TKKİ'nde başlattığı 48 bin işçinin katıl
dığı grevden sonra, diğer işkollarında da 
peşpeşe grev kararları alınmaya başlandı. 

MESS'le görüşmeleri ortak yürüten üç 
sendika MESS' e bağlı 1 ı 7 işyerinde ça
lışmakta olan 50 bini aşkın işçini~ greve 
gideceklerini açıklarken, Selüloz-Iş Sen
dikası da sürdürülen görüşmelerin işve
ren tarafından kilitlendiğini açıklayarak, 
SEKA işyerlerinde çalışan ı O bin işçi için 
grev kararlarının asılacağını duyurdu. Yi
ne sürdürülen görüşmelerin sonuçlanma
ması üzerine tekstil iş kolunda çalışan ı20 
bin işçi için Teksif Sendikası ı 79 işletme
de grev kararını astı. Diğer taraftan Ada
na' da 6 bin MT A işçisi grev başlattılar. 
Görüldüğü gibi grev dalgası tüm Türk

iye'yi sarıyor. Önümüzdeki dönem işçi sı
nıfı açısından daha önemli gelişmelere 
gebe. Grev kararları asılan tüm işyerle
rinde işçiler bunu büyük bir coşkuyla kar
şılarken, daha başarılı olabilmek, esas 
darbeyi vurabiirnek için genel greyin ge
rekli ve şart olduğunu belirttiler. Işçiler, 
her grevde, her gösteride, her toplantıda 
"işçiler elele genel greve" sloganını bu 
bilinçle sık sık haykırıyorlar. 
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riya azadi 
PIŞTGIRi Jl BO KDVARA DENG 

W eki xwendewan zanın , lı Tırkiye lı 
ser kovar u rojnamen peşveru gelek zor
desti heye . Xasıma lı ser kovaren ku bı 
deste Kurdan derdıkevın u lı ser pırsa 
Kurdi dısekının . Gırtın , ledan . cezayen 
g ıran jı bo wan tışteki adi ye. Her usa 
ji lı ser wan bareke gıran heye bı aliye 
abori. 

Dew leta Tırk lı ve dawiye bıryaren 
nu gırt (bıryarnamen hukuınete yen 
413.424 u 425) u xwest pırsa Kurdi dı 
ware çapemen i da bı temami qedexe bı
ke. Ew bıryarname menfikırına Kurdan 
hesantır dıkın , sansore saz dıkın u ce
zayen g ırantırin tinın. heyare dıdın qe
dexekırına kovar u rojnaman u 
Jestdanina ser çapxanan. 
.. J ı ber ve zordestiye, h ın kovaran , wek 
Ozgür Gelecek u Medya Güneşi ge
lek waxte nıkarın derkevın . Kovareke 
kurdi bı nave DENG hımber ve zulm 
Cı zordesliye berxwe dıde, şere man u 
nemane dıde. Bo çar hejmare peşin ce
zaye ku jı bo xwedi u berpırsiyaren 
DENG"e dıxwaz ın 250 sal cezaye hep
si ı1 150 milyon cezaye neqdi ye' Dew
leta z ulıınkar bı we nema . xwest bı 
bıryara mehkeme DENG 'e bı temami 
qedexe bıke. Ve zordesliye pere nekır. 
Vecar çapxanan jı tırsa gırtıne, razi ne
bu n ku w e çap kın. J ı ber ve yeke, hej
ınara S' an bı riya fotokopi hat zedekmn 
u DENG jı ve diware nu ji derbaz bu . 
Ev tışt cara peşine lı Tırkiye dıqewıme: 
kovarek bir riya fotokopi xwe zede dı 
be. Keremkın demoqrasiya Tırkiye bı
binın: le çı demoqrasi ye! 

DENG 'e berxwedana xwe ajot, hej
mare 6'an ji derxıst (ı belki dı ve nav
bere da ya 7'an ji dıgıhije deste me. 

Bı rasti ji ew berxwedaneke cameri 
ye. DENG jı hemu zordesti u bend u 
qeyden dewleta kolıdar ra seri danay
ne. Cehd dıke dı ware çapemenide van 
bend (ı qeydan bışkine , reyeke veke. 

Helbet , dıgel DENG'e, gelek kova
ren peşveru yen d ın j i bo ş ıkandına van 
bendan kar u xebat nişan dıdın. U 
DENG dı ve merhale da buye sembo
lek ku dı ve be jiyandın. Ew hewcedari 
pıştgıriyek xurt e lı der u hundır. 

Bana pıştgıri u alikari jı DENG'e ra, 
lı Ewrupaye komiteyek saz buye u we 

komite kampanyayek vekıriye. Her usa · 
ji. bı deste ve komite çend cıvin (şeven 
siyasi u çandi) hatıbun hazırkırın : (Çı
riya peş in-14 , lı Duisburg ; Çıriya 
Peşin-20 , lı Den Haag; Çıriya Paşin-10 , 
lı Berlin; Çıriya Paşin-17 , lı Nurnberg). 

Ew cıvin hemu bı serfırazi derbaz 
bCın . Qasi 7-8 hezar merıve welatparez 
ı1 peşve ru dı van c ıvinan da beşdar bu . 
j ı DENG 'e ra pıştgıri nişa n da . 

Sekrıtere Partiya me Heval Kemal 
Burkay dı her çar cıvinan da ji hazır 
bu ü qısekır. Qısekırına wi dı cıvinen 
Duisburg ü Nurnberge da bı Tırki , dı 
yen Den Haag (Hollanda) u Beriine da 
bı Kurdi bü . Erne xeberdana wi ya cı
vina Den Haag 'e dı ve hejmare Riya 
Azadi da neşır bıkın . Jı axaftına şeva 
Beriine ji, ku te da hın peşniyaren nu 
hene . beşeki neşır dıkın . 

Nünere kovara DENG M. Şervan ku 
jı welat hatıbu dı herçar şevanda hazır 
bu u qıse kır. zordestiya ser kovare u 
rewşa gıran bı tewayi lı welat eşkere 
kır. 

Disa xwediye kovara Özgür Gelecek 
( Peşeroj a Azad) Mehmet Bayrak (nı
viskareki bı nav u denge) jı welat hatı 
bu u tevi herçar cıvinan bu, qısekır , 
zulm ı1 zordestiya ser kovar u rojnaman 
ı1 buyeren ku jı ser wi bı xwe derbaz bu
bü , gırtın, ledan u hwd . eşkere kır. 

Dı cıvina Duisburge da zanaye Tırk 
e bı nav ü deng , Prof. Server Tanilli 
u dı cıvina Nurnberge da seroke TOB
DER 'e (komela ınıellimen Tırkiye u 
Kurdıstane) Gültekin Gazioğlu qısekı
rın. Herduyan ji dıji zulm u zordestiya 
dewleta Tırk derketın u jı DENG 'e ra 
u jı gele Kurd ra pıştgıriyeke xurt ni
şan dan. Disa dı şeva Duisburge Sek
retere PEN 'a Kurdi Hüseyin Erdem ji 
qısekır. 

Seroke duwemine Komela Heqen Mı
rovi Leman Fırtına u nunereki ve ko
mele jı bajare Vane N. Bayram bo 
pıştgıriya DENG'e jı welat hatı bunu 
tev lı cıvinan bun, qısekırın . W an dı xe
berdanen xwe da paymalkırma heqen 
mırovi xasıma lı Kurdıstane eşkere 
k ırın. 

Her usaji , nunere "Rexıstına bo He
gen Mırovi lı Kurdıstane" Sertaç Bu-

cak lı cıvina Den Haag 'e, Sekrıtere du
wemine Gışti ya HEP' e (Partiya Xeba
te ya Gel), mebuse Istembale (bı xwe 
Kurd e), İsmail Heqqi Ünal dı cıvina 
Beriine da hazır bun u qısekırın . Lı cı
vina Beriine nunere Alternative Liste 
İlona Hepp, lı Nürnberge ji mebusa 
Parlamentoya Bavyera Hans-Günter 
Schramm beşdar bun u qısekırın. 

Dı cıvinan da komıken folklore yen 
KOMKAR'e jı çarkoşeye welat Ieyis
token delal nişan dan; hozan Şıvan, Re
zazi u komıka xwe ya musike, Sait 
Gebari, Emekçi, Hasret Gültekin, 
Baran, Seydo, Gule, Koma Aşıti, bı 
stran u kılamen xwe reng dane van cı
vinan , ew şen kırın . 

Radyo u televizyona Hollanda, hin 
beri cıvine. xebera we da u dı şeve da 
bı heval Kemal Burkay ra u Sertaç Bu
cak ra qısekır u şev ji kışand. Çend roj 
şunda , televizyone programek lı ser 
Kurdan nişan da u dı ve programe da 
gelek ci da şeva pıştgıriye u axaftına He
va! Burkay u Bucak. 

Jı bo cıvinen Denge jı gelek rexıstın 
u kesen bı nav u deng sılavnameyen 
(mesajen) pıştgıriye hatıbun şandın. 
Qısmek jı wan ev ın: 
* Oskar Lafontaine. Seroke Hukumeta 
Saarland 'e 
* Johannes Rau , Seroke Hukumeta 
Nordrhein-Westfallen 
* Fraksiyona Parlamena Keskan- Yekı
tiya '90 
* Partiya Sosyalista Swisre 
* Medico Internasional 
* Xaça Sor (Elmanya) 
* Cepha Kurdıstana lraqe 
* Yekıti Nıştımani Kurdıstan 
* Jı Rexıstmen HEP (İstembol, Edene, 
ızmir u geleken dm) 
* Jı rexıstmen Komela Heqen Mırovi 
(lstembol , Mersin , Ruha , Tunceli (Der
sim), Van u geleken dm) 
* Platforma Mamosteyen Welatparez u 
Demokrat Uı welat) 
* Komel~ Legerin u Belavkırına Çan
da Gel (Istembol) 
* Sendikaya Re-Kar (Yol-İş), Di
yarbekır 
* Sendikaya TES-İş , Diyarbekır 

Ew cıvin bı serfırazi derbaz bun , le 
kar u xebata pıştgıriyejı bo DENG 'e xı
las nebu. Ew bı hemu germjya xwe da
jo u dıve nesekıne . 
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Rôpel 14 Riya Azadi 

Axaft1na H ev al BURKA Y d1 C1vina Den Haag'e da: 

''ROJEN RIZGARiYE BO MILLETE 
KURD Ji NE D0R IN" 

Xwişk O bırayan delal, 
Em bo pıştgıriya kovar O rojnaman 

Kurdi ku lı welat derdıkevın Q xası
ma ji bo DENG lı vır cıviyane. Weki 
hOn ji dızanın, beri 12 ilone ji lı Tır
kiye çend kovar O rojnaman Kurdi 
hebun. Hin beri 12 ilone, ango beri 
hatına cuntaye, idara orfi ew qede
xe kırın. Pışti cuntaye hım kovar O 
rojnarnem Kurdi, hım ji yen çep bı te-

. vayi bı demeke dırej qedexe bQn O 
nekarin derkevın. Van du-se salan 
dawi kovaren marksist cardın dest 
bı weşane kırın. Her usa ji bı deste 
Kurden welatparez, çep O peşverCı 
ji çend kovaran xwe nişan dan. Le 
zordestiyeke mezın lı ser tamamiye 
heye. Ew zordesti, weki te zanin, lı 

ser kovaren Kurdi du qat, se qat e. 
Ne tene lı ser kovaren ku bı deste 
Kurdan derdıkevın, lı ser even dın ku 
behsa pırsa Kurdi dıkın bı çaveki de
mokrat O çaveki peşverQ. Heya roj
namen bOrjOwazi bı xwe, yen rojane 
ku, eger dı wan da ji lı ser Kurdan 
tışteki baş derkeve, dı heqe Kurdan 
da baş bınıvise, lı ser wan ji zordes
ti çe dıbe. 

Dewleta Tırk Derewan 
Belav Dıke, Rastiye Vedışere 

Sebebe ve yeke çıye? Sedem ge
lek eşkere ye. Hukumeta kolanyalist 
a Tırkiye, dewleta zordest, ta jı roja 
bere xwestiye pırsa Kurdi bı dare zo
ra safi bıke; ango Kurdan jı orte hıli
ne. Sırayen me yen jı parçan dıne 
ji, yen jı Kurdıstana Iraq, iran O Su
riye ji baş dızanın ku, zordestiya heri 
mezın lı ser Kurdan lı Kurdıstana Tır

kiye ye. Lı ser çanda Kurdi zordes
tiya heri mezın lı Kurdıstana Tırkiye 

ye. Hukma Kemalist, dewlet Cı huku
meta Tırkiye, ta jı avakırına komare 
heya iro, Kurdıstan Cı mıllete Kurd in
kar kıriye. Dıbeje zmaneki usa, mıl
leteki usa tune. Dıbeje diroka wan 
tune. Le ew dereweke mezın e, de
reweke hışk Q hol e. HemQ dınya dı
zane ku Kurd mılleteki mezın ın lı 

Rojhılata Navin Q iro hejmara wan 
dıgehe si milyoni. HemQ dınya dıza
ne ku Kurd mılleteki kevn e, diroki 
ye O çanda me ji dewlemend e, jı kO
raya sedsalan te. Kurd yek jı mılle-

ten kevıntırin e dı dınyaye da. Mılle
te me bajarvaniyen_mezın avakıriye 
dı demen çOyi da. U bızımane Kur
di hosteyen mezın gıhane, wek Fe
qiye Teyran, Melaye Cıziri Cı 

Ehmede Xane. 
Le dewleta Tırk dıxwaze bı deste 

zore derewen xwe belav bıke O ras
tiye ji veşere. Ango ew, kovaren me 
qedexe dıke, nahele ku bı zmane 
Kurdibe xwendın O nıvisandın. Usa 
ku zmane Kurdi jı bir be. Ew nıvisan
dın Cı axaftına ser pırsa Kurdi qede
xe dıke, da ku mıllete me hışyar 

nebe, rez nebe, bo azadiye, bo rız
gariye xebat neke. Armanca dıjmın, 
armanca hukma kolanyalist eşkere 
ye. 

Siyaseta Dewleta Tırk POç BO 

Lı ali dın, dawiya ve siyasete dı ji
yane da xwe çawa nişan dıde? An
go tesira we lı ser mıllete Kurd O 
mıllete Tırk çıye? 

Baş xuyaye ku Hukumeta Tırk bı 
ve siyasete heya iro negıhışte ar
manca xwe, le gelek zırar da mılle
te Kurd, her usa ji da mıllete Tırk. 
Mıllete Kurd hımber ewqas zulm O 
zordesti ji dev jı tekoşine berneda. 
Gele caran seri hılda, şıkiya. Lı Kur
dıstane xwin rıjiya wek lehiyan, wek 
ava newalan O çeman. Serhıldanen 
me şıkestın, le me seri daneni. Mıl
lete me bir Cı baweriya xwe tucar 
wında nekır. Zmane me wında ne
bu. Rast e, gelek kemasiyen me he
ne Cı ew jı ve cıvine ji eşkere dıbe: 
H ın kesen me zmane xwe baş nıza
nın. Hın kesen me nıkarın bı zmane 
xwe baş xeberdın. Ew dawiya ve 
zordestiye ye. Le disa ji, .hevalno, 
me zmane xwe jı bir nekır. lro bı mil
yonan gundiyen Kurd, r:nıllete me bı 
zmane xwe qıse dıke. lro ji lı welat 
heval O hogır, Kurden şoreşger Q 
welatperwer cehd dıkın, berxwe dı
dın, kovar Cı rojnaman Kurdi derdı
xının O te da bı Kurdi ji dınıvisinın. 
Me nişan daye ku zmane me heye, 
diroka me heye O em mılletek ın. 

Hevalno, her usa ji, ve siyaseta 
han tesireka xırab kıriye lı ser mılle
te Tırk. Hukumeta Tırk naxwaze mıl
lete Tırk ji hışyar be. 

Ku Kurd Rızgar Bın, 
Çı Zırara Tırkan Dıbe? 

Ev misaleka baş e, lı ve dawiye 
Tırkiye mıracaati Konseya Ewrupe 
kır, go "ez heqe mırovi lı Kurdısta
ne (bı nave ku wan lı Kurdıstane da
niye: lı Mıntıqa Rojhılat) radıkım. Jı 

ber ku, mıllete Tırk dı bın xetereke 
mezın da ye". Le ev dereweke me
zın e. Çıma? Çıma ku mıllete Kurd 
azad be, xwedi heq be, ew xeter e 
jı bo mıllete Tırk?. 

Na, hevalno, bırayan me yen Tırk 
ji baş dızanın ku ew ne xeter e. Ew 
derewen wan kesan e ku iro lı ser 
hukım ın, lı ser kar ın. Ew derewe 
w an zordestan e. E w bı ve siyasete 
naxwazın bo safikırına pırsa Kurdi 
re-olaxen, metoden demokratik Cı 
aşıtixwaz ben peşkeşkırın. Ew im
kan heye. Ez bawer ım ku, Cı em ba
wer ın ku, eger lı Tırkiye bı rasti 
demokrati hebe, azadi hebe, şık tu
ne ku m ıliete Kurd raya xwe bo aza
diye, bo rızgariye we bıde. Le eger 
bı rasti demokrati hebe, mıllete Tırk 
ji, nabeje ku Kurd bıla bındest bın, 
bıla lı ser wan zulım çebe. Pıraniya 
gel jı ve neheqiye ra razi nabe. 
Ewen ku ve neheqiye dıkın zordest 
ın Cı ew, ne tene lı ser mıllete Kurd, 
lı ser mıllete Tırk ji zordestiye dıkın. 
Ev tışteki eşkere ye. iro zindanen 
Tırkiye ne tene bı welatparezen Kur
dan, bı demokrat Cı şoreşgeren Tır
kan ji tıje ye. Ne tene lı me, lı wan 
ji eza Cı cefa dı be. Ev yek ji nişan dı
de ku ev pırs pırsa azadiye O demok
ratiye ye. Ne tene pırsa mıllete me 
yi Kurd e, her usa ji pırsa m ıliete Tırk 
e. Ev pırseke mışterek e. 

Partiya me tım dıbeje: dıve Kurd 
Cı Tırk, hemO insanen peşverCı, de
mokrat Cı xebatkar dest bıdın hev, ve 
sazumana zordest hılweşinın. Ev sa
zamana zordest mafe pıçek merıv 
dıpareze. Ev hındıkahi ne, mıstek 
merıv ın, le gelen Kurd Cı Ttrk bı mil
yonan ın, çıl milyon ın, penci milyon 
ın; jı ve şık tune. 

DENG Sengerek e, 
Dıve Em Bıparezın 

Hevalno, hımber ve zordestiye dı-
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Riya Azadi 

ve em çı bıkın? Pırsa DENG'e, yan 
pırsa kovaren Kurdiyen dın, ku der
katın, sekınin O hin xebat dıkın ku 
derkevın, ne pırseke pıçuk e O ne te
ne pırsa kovaran e. Ew beşek e jı şe
re me ye rızgariye. Ev sengerek e 

. O dıve em we bıparezın. Eger em eri
şen dıjmın dı vi wari da bışkinın, eme 
dı diwaren wi da quleke mezın ve
kın O zetır peşva bıçın. Bana ve ye
ke ji, xebat O pıştgıri bo jiyandına 
van kovaran gelek heja ye O gıring 
e. 

Hevalno, ne hewce ye ku ez du
car bıkım, berpırsiyar O xwediyen 
wan çawa hatın gırtın, çawa eza O 
cefa ditın O çawa ceza dan wan. Le 
tevi ve, zordestiyeke mezın heye lı 
ser wan dı ware abori da. Hukume
te bı zanebun bedela kaxıze gelek 
buha kıriye. Yek ji çapxane dıtırsın 
wan çap bıkın. Eger du yek dıxwas
tın, nıha se qati, çar qati dıxwazın. 
Bı vi şıkli hukumet dıxwaze wan bı 
aliye abori ji bıxenıqine. 

Bana ve yeke dıve bo jiyandına 
van kovaran dıve pıştgıriyeke xurt 
be kırın; bı aliye siyasi o bı aliye 
abori. 

Rast e, em mılleteki feqir ın O in
sane welatparez o insane peşveru ji 
ne ewqas dewlemend e. Le disa ji 
hevalno, bo parastına ve sengere dı
ve em zetır fıdakari bıkın. Ev şerek 
e dı navbera me O dıjmın da. 

Çeke Heri Mezın 
Hışyariya Gel e 

Hevalno, bı ve tırsende dıxwazım 
yek-du tışten dın ji bejım. 

Bı salan e, sedsalan e ku şere me 
ye bo rızgariye berdewam e. Carea
ran insane me dıkeve qısawete. An
go ev şer kinge bı serkeve? Dıjmıne 
me xurt xuya dıkın. Heya ira serhıl
danen me gelek caran şıkandın. Ge
lo kinge eme zora wan bıbın? Bı 
gotıneke dın, peşiya me vekıri ye, 
yan gırti ye; rorıahi ye yan tari ye? 

Dı ve yeke da em hevidar ın, he
valno. Bı xurti baweriya me ev e ku, 
rojen azadiye, rojen rızgariye bo mıl
lete Kurd ji ne dur ın. 

Rast e, dıjmın xurt xuya dıke, le 
ev zulm edi neziki dawiye buye. Bir 
O baweriya m ın ev e ku, m ıliete Kurd 
O Tırk, hemu welatparez, demokrat 
O şoreşger, eger mıl bıdın hevdu, 
dawiya ve sazumana zalım ne dur 
e. Dınyaya me neziki sala du hezari 
dıbe O her tışt dıguhure, hezen de
mokratiye O mırovhıziye xurt dıbın, 
m ılleten Kurd O Tırk, xebatkar O bın
dest hışyar dıbın, bir O baweriyen 
azadiye dı dıle milyanan Kurd da ci 
gırtiye, geş buye; dı demeke usa da 
edi ew nıkarın me bındest bıhelın. 
Çeke me yi heri mezın ev e, hışyari-

ya gel e. ira gele Kurd jı her demi 
hışyartır e; ew azadi dıxwaze O jı bın
destiye ra dıbeje na. Edi dıjmıne me 
çı dıke bıla bıke, eme bıgıhijın aza
diya xwe. Em ji welate xwe rızgar bı
kın O wek mılleten dıne azad bıjin. 
Sere me ji we serbılınd be! 

Kriza Xalice Bo Kurdan 
Çı Bine, Çı Bıbe?. 

Hevalno, dıxwazım çend gotın ji lı 
ser kriza dawi bejım. Weki hun ji dı
zanın, lı ve dawiye lı Rojhılata Na
vin krizeke nu dest pe kır. Mıllete 
Kurd ji dı nav ve krize da dıji. Wela
te me ji lı Rojhılata Navin dı ware şer 
da ye. Te bira herkesi O herkes dıfı
kıre, dawiya ve krize we çıbe? Kur
dan ra teydek we be, yan na? Dıve 
em Kurd çı bıkın, siyaseteka çawa 
bajon? 

Bı raya mın, ve krize imkanen nu 
avakırıne bo tevgera Kurd. Rejima 
Saddam bıbe nebe we bıçe. Bı riya 
leşkeri, yan ne leşkeri. Bı riya am
bargo, ku dar le hatiye gırtın, nıka
re nıfta xwe bıfroşe O tışteki bıkıre, 
ew nıkare dur O dırej berxwe bıde. 
Dı ve merhale da Kurd çı dıkarın 
bıkın? 

Du ray hene: Hın kes dıbejın ku, 
dıve em dıji imperyalisten Emerike 
O havaibenden wi derkevın ku dı ser 
Rojhılata Navin da gırtıne. Hınek ji 
dıbejın "na, Saddam dıjmıne me ye 
O dıve em tene dıji wi derkevın". Bı 
raya mın, nakeve ser mıle wan ku 
Kurd, dı roja ira da pıştgıriya Sad
dam bıkın, yan ya xerbiya, ku tene 
bo menfeeta xwe hatıne ve çole O 
pıştgıriya şex O emiren kevneperest 
dıkın, dıxwazın nıft jı bın deste wan 
ne reve. 

Le çı heye ku, Kurdan, du jı bo 
azadiya xwe bı Saddam ra şer dıkı
rın, ira ji dıkın. Dıve em nexapın O 
bı hostati hereket bıkın. Dıve beri 
hertışti cepheya xwe xurtkın. Kurd 
dıkarın roleke mezın bılizın dı ve kri
ze da. Quweta wan heye. Le ne bo 
menfeeta xerbiyan, ne ji bo menfe
eta Saddam. Dıve em lraqeke de
mokratik bıxwazın o bo ve yeke bı 
hem u demokraten lraqe ra yekıti çe
kın. Bo ku rejima Saddam hılweşe, 
Partiya Baas hılweşe O hukmeta de
mokratik ava be. 

Bıla Konferansa 
Rojhılata Navin 

Rojki Bere Kom Be, Pırsa Kurdi 
Ji Bı Reya Aşıtiye Safi Be 

Bı raya mın, ira dı ware navnete
wi da rewş mısaid e bo vi tışti. Eger 
hukma Saddam bışke ehtımalek 
mezın heye ku hukumeteke demok-
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ratik çebe o dı ve hukme da para 
Kurdan gıran be. Her usa ji, pırsa 
Kurdi lı lraqe bı reyeke aşıti O de
mokratik safi be. Ango Kurd riya 
xwe O kare xwe bı serbesti rastkın. 
Eger je ra imkan hebe, heza wan bı
kare, dewleta xwe ji çekın. Eger im
kan hebe, bıla çekın. Em ve yeke 
dıxwazın beri hertışti. Eger imkan tu
nebe jı ve yeke ra, eger rewş lı Roj
hılata Navin O lı dınyaye ve yeke ra 
mısaid nebe, hınge Kurd bo avakı
rına dewleteke federali daxwaz bı
kın. Ew ji heqe Kurdan e. Ango bıla 
du cumhuriyet çebe lı lraqe, yek 
Ereb, yek Kurd. Heqe wan musawi 
be, wekhev be. Kurd dıkarın ve dax
waze bılınd bıkın dı roja hane da. 

Bo safikırına pırsen Rojhılata Na
vi n, konferanseka navnetewi edi 
ferz e. Ev konferans ne tene pırsa 
KOweyte, ya Fılıstine, dıve pırsa Kur
dıstane ji bıde peş xwe. Ne tene pır
sa Fılıstine O Lıbnane, ya Kurdıstane 
ji eger safi nebe, lı Rojhılata Navin 
tucar aşıti çe nabe. Dıve em hemu 
dınyaye dı ve yeke da zetır hışyar bı
kın O ev rastiyek e. 

Dı çavkaniya ve krize da jı hertış
ti zetır, pırsa Kurdıstane heye. Se
deme şere lraq-lrani, dı bıngeh da 
pırsa Kurdi bu. Eger Saddam usa 
xurt bu, lı lraqe militarizmeka usa 
xurt çebu O eger rejima lraqe ewqas 
dendar ket O har bO, disa dı bın ve 
yeke da pırsa Kurdi heye. Bana ve 
yeke, dıve hım konferanseka navne
tewi rojki bere bıcıve, hım ji dıve ev 
konferans bo safikırına pırsa Kurdi 
ji kar O xebat nişande. Heya ku pır
sa Kurdi safi nebe, heya ku Kurd ne
gıhijın azadiye, bıla kes ne lı Rojhı
Iata N avi n, ne ji lı dınyaye aşıtiye he
vi neke. 

Em bındestiye ra dıbejın na O em 
dıxwazın wek hem O _gel an azad bı
jin. Ev heqe me ye. U dost ji, dıjmın 
ji ve yeke usa bızane ku lı dawi eme 
bıghen armanca xwe. 

Jl BO KONGREY A 
NETEWi 

Beşek i• Axlft1na 
Heval Burkay 

h C1vina Beriine 
(10.11.1990) 

Hevalno, kesen welatparez pırca
ran loman jı parti O rexıstınan Kurd 
dıkın, dıben çıma ev nıkarın yekıti
yeke xurt pek binın. Ev daxwaz he
qe wan e O ew rexne lı ci ye. Le bı 
nave xwe O partiya me, ango bı na-

• 
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ve Partiya Sosyalist a Kurdıstana 
Tırkiye, ez dıkarım bejım ku, dı vi 
wari da rOye me sıpi ye, sere me bı
lınd e. Jı ber ku, pekanina yekıtiya 
Mzen welatparez, ta jı destpeke hi
meki bıngehin e dı programa me da 
O me, ta jı roja bere heya iro, dı vi 
wari da çı jı deste me hatiye kıriye. 

Ez naxwazım kar O xebaten me 
ye heya i ro ducar bıkım O we bıwes
tınim. Le dıxwazım bı kurti behsa kar 
O xebateke me ya nu bıkım. 

Em wek PSKT O wek TEVGER, 
dıxwazın ku rexıstıneke netewi çebe 
dı navbera parti O rexıstınan herçar 
parçeyan da. HemO rexıstınan we
latparez, pıçOk-mezın te da ci bıgrın. 
Nave we Kongreya Netewi, ya tış
teki dın be. Usa ku denge me bı xurti 
derkeve. 

Dı van rojen dawi da me cardın bı 
nave TEVGER'e jı Cepha Kurdısta
na lr~qe O Parti Demokrati Kurdıs
tana Iran ra peşniyar bır ku ben ba 
hev lı ser h ın esasan gotına xwe yek 
bıkın, rexıstıneke netewi pek binın. 
Rexıstıneke usa ku hemO partiyen 
welatparez te da ci bıgrın. Hem O ko
melen demokratik yen karkeran, nı
viskaran, doxtoran O her usa, te da 
temsil bıbın. O merıven siyasi bı nav 
O deng, yen zana, pıspor dı kare 
xwe da, bıla ew ji te da ci bıgrın. Ew 
bıkarıbe bı nave mıllete Kurd rewşa 
mıllete me eşkere bıke dı platformen 
navnetewi da, dı Konseya EwrOpe 
da, Mılleten YekbOyi da, cıvinen Hel
sinkiye da. Ew bıkarıbe bı nave ge
le Kurd daxwazan peşkeş bıke, bo 
safikırına pırsa Kurdi kar bıke. Bı vi 
awayi, em hemO denge xwe yek bı
kın ku denge me xurt derkeve. 

Le xwişk O bırano! HOn hemO ji 
baş dızanın ku rastkırına vi kari ne 
tışteki hesan e. Jı ber ku, dıjmın ne 
tene Kurdıstan parçe kıriye, ew, her 
usa ji nahele ku hezen Kurd bıghe
ne hevdu, yekıtiye çebıkın. Asten
gen mezın hene lı peş me ku hOn pe 
dızanın O ez ji naxwazım d Or O dırej 
behsa wan bıkım. 

Em tım dıbejın O dıxwazım lı vır 
careke dın bejım: Mıllete Kurd dıve 
beri hertışti, baweriya xwe bı xwe bi
ne. Ew dewleten ku Kurdıstan dı nav 
xwe da parçe kırıne, tucar azadiya 
xwe jı wan Mvi neke. Dıve, hezen 
welatparez tucar pışta xwe bı wan 
gıre nedın. Em bawer ın ku, mıllete
ki wek mıllete Kurd, dı Rojhılata Na
vin da jı si milyone zetır, eger hışyar 
be, rez be O bo azadiye berxwe bı
de, ne tene ew çar dewlet, tu hezek 
lı dınyaye nı kare peşi le bıgre, nı ka
re wi bındest bıhele. 

Riya Azadi 

CEZAYA DARXISTINE 
Ü ZULMA ZİNDANAN 

Lı Tırkiye dı van mehen dawi da 
bOyeren kuştıne, ango teror cardın 
bılınd bO. Gelek kes ten kuştın O 
curmkaren wan ne xuyayi ne, an ji 
nayen gırtın. Hukumeta kevnepe
resta ANAP, ve yeke dıke mane O 
dıxwaze ku cezayen darxıstıne car
dın bı kar bine. 

Weki te zanin, jı destdanina 12 ila
ne, sala 1980 vır da 50 kes hatın 
darxıstın. Dı ve mıhlete da kesen ku 
cezaye darxıstıne gırtıne, 287 ın. 

Gelek waxt e ku dosyaye wan ke
san ku ev ceza gırtıne dı Meclisa Tır
kiye da ye. Jı ber ku hım lı welat, hım 
ji lı der welat dıji cezaya dardakın
ne ray O dengek xurt heye, çave hu
kumet O meclise nabıre ku izna 
dardakırıne bıde. Le hukumeta 
ANAP bo ve yeke pesna xwe dıde. 
Dıbeje, "dırejkırına bı cianina ceza
yen han, peşveçOna Tırkiye dı ware 
demokrati da dıde xuyakırıne" .. Çı 
heye ku, ev dırejkırın jı darxıstıne be
tır e. Jı ber ku, ev gırtiyen han, bı sa
lan ın, hınen wan deh salın, her roj 
O her saet O deqqe lı benda darxıs
tıne ne, ango dı ve qısawete da dı
jin. Gelo ev e "peşveçOna" Tırkiye? 

Le ewen "peşketi" nu ha ji lez dı
kın ku gırtıyan dardabıkın O bı vi 
awayi "peşi lı terare bıgrın" .. 

Le bı gotın O daxwazen hane, hu
kumeta zordest nıkare kesi bıxapi
ne. Beri hertışti, ev kesana bı salan 
e dı hundur da ne O ne mesOie bO
yer O kuştınen ve deme ne. Ya du
wemin, mesOie van bOyeran ev 
sazOmana zordest O kevneperest bı 
xwe ye. HemO kes ji baş dızanın ku, 
gelek kes bı deste hezen h u kumete 
yen veşarti, bı deste Kontr-gerilla 
ten kuştın. Xasıma ev kesen peşve
rO O bı nav O deng. Bana ve yeke ji 
curmkaren wan nayen gırtın. Duh 
usa bO, ira ji usa ye. 

Hezen kevneperest O faşist, dıx
wazın bı kıryaren han xelke bezar bı
kın, bıtırsinın O hukma xwe dırej 
bıkın O bışıdinın. 

Ev kriza Xalice ji, lı ve dawiye re 
da hukumete ku lı ser gel bışıdine. 
Hukumeta zordest, bereki va heqen 
·mırovi lı Kurdıstane bı tevayi ra dı
ke, bereki.va ji dıxwaze cezaya dar
xıstıne cardın bı kar bine O hezen 
peşverO O şoreşger pe bıtırsine. 

• H. RODİ 
Çaxa mırov lı bilançoya mafen mı

rovi lı Tırkiye O Kurdıstane dınere, jı 
deh salan vırda jı 700 hezari pırtır 
kes hatıne gırtın; jı bo 6553 kesan 
cezaye darxıstıne hatiye xwestın; lı 
gor delilen resmi 175 kes ji ber eza 
O ledana lı qereqol O zindanan mırı
ne; 287 kes cezaya bıdarxıstıne gır
tıne, 50 kes hatıne darxıstın; lı ser 
mırına 500 kesi şık heye (Ango, be 
guman, ew ji bı eza O ledan O bı re
olaxen dın, bı deste leşker o pale
zen dewleta Tırk hatıne kuştın); bı 
hezaran insan jı ber eza O cefayen 
ku dıtıne nexweş ketıne O seqet 
bOne. 

Lı Kurdıstane bı sedan gund ras
terast bı dare zore hatın valakırın. Bı 
hezaran gund ji, jı ber teda O zordes
tiya dewleta Tırk yan bı temami, yan 
ji niv-nive vala bOn. Qasi 2 milyon 
Kurd, dı van salen dawi da ware bav 
O kalan berdan O bOn macir. Jı gun
diyan ra dıbejın "yan hOne çeken 
cahşıtiye hılgırın, yan bımrın, yan ji 
gundan valakın!" 

Lı Tırkiye O Kurdıstane rewşa gır
tiyan ji gelek xırab e. Bı taybeti lı zin
dana Diyarbekre zulm O teda 
gihıştiye dereceyeke nediti. Usa ku 
leşkerek, yan ji onbaşiyek dıkare lı 
ser jiyana gırtiyan bılize. 

Hukumet bı ve ji nema, lı ve da
wiye, dest bı nefikırına zindaniyan 
kır. Xwest wan bışine Rojavaya Tır
kiye, xasıma zindana Eskişehıre ku 
bı taybeti hatiye çekırın, malıken te
ne ne; ango gırti hev O du nabinın. 
Hım dıji ve yeke, hım ji dıji rakın

na heqen mırovi bı tevayi lı Kurdıs
tane O dıji daxwaza bı karanina 
cezaya darxıstıne, lı zindana Diyar
bekre berxwedaneke nu, greva bır
çıtiye dest pe kır. Ev berxwedan 
demeke kurt da lı gele zindanen 
Kurdıstane O Tırkiye belav bO. 

Lı derva ji, merıv O nase gırtiyan, 
parti, ko m el O kesen peşverO o we
latparez pıştgıriya wan kırın O bı se
dan kes dı greva bırçıtiye da ci gırtın. 
Denge gırtiyan lı der welat ji hat bı
histın O jı wan ra pıştgıri hat ni
şandan. 
Hımber van berxwedan O çalaki

yan, hukumeta zordest xwe pıçek 
şunda kışand, qısmek jı daxwazen 
gırtiyan hat qebOikırın. Jı bo cezaya 
darxıstıne ji hin gaveke nu tune. 
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Riya Azadi 

NAMEYA HEVAL BURKAY 
JI KONSEYA EWRÜPE RA 

_Dew!eta ,!"k. d1 meha T~b~xe da j1 Konseya Ewrüpe ra da xuyan ku, j1 ber 
buyer~~ ll ~ojhll~ta T1tk1ye" (ango_ll Kurd1stane), ewe edi heqen mlfOVi bl 
te_vay1 ~~ orte rakmye, ango ew heq u azadi heya demeki derbaz nabm •• Ser 
ve yek~, Sekfltere Partiya me Heval Surkay nameyek j1 seroken dewlet ü hu
kumeten wan welatan ra şand ku endame Konseya Ewrüpe ne. Heval Surkay 
~~ ve ~ame da d1ji kityara d~~le_ta Tlfk derket, behsa rewşa Kurd1stane klf 
u gaz1 wan kesan klf ku ew 11 bedeng neminm. Name j1 hm parti ü komelen 
demokratik ra i! hat şandm. 

Name b1 xwe lng1l1zi bü ü em Kurdiya we 11 jer xwendevanan ra pişkeş d1km. 

Jın Q meren delal, 
Hıkumeta Tırk dı 23'ye Tebaxa 

1990 da jı Konseya EwrOpe ra da xu
yan ku, nah şunda lı deh welaten Roj
hıl~ta.Tırkiye (Xarpıt, Bingol, Tunceli, 
(Dersım), Van, Diyarbakır, Merdin, 
Sert, Hekkari (Çolemerg), Batman Q 
Şırnaqe) heqen mırovi yen bıngehin 
k~ dı Konvansiyona (Peymana) EwrQ
pe Derheqa Heqen Mırovi O Azadiyen 
Bıngehin da, dı benden 5, 6 8 1 o 11 
Q 13 da hatıne nıvisin, edi derbaz'na
bın O hukma wan nemaye .. Hukume
ta Tırk, sederne ve yeke ji usa nişan 
dıde ku, dı ve mıntıqe da tevgereke 
çekdar heye, jı gel O jı polez O leşker 
gelek kes tene kuştın O ev yek xete
reke bo parastma netewi O ew xeter 
her dıçe bılınd dıbe jı bo hebOna mıl
lete Tırk bı xwe .. 

Le rasti çawa ye? 
Lı tevayiya van wilayetan pıraniya 

gel Kurd ~O ev mıntıqe Kurdıstan e. 
Bı rasti ji lı ve mıntıqe, ev çend sal 

e ku tevgereke çekdar heye O hım jı 
gel, hım jı polez O leşkeren Tırkiye ge
lek kes tene kuştın. Le ev, weki gotı
na hukumeta Tırk, bo parastma 
netewi O bo hebQna m ıliete Tırk bı ras
ti ji xeter e? 

Ev gotın ne rast e O ne lı ciye xwe 
ye. 

Beri hertışti, dıve be gotın ku, ew 
bOyeren han jı siyaseta dewleta Tırk 
pek ten. Lı EwrCıpe O lı tevayiya dın
yaye hem O kes baş pe dızanın ku Kur
dıstan dı nav çend dewletan da 
parçebOyi ye O parçe heri mezın ji dı 
nav sinare Tırkiye da ye. Ev mıntıqe 
Kurd sısiya da yeke tevayiya erde Tır
kiye pek tine. Lı Tırkiye hejmara Kur
dan ji usa ye, sısiya da yek e. O 
dewleta Tırk jı destpeke vır da zulm o 
tedayeke mezın lı Kurdan dıke, mah
fen wanen mırovi paymal dıke, dıxwa
ze zmane wan, çanda wan, bı kurti 
hebOna wan jı orte hıline. Ev mıllete 
mezın ku bı hejmar lı Rojhılata Navin 
jı 30 milyoni, lı Tırkiye ji 15 milyani ze
detır e, ira lı ber çave dıne bOye nişan
geha barbarizm O wandalizmeke ku 
tışten han dı demen navçe da çedı
bOn. 

Bo gele Kurd qedexe ye, ew nıkare 
bı zmane xwe kıteb O rojnaman der
xe. Dı zmane Kurdi da qet izna dıbıs
taneke ji tune. Bı zmane Kurdi klam 
gotın, heya xeberdan ji qedexe ye! 
Evana hem O wek curm tene hesıban-

dın O hukumet cezayen gıran dıde 
Kurdan .. (Dı ve dawiye da lı'Enqere ye
kı kurd ıı ber ku dı cıvina Komela He
qen Mırovi da bı Kurdi xeberda, ew O 
tercumane wi hatın gırtın O dı hepse 
da ne. Ango bı xeberdana vi kesi he
buna m ıliete Tırk çawa dıkeve xetere? 
Ev Tırkiye dı kijan dem Q çaxi da Q dı 
dınyayek çawa da dıji?) 

Dı Kurdıstane da çerxa zulm O te-
da ya Dewleta Tırk bı reva dıçe. · 

Dewleta Tırk Kurdıstane bı re
olaxen kolonyalizme yen heri beper
wa dızerine O dışeline. Bana ve yeke 
ye ku, herçıqas welate me bı aliye he
yiyen sererdin O bınerdin ewqas dew
lemend e ji, gele me dı xızani o 
perişani da dıji. 

Dewleta Tırk bı hemO van kıryaran 
huquqa navnetewi, heqen mırovi yen 
bıngehin paymal dıke. Ew heya guh 
nade Peymana Lazane ji, ku bıngeha 
we bı xwe pek tine. 

A_ngo !ışte ku gele Kurd pe razi na
be u tışte ku dıbe sederne berxwedan 
p serhıldana gel ev siyaset e. Kijan gel 
ı ı van tıştan ra razi dı be? Ki jan gel hım
ber kırınen han seri hılnade? U ne he
qe wan e? 

HQn _end~me~ bere~ yen Konseya 
Ewrupe, hun revabıren dewletan O 
gelno! Ger tışten han bı we bıhata kı
rın, hOn bedeng dıman, we sere xwe 
lı ber zulme datani? 

Lı aliye dın, ew kuştın o tedaye ku 
lı mıntıqe te kırın, pırani bı deste leş
k~r, polez o. merıven dewlete yen dın 
pek te. Qetlıamen gunden Gere O Se
te jı ve yeke ra misal ın. Dewleta Tırk, 
~o _xapandına xelke dınyaye, zarok Q 
ıınen Kurdan bı xwe dıkOje· O daveje 
ser kesen dıne. 

Dewleta Tırk hım curmkar e, hım ji 
xelke rOreş dıke O; ew rewşa hane ku 
dı rO~ari kırınen we da pek hatiye, ve 
rewşe dıke mane O heqen mırovi jı or
te radıke. Le ew heq O azadi, jı xwe 
dı zO da hatıne rakırın. Nıha tışte nu 
ev e ku, hukumeta Tırk, mıj Cı duma
na kriza Xalice dıke mane, Konseya 
EwrOpe bı rewşa heyi hışyar dıke o 
~ıxw~e bo kıretiyen xwe pıştgıriya we 
ıı bıstıne. 

Le Hukumeta Tırk ger bı rasti bıx
waze, daviya van bQyeran bı hesani 
te. Bı la Dewleta Tırk zulm O zordesti
ya ser gele Kurd bıghine dawi, heqen 
mırovi nasbıke O jı wekheviya gele 
Kurd O ye Tırk razi be, şer O pevçOn 

Rôpel 17 

namine. 
Xuyaye ku, safikırma ve pırse bı ra

kırma heqen mırovi nabe, le bı naskı
rına wan dıbe. Tekoşina gele Kurd bo 
azadi O wekheviye ye, le dewleta Tırk 
cehd dıke ku neheqi her bımine. Ye 
ku dıji aşıti O demokratiye ye, dewle~ 
taTırk e, siyaseta we ya zordest Q te
rorist e. 

Bı rasti ji mılletek heye ku parastı
na wi O hebOna wi dı xetere da ye: ev 
ji mıllete Kurd e. Zordesten ku Kurdıs
tan dı nav xwe da parçekırıne, cehd 
dıkın ku vi mılleti bı dirokeke kevn bı 
zıman O çandeki xweser O dewlem~nd 
jı orte hılinın. Ev yek lı ber çave dıne 
dıqewıme. Mırovayeti we heya kinge 
hımber ve jenoside bedeng bımine? 

Jın Q meren delal, 
Ne hewceye ku em d Or O dırej lı ser 

ve mesele bısekının, hOn O hemO dın
ya ve yeke baş dızanın. Dewleta Tırk 
prensiben Mılleten Yekbuyi, Peyma
na EwrOpaye, Senede Dawi ye Helsin
kı, Peymana Lazane O hemO huquqa 
navnetewi, bı şıkleki eşkere paymal dı
ke, curmeke dıji insaniyete bı kar tine. 

Dıve Konseya EwrOpe hemO sazi
yen d ın en navnetewi pırsa ve yeke je 
bıkın. Dıve Dewleta Tırkbe mehkeme
kırın. 

HOn seroken dewlet O hukumetan, 
merıven hOqQqnas O aştixwaz! 

Lı Rojhılata Navin ne tene pırsa KO
weyte, ya Fılıstine O Lıbnane heye, her 
usa ji, pırsa Kurd heye. Ew pırsa wi 
mılleti ye ku, welate wi dı navbera 
çend dewletan da parçe bQye, hemO 
heqen wi yen bıngehin hatıne paymal
kırın, zulm Cı teda dıbine, te kuştın, te 
qırkırın; her usa ji, bo azadiye be wes
tan Q bı merani berxwe dıde, şer dı
ke. Pırsa mılleteki jı si milyone zedetır 
Cı welateki qasi Franse .. 

Heya ku pırsa Kurd O Kurdıstane 
safi nebe aşıti naye hereme. Heya ku 
ev pırs safi nebe, bı ri n we kOr be O hım 
Rojhılata Navin, hım ji temamiya dıne 
je bıeşe. 

Ev kesen ku lı hımber vi curmi dıji 
mılleteki bedeng dıminın, ev ji dı vi gu
neyi da pardar ın. 

_ Ew dewleten ku dı Konseya EwrO
pe da, Peymana Helsinkiye da, Kon
feransa Lazane da O peyman O 
saziyen dın en navnetewi da teref ın, 
berpırsiyariya wan dı pırsa Kurdısta
ne da hın zeftır e. Jı bo wan berpırsi
yarJxe~e huquqi e ehlagi ye ku dıji 
kıratıyen Dewleta Tırk bedeng nemi
nın Q we mehkQm bıkın. 

Em gazi we dıkın, ku hQn lı hımber 
drama gele Kurd denge xwe bılınd· 

bı kın. 
Terara Dewleta Tırk lı Kurdıstane 

edi bes e! 
~onf~~ansa Rojhılate jı bo Aşıtiye, 

dıve roıkı bere kom be O ew her usa 
ji ci bıde pırsa Kurd O Kurdı~tane Q lı 
ser himen azadi O wekheviye, gor 
prensiba mafe çarenOsi jı bo mılletan 
(selfdeterminasyon), bı reyeke aşıti 
pırsa Kurdi ji safi bıke. ' 

Kemal Burkay 
Sekrıtere Gışti ye PSKT 

Çıriya Peşin-1990 
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Rôpel 18 

AGİK ZİRVESİ ÜZERİNE 
• S. DİLAN 

32 Avrupa ülkesinin yanısıra, ABD 
ve Kanada'nın da yer aldığı, Arnavut
luk'un ies gözlemci statüsüyle h_azır bu
lunduğu Avrupa Güvenlik ve Işbirliği 
Konferansı (AGIK) zirvesi, 19 Kasım 
günü Paris 'te toplandı ve bir anlaşma ile 
noktalandı. Çeşitli çevreler bunu "Blok 
mantığının sona ermesi'', ''Soğuk sa
vaşın tarihe gömülmesi" ve "Yeni bir 
dönemin başlangıcı'' şeklinde değerlen
dirdiler. 

Oldukça geniş çerçeveli Paris anlaş
masının ihtiva ettiği konuları şu ana baş
lıklar altında toplamak mümkün: 

a) İnsan hakları ve demokrasi, 
b) Ekonomik ve çevresel sorunlar, 
c) Kuvvet indirimi, 
~) Organizasyon. 
Insan hakları ve demokrasiye ilişkin 

hükümler ise esas itibariyle "Serbest ve 
adil seçimler", "Azınlık hakları" ile 
"Kişisel haklar" olmak üzere üç grup 
halinde yer alıyor. 

Ekonomik alanda AGİK zirvesinde 
kabul edilen, "serbest rekabete dayalı 
pazar ekonomilerinin geliştirilmesi'' dir. 
Başka bir deyişle anlaşma kapitalist mo
deli benimsiyar ve onun geliştirilmesi 
yönünde çaba harcanmasını önüne he
def olarak koyuyor. Çevre sorunlarına 
ilişkin olarak da imzalayıcı devletler 
arasında "çok yönlü" işbirliğini ger
çekleştirmenin koşullarının yaratılması 
öngürülüyor. 
Kuşku yok ki, karşılıklı kuvvet indi

rimi konusu, baştanberi AGİK çalışma
larının en önemli yanlarından birini 
oluşturmaktaydı. Bu alanda varılan an
laşma, yani "Avrupa'da Konvansiyonel 
Kuvvet indirimi Anlaşması" (AKKA) 
da yine aynı gün, zirvenin başlamasın
dan hemen önce, 16'sı NATO ve 6'sı 
Varşova Paktı üyesi olmak üzere 22 
devletin temsilcileri tarafından imzalan
dı. 

Tarihin en büyük silah indirimi an
laşması diye nitelendirilen AKKA, At
lantik'ten Urallara kadar uzanan 
bölgede, NATO ve Varşova Paktı'na 
üye devletlerin bulundurabilecekleri si
lah ve asker sayısında sınırlamalar ge
tir~yor ve eşitliyor. 

Orgütlenme ve organizasyon alanın
da da şu adımların atılması amaçlan
maktadır: 

- AGİK Sekreteryasının kurulması. 
Bunun yeri Çekoslovakya 'nın başkenti 
Prag olacak. 

-''Avrupa Asamblesi'' adı altında fa
aliyet gösterecek parlamenter bir orga
nın oluşturulması. 

- Askeri istihbarat alış-verişini ger-

çekleştirmek üzere bir "Çatışmaları ön
leme merkezinin" kurulması. 

-"Özgür ve bütünleşmiş" bir Avru
pa'nın yaratılması yönünde yürütülen 
çalışmaları değerlendirmek üzere, her 
iki yılda bir konferans düzenlenmesi. 

Yukarıda özedenen bilgilerden de an
laşılacağı gibi Paris Zirvesi ile varılan 
sonuç bir bütün olarak gözönüne alın
dığında, atılan adımın çeşitli yönlerden 
büyük değere sahip olduğu kendiliğin
den açığa çıkar. Her şeyden önce söz
konusu anlaşma temel hak ve 
özgürlüklere, demokrasiye büyük önem 
veriyor. İmzacı devletlerin taahhüt et
tileri ilkelere uyup uymayacakları ve
ya ne ölçüde uyacakları sorunu bir 
yana, insan haklarının tartışmanın gün
deminde böylesine genişçe yer alması, 
basının ve kamuoyunun dikkatinin de
vamlı olarak bu noktada yoğunlaşması, 
her devletin bu haklara ne ölçüde saygı 
gösterdiğinin izlenmesi ilkesinin benim
senmesi, küçümsenir türden gelişmeler 
değil. 

Yine dünyamızın belli bir bölgesin
de de olsa silah indirimine gidilmesi, 
genginliğin azaltılması ve sorunların ba
rışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulma
sı yönteminin kabulü ile çevre kirlili
ğine, doğal dengenin bozulmasına kar
şı çaba gösterilmesi gibi esaslar için de 
söY._lenecek olan aynı şeydir. 

Ote yandan elbet, AGIK çerçevesin
de yürütülen çalışmaları, bir anlaşmayla 
sonuçlanan ilke ve hedefleri ele alırken, 
toplumda mevcut sınıf ve tabakaların 
durumunu, onların istem ve özlemleri
nin farklılığını da gözardı edemeyiz. Bu 
ilke ve hedefler arasında öyleleri var ki, 
hangi sınıf ve tabaka ya mensup olurlar
sa olsunlar, tüm toplumsal kesin:ı:lerin 
çıkarlarına uygun düşmektedir. Orne
ğin, nükleer savaş tehlikesinin azaltıl
ması veya çevre kirliliğinin önüne 
geçilmesi bu türden sorunlardır. Ama 
öteki bazı ilkeler de var ki, onlar i~in 
aynı şeyi söylemek olanaklı değil. Or
neğin, AGİK zirvesinde varılan anlaş
ma, daha önce de değinildiği gibi 
kapitalizmi benimsiyar ve onun gelişti
rilmesi için çaba harcanmasını hükme 
bağlıyor. Günümüzde esmekte olan sos
yalizm aleyhtarı rüzgarların da etkisiy
le her ne kadar kimileri göremiyor veya 
görmek istemiyorsa da, bunun işçi sı
nıfının ve öteki çalışan kesimlerin aley
hine olduğu açıktır. Çünkü kapitalizmin 
özü sömürüdür. Koşulları kendi açısın
dan uygun gören tekelci burjuvazinin, 
önümüzdeki dönemde ekonomik ve sos
yal hakların budanınası yönünde daha 
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aktif bir çaba içerisine girmeyeceğinin 
herhangi bir garantisi yok. 

Öte yandan bu anlaşmaya imza ko
yanlar, silah indirimine gidilmesini be
nimsediler ama silah tekelleri yerlerinde 
duruyor ve onların faaliyetlerinde her
hangi bir sınırlamaya gidilmesi sözko
nusu değil. O halde silah üreticisi 
devletler, ürettikleri silahları kimlere sa
tacaklar? Yanıtlanması gereken en 
önemli sorunlardan biri bu olmalı. So
runa sırf bu açıdan bakıldığında bile, 
kendi aralarında silah indirimine giden 
AGİK bünyesindeki güçlerin en azından 
bir bölümünün, gelecekte, gerginliği az
gelişmiş ülkelere kaydırma, yeni yeni 
çatışma odakları yaratma çabası içeri
sine girmeleri düşünülmeyecek şeyler 
değil. Yine AGİK'in, şu an zaten üçün
cü dünya ülkelerinin aleyhine olan den
geyi daha da bozacak ekonomik ve 
politik kararlar alma yönünde çaba har
camayacağını da söyleyemeyiz. 

Beri taraftan doğaldır ki AGİK çalış
malarının nereye varacağı, onun olum
lu ve olumsuz yanlarının ne derece 
mesafe alacağı, aynı zamanda güçler 
dengesinin durumuna bağlıdır. Emekçi 
yığınlar, aydın insanlar, demokrasi, ba
rış ve ulusal kurtuluş güçleri gerek tek 
tek her ülkede ve gerekse AGIK'e üye 
ülkeler genelinde ne ölçüde aktif çalış
ma içerisinde olur ve etkinliklerini art
tırırlarsa, AGİK'in olumlu yanlarının 
hayata geçmesi de o ölçüde olanaklı hale 
gelir. Değilse, tersi gelişmelerin orta
ya çıkmasını görmek şaşırtıcı olmaz. 

Anlaşma Türkiye Bakımından 
Ne Anlama Geliyor? 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra, 
Türkiye'nin kazançları ve kayıpları ko
nusu değişik çevrelerde değerlendirme
ye tabi tutuldu. Burjuva kesimlerinin 
tümü, Türkiye'nin bu işten karlı çıktığı 
noktasında hemfikirler. Gerçekten de 
sömürgeci devletin AGİK anlaşmasın
dan, önemli derecede kazanç sağladığını 
söylemek yanlış olmaz. 

Sömürgeci Türk burjuvazisinin en 
önemli avantajı kuşkusuz kuvvet indi
rimi konusunda elde ettiği imtiyazdır. 
Toplantı sonrasında silah indirimine tabi 
yerleri gösteren haritalarda, yalnızca 
Türkiye Kürdistanı'nın önemli bir bö
lümü ile, yine kent nüfusunun ço_ğutı
luğunun Kürtlerden oluştuğu Adana, 
Mersin ilieri ve Hatay gibi ona komşu 
bölgeler farklı renkte, genellikle de si
yah olarak işaretlenmektedir. Kuşku 
yok ki bu siyahlık, özünde AGİK'in 
yüzkarasıdır. Çünkü AGİK bünyesinde 
yer alan devletler, insan haklarını çiğ
neme konusunda olduğu gibi silah in
dirimi ile ilgili olarak da Türkiye'ye 
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imtiyaz tanımış ve ondan gelen istem
lere uygun biçimde Kürdistan'ı indiri
min dışında tutmuşlar. Başka bir 
anlatırula onlar bir kez daha Kürt katli
amına, ülkemizdeki sürgün, tutuklama, 
işkence ve öteki türden baskılara onay 
vermiş oluyorlar. 

Türkiye'nin daha önceki yıllarda ya
pılmakta olan görüşmeler sırasında Kür
distan 'ın kuvvet indirimi dışında 

tutulmasını talep ederken gösterdiği ge
rekçeler, "iç güvenliğin bozulması" ile 
"dışardan gelen tehditler" di. Ancak 
son zamanlarda "sakıncalı" olduğu dü
şünülmüş olmalı ki, kamuoyuna yöne
lik tartışmalarda "iç güvenlik" konusu 
sessizce geri plana itildi, bunun yerine 
"güneyden gelen tehlike" önplana çı
karıldı. 

Peki Türkiye, gerçekten bu bölgede 
kendisine yöneltilen bir tehdit ile mi 
yüzyüzedir? Eğer böyle bir durum söz
konusuysa bu "tehdit" kimden ve na
sıl geliyor? Bu soruların yanıtını vermek 
gerekir. 

Sovyetler Birliği'ni saymazsak, Türk
iye'nin Kürdistan sınırlarıyla komşu ol
duğu devletler İran, Irak ve Suriye'dir. 
Herkesçe iyi biliniyor ki, Cumhuriyet'
in kuruluşundan buyana Türkiye ile İran 
temelde birbirleri için tehdit niteliği ta
şıyan bir politika izlemiş değiller. İn
giliz sömürgesi olmaktan çıktıktan sonra 
Irak'la olan ilişkiler bakımından da ge
çerli olan aynı durumdur. Tersine Türk
iye, bu devletlerle her zaman "iyi 
komşuluk" ilişkileri içerisinde oldu, or
tak düşman olan Kürt halkına karşı on
larla birlikte hareket etti. 1926-30 yılları 
arasında meydana gelen Ağrı ayaklan
ması sırasında Türkiye ile Iran arasın
da halkımızın direnişini kırmak üzere 
sınır değişikliği bile yapıldı. Daha son
ra Türkiye, İran ve Irak arasında yine 
aynı amaçla Sadabad Paktı imzalandı. 
Onlar yıllarca, birlikte CENTO içeri
sinde yer aldılar. Türkiye ile Irak ara
sında, aynı şekilde gerektiğinde 

karşılıklı olarak sınırı geçip öteki par
çadaki halkımıza saidırınayı öngören 
ikili anlaşmalar olduğu herkesçe bilini
yor. Kaldı ki her iki sömürgeci devlet 
zaman zaman bunu pratikte de gerçek
leştirdi. Yine Suriye ile Türkiye arasın
da da Hatay ve Fırat suları dışında ciddi 
bir sorun yok. Türkiye, ı924'ten buya
na devamlı olarak ordusunuri büyük bö
lümünü Kürdistan'da bulunduruyor. 
Ama o, bugüne kadar ne İran ve Irak'
la, ne de Suriye ile herhangi bir çatış
maya girmiş değil. Buna karşın Kürt 
halkına yönelik katliam ve sürgünler ise 
hiç eksilmedi. Sırf ı925'ten 1938'e ka
dar geçen ı 3 yıllık zaman zarfında, 
Türkiye Kürdistanı'nda ı 7 ayaklanma
nın meydana geldiği resmi kaynaklar
da yer alıyor. ı980'den sonra, yine 
sömürgeci rejimin halkımıza karşı tek 
yanlı ve kirli bir savaş yürütmekte ol-

du ğu kimsenin meçhulü değil. Yalnız 
başına bu bile, Kürdistan'ın silah indi
rimi dışında tutulmasının Türkiye'ye 
"dışardan yöneltilen tehditler"le ilgisi 
bulunmadığını, ana amaçlardan birinin 
Kürt halkını baskı altında tutup ezmek 
olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya 
koyuyor. 

Hem Türkiye'ye yönelik olduğu söy
lenen şu ünlü "tehdit" bir kaç yıl ön
cesine kadar niye yoktu da, şimdi birden 
bire ortaya çıktı? Ama açıklaması zor 
değil elbet. O zaman "Sovyet tehditi" 
masalı geçerliydi. Koşullar değişip de 
artık bunun savunulması olanaksız ha
le gelince, bu kez yeni bir kılıf bulmak, 
yeni bir masal uydurmak gerekiyordu 
ve buna bağlı olarak da ''Güneydoğu 
Bölgesi'nde, Türkiye'ye yönelik dış 

tehdit" senaryosu piyasaya sunuldu. 
Kuşkusuz, Kürdistan'ın indirim dışı 

tutulmasının başka bir nedeni daha var. 
Bu, Türk devletinin hiç bir zaman ter
ketmediği yayılınacı politika ile emper
yalizmin maşası, onun ileri karakolu 
olma rolünden ileri geliyor. Nitekim, 
Paris anlaşmasından hemen sonra silah 
tekellerinin çoban köpeği NATO Genel 
Sekreteri Wörner'in yaptığı açıklama
lar da bunu çok açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Bay Wörner, büyük bir 
acele ile Türkiye'nin Güneydoğu böl
gesinde bir çok yönden tehdit altında ol
duğunu ileri sürdü ve NATO'nun buna 
seyirci kalamayacağını söyledi. Elbet 
AGİK ile NATO aynı şeyler değiller 
ama bir eğilimi göstermek bakımından 
Wörner'in açıklamaları önem ka
zanıyor. 

Şu bir gerçek ki, söylendiğinin tersi
ne bu bölgede dışardan kaynaklanan 
tehditlerle yüzyüze olan Türkiye değil, 
tersine tehdit yaratan onun kendisidir. 
Türkiye'nin ı956 yılında Suveyş buna
lımı ve 1964'de Lübnan olayları sıra
sında takındığı tutum, Kıbrıs 'ın işgali, 
Irak Kürdistanı'na yönelik tehdit ve fi
ili saldırılar, hep bu politikanın örnek
leridir. 

Sonuç olarak mevcut durum, yani 
Türkiye Kürdistanı'nın silah indirimi dı
şında tutulması, özünde Türkiye'yi bir 
bütün olarak da bundan muaf tutınak an
lamına geliyor. Çünkü eğer Kürdistan 
dışındaki yerlerde Türkiye'nin elinde, 
anlaşmada belirlenen sınırları aşan mik
tarda silah varsa, o bunları imha etme 
yoluna gitmeyecek, sadece yerlerini de
ğ,iştirerek Kürdistan' a . nakledecektir. 
Ote yanda~ Türkiye AGIK anlaşmasıyla 
yeniden çok sayıda modern silaha ka
vuşuyor ki, bu daha da önemlidir. Bi
lindiği gibi Avrupa' da kuvvet 
indirimine giden ABD'ye ait pek çok 
modern silah Türkiye'ye hibe ediliyor. 
Yine Almanya'nın bir "modemizasyon 
programı'' çerçevesinde aynı yönde ye
ni adımlar atmakta olduğu bilinmekte
dir. Böylece Türkiye hem sayısal olarak 

19 

ve hem de nitelik yönden eskisine göre 
daha etkin ve büyük bir askeri gücü 
elinde bulundurmuş olacak. Bir kez da
ha herkes Mersine giderken o tersine 
gidiyor. 

Bu aradaAGİK anlaşmasının Türki
ye'yi rahatsız eden ve endişelendiren · 
yönlerinin bulunduğu da göz önündedir. 
Bunlar temel özgürlüklere, insan hak
larına ait olan yanlardır. 
AGİK anlaşmasını imzalayan Türki

ye serbest ve adil seçimleri, azınlık hak
ları ile kişisel haklara saygı gösterıneyi 
taahhüt etmiş bulunuyor. Bu duruma 
göre onun örneğin, Kürt yurtseverleri
nin, komünistlerin ve dinci çevrelerin 
kuracakları partilere ve onların seçime 
katılmalarına karşı ses çıkarmaması, dü
şünceyi ve onun savunulmasını yasak
layan, suç sayan yasal hükümleri, 
memurlar dahil çalışan tüm toplum ke
simlerinin grevli, toplu sözleşmeli sen
dikal haklarına yönelik engellemeleri, 
basın üzerindeki baskıları ortadan kal
dırması, onlara saygılı davranması ge
rekiyor. Ama kuşkusuz, sömürgeci 
devletin rüyasını asıl olarak kaçıran şey, 
Kürt sorununun her adımda karşısına di
kiliyor olmasıdır. Türkiye, AGİK an
laşmasına imza atmakla azınlık 

haklarına saygı gösterıneyi bir kez da
ha taahhüt etmiş oluyor. Oysa sömür
geci güçler Kürt ulusunun meşru 

haklarına saygı göstermek şurda kalsın, 
onun varlığını bile kabule yanaşmıyor
lar. Türk devletinin sınırları içerisinde 
yaşamakta olan ve sayısı 15 milyonu ra
hat aşan Kürt halkı, bir azınlığın sahip 
olabileceği haklara sahip değil. Elbet bu 
da bundan sonraki dönemde, uluslara
rası planda daha sık olarak Türkiye'nin 
karşısına çıkacak ve faşist-sömürgeci 
rejimin daha da köşeye sıkışmasına ne
den olacak. 
Kuşkusuz bu arada Türk yönetimi bu

güne kadar olduğu gibi, yine tükürdü
ğünü yalamaktan ve altına imza attığı 
anlaşmaları çiğnemekten geri kalmaya
cak ama nereye kadar? Dünya artık o 
kadar rahat değil. 
Kuşkusuz onu asıl köşeye sıkıştıracak 

olan ise halkımızın verdiği mücadeledir. 
Bir yandan yurtsever güçlerin ülke içe
risinde her olanağı değerlendiren bir ça
lışma dinamizmine sahip olması ve 
ulusal kurtuluş mücadelemizin boyutla
nıp güçlenmesi, bir yandan da ulusla
rarası planda sömürgeci yönetimin 
gerçek yüzünü açığa vuracak ve onun, 
halkımızın haklı davasını terörizm ve 
benzeri nitelemelerle karalama çabala
rını boşa çıkartacak bir örgütlülük ve fa
aliyet düzeyi, giderek dünyayı sömür
geci rejim bakımından bir cehenneme 
çevirebilir. Bu nedenle ne kadar uymak 
istemezlerse istemesinler, Paris anlaş
masını imzalayan Türk sömürgecileri, 
ilmiği bir kez daha kendi elleriyle bo
ğazlarına takmış oluyorlar. 
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Frans1z Komünist Partisi'nin 27. Kongresi Yap1ld1: 

PARTiMiZi TEMSiLEN 
BiR DELEGASYON KONGREYE KATILDl 
Fransız Komünist Partisi' nin 27. 

Kongresi, 18-22 Aralık 1990 tarihleri 
arasında Paris 'te toplandı. Kongre 'ye 
600 bin üyeyi temsilen 171 O delegenin 
yanı sıra, aralarında Partimiz PSKT'nin 
de bulunduğu 109 komünist, sosyalist 
parti ve ulusal kurtuluş hareketinin tem
silcileri de katılmışlardı. 

Sahnede "1 920-1990: Birleştirici, 
Modern, Devrimci'' yazılarının bulun
duğu büyükçe bir pano yer almıştı. Sa
lonun diğer bölümlerinde ise, sırasıyla 

·"L'humanite'yi oku, dağıt, destekle!", 
"Halkımızın adalet, özgürlük, barış ve 
ulusal bağımsızlık için güçlü bir komü
nist partiye ihtiyacı var!'', yazılı Ilama
lar göze çarpıyordu. 

Kongre, Bobigny Belediye Başkanı'
nın -kendisi aynı zamanda FKP'nin 
Merkez Komitesi Üyesi- açış konuşma
sıyla başladı. 

Açış konuşmasından sonra karar, ba
sın ve seçim komisyonlarının seçimine 
geçildi. Daha sonra Genel Sekreter Ge
orges Marchais, alkışiarın eşliğinde 
mikrofona davet edildi. Marchais, 4 sa
at süren bir konuşma yaptı. 

Kongre süresince, tüm konuşmalar 
İngilizce, ispanyolca, Rusça ve Alman
ca olarak simultan tercüme edildiler. 

Marchais, kendi adına -Merkez Ko
mitesi Çalışma Raporu olarak değil
sunduğu konuşmada, Kongre 'ye sunu
lan "Sonuç Bildirgesi Taslağı"nın ve 
çalışmalara yönelik tartışmaların, 
Kongreden 3 ay önce Parti tabanında 
başladığını ve tüm bunların, Parti Mer
kez Organı olan L'humanite'ye yansı
dığını dile getirdi. Bu tartışmalarda, 
parti çalışmalarını iyileştirmek amacıyla 
30 bini aşkın önerinin kendilerine ulaş
tığını; bunlardan en geniş ve demokra
tik bir şekilde yararlanıldığını; yine 
dünyadaki gelişmeler de gözönüne alın
dığında 27. Kongre'nin kendileri için 
önemli olduğunu belirten Marchais, ko
nuşmasını şöyle sürdürdü: 

''Aylarca birlikte tartıştık. Gündemi
mizde olan sorunları birlikte çözeceğiz. 
Partinin tüm örgütleri, daha fazla sayı
da insanla birlikte sorunların çözümü
ne yardımcı olmalı, eleştiri ve önerileri 
almalıdırlar. Komünistler hatasız değil. 
Bunları d üzeltmek gerekiyor. 70 yıllık 
mücadele tarihimizde hiç hata yapma
dık diyemeyiz. Bazen yanlış yollar da 
izledik. Bunların halkımıza zararları ol
du. 

Stalinciliğin diktatörlük olduğunu 
söylemeliyiz. Biz, yıllarca onu destek-

ledik. Stalin öleli 37 yıl oldu. Neden 
burjuvazi hala o yıllara dönüyor?. Bun
dan 15 yıl evvel, SSCB'deki sosyaliz
min mutlak bir model olmadığını 
söyledik. Yenilenmeden bahsettiğimiz
de, eksikliklerimizide unutmamalıyız. 

Babeuf'ün ülkesinde, komüncülerin 
ülkesinde yaşıyoruz. Başka Komünist 
partiler değişik yolları seçiyorlar. Bu, 
bizi ürkütmüyor. Ama devrimci komü
nist partilerin yollarını değiştirerek, hal
kı sosyal demokrat partilerin dümenine 
takacak yollara sürüklernelerine karşı
yım. Buna toleransım yok. Ama halkı 
yanına alan, onun özgürlüğü için deği
şiklik yapanları destekleriz. Doğu Av
rupa ülkelerinin yöneticileri, sorumlu
luklarını yerine getiremediler. Halktan 
koptular. Modern bir toplum olma şan
sını kullanamadılar. Şimdi bu ülkeler
de kapitalizm inşa ediliyor. Bu ülke
lerde halk ayaklandı, ama, ipi kapita
listler göğüslüyor." 

Marchais konuşmasında kapitalizmi 
ve ona umut bağlayanları sert bir şekil
de eleştirken, "kapitalizmin cenneti" 
diye gösterilen ABD'den rakkamlar 
verdi ve şöyle dedi: "Bu ülkede, 40 
milyon kişi sosyal haklarından yoksun, 
20 milyon kişi aç, 23 milyon kişi de 
okuma-yazma bilmiyor. Yine 10 milyon 
kişi ise uyuşturucu kurbanıdır." Marc
hais, üçüncü dünya ülkelerindeki fela
kete de dikkati çekerek, ''bu ülkelerde 
hergün 40 bin çocuk ölüyor. Bunun so
rumlusu kapitalizmdir" dedi. Marcha
is devamla; "Biz, askeri blokların 
dağıtılınasını istedik. Varşova Paktı da
ğıtıldı. NATO ise halen varlığını sür
dürüyor. Kohl ve Mitterand, 
NATO'nun güçlendirilmesini istiyorlar. 
Kapitalizm orta Avrupa' da güçleniyor. 
Küba'yı Filistin'i tehdit ediyor. Bu teh
dit, Körfez krizinde de kendini gösteri
yor. 

Körfezde herşeye karşın diplomatik 
çözüm yolları aranmalıdır. BM'nin ka
rarı tehlikelidir. ABD'li petrol tekelle
rinin çıkarları gözetiliyor. Bu savaş 
bizim değildir. Bunda halkların katlİa
rnı ve gözyaşı olacaktır. Barışa evet, sa
vaşa hayır diyoruz." 

Marchais'in konuşmasından sonra de
legeler söz aldılar. Her delege, 15 da
kikalık süre içinde delegesi oldukları 
birimlerin sorunlarını, yine günlük ça
lışmada karşılaştıkları zorlukları dile ge
tirdiler. Delegelerin ezici çoğunluğu, 
Genel Sekreter'in yaptığı tespitleri des
tekler yönde konuşmalar yaptılar. 

Daha aylarca öncesinde, parti içinde 
muhalefet yürüten ve burjuva güçlerce 
"umut" olarak lanse edilmeye çalışılan 
Politbüro üyesi Charles Fiterman da ko
nuştu ve görüşlerini dile getirdi. Fiter
man konuşmasında, sınıf partisi 
düşüncesinden vazgeçilmesinin, Parti 
tüzüğündeki demokratik merkeziyetçi
lik ilkesinin kaldırılmasının gerekli ol
duğunu belirtti. Fiterman'ın konuşması, 
delegeler arasında hiç denebile
cek düzeyde bir ilgi gördü. Ama, tüm 
bunlara karşın, burjuva basın-yayın or
ganları onun propagandasını yapmaktan 
geri durmadılar. TV'nin çeşitli kanal
ları kongreye ilişkin görüntülerinde, en 
başta Fiterman'ı gösterdiler. 

Kongrenin ikinci günü Dışilişkiler 
Sekreteri Maxime Gremetz de bir ko
nuşma yaptı. Gremetz konuşmasında. 
yıllardır ABD'ye kafa tutan Küba'ya 
hertürlü desteğin verileceğini, gerekir
se gemileri kendilerinin yükleyecekle
rini; özgürlük ve bağımsızlıkları için 
mücadele eden halkları destekleyecek
lerini; yine Filistin, Sahra, Türk, Kürt, 
Fas, İrlanda,' El Salvador halklarının 
mücadelesini desteklediklerini belirtme
si, salonda bulunan delege ve konuklar 
tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. 

Daha sonra FKP Gaziler Komisyonu 
adına konuşma yapıldı. Konuşmayı ya
pan gazi, FKP'nin sınıf mücadelesinin 
içinden ve Ekim Devrimi'nin ışıkları al
tında doğduğunu belirtti. O dönemler
de partinin, önüne Ekim Devrimi ile 
dayanışmayı en önemli görev olarak 
koyduğunu, bugün de yine Sovyetler'
de sınıf düşmanlarını yokedebilmek için 
kendilerinin desteğine ihtiyaç olduğunu, 
aynı zamanda sömürgeciliğe karşı ulu
sal demokratik hakları için mücadele 
eden halkların yanında yer aldıklarını 
belirten gazi, partiyi güçlendirmeye ha
zır olduklarını belirtti. 

İkinci günkü oturum sona ermeden, 
kongre salonu bir anda, ellerinde "Biz
de kendisini kurban edecek bir neslin 
suratı var mı?" sloganının yazılı oldu
ğu savaş aleyhtarı flama ve kızıl bay
rakların olduğu "Jeunes Communist" 
(Genç Komünistler)' in gösterisine sah
ne oldu. Delege ve konuklar, gösteriyi 
dakikalarca ayakta alkışladılar. 

Üçüncü gün ise, Afrika, Magreb ve 
diğer ülkelerden gelen göçmen işçiler
den oluşan bir delegasyon salona girdi. 
Dakikalarca alkıştan sonra, delegasyon 
adına bir temsilci konuşma yaptı. Tem-

• 
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• silci, göçmen işçilerin sorunlarına de-
ğinirken, FKP'nin onların sorunlarına 
yaklaşımını özetledi. 

Kongrenin dördüncü gününde ise, 
Genel Sekreter'in sunduğu rapor, 44 
sayfadan oluşan ''Sonuç Bildirgesi Tas
lağı'', mali rapor ve basın komisyonu
nun raporu tartışmalar sonucu oylandı. 
Tüm raporlar hemen hemen oybirliği 
denecek düzeyde bir sonuç la kabul edil
di. 

Kongrenin son gününde seçim mad
desi görüşüldü. Bu gün, salt delegeler 
salona girebiidiler. Seçim sonucunda 
Marchais, tek karşı oyla yeniden genel 
sekreterliğe seçildi. Aynı günün akşa
mı 17 bin kişinin katıldığı dayanışma 
gecesi yapıldı. Gece, her anıyla, her 
sahnesiyle devrimci coşkunun, mücade
lenin sergilendİğİ bir alan oldu. Yüzler
ce kişi, müzik ve tiyatro sunarak 
böylesine başarılı bir kongreden sonra, 
delege ve konuklara görülmemiş bir ge
ce sundular. 

Büyük bir enternasyonal dayanışma
nın sergilendİğİ 27. Kongre 'ye partimizi 
temsilen bir delgasyon da davetti ola
rak katıldı. Genel Sekreter Yoldaşımı
Zlll FKP Merkez Komitesi'ne yolladığı 
ve yanda okuyacağınız mesajı, daha ön
ceden Fransızcaya çevrilerek kendile
rine iletildi. Mesaj, daha sonraki 
günlerde FKP Merkez Organı L'huma
nite 'de yayınlandı. 

Türkiye Kürdistanı 'ndan PS~T'
nin davetti olduğu kongreye, KDP-Iran 
ilc KDP-Irak da davetti idiler. Her iki 
partiyi temsilen delegasyonlar kongre 
süresince orada bulundular. Türkiye'
den ise Kongre 'ye TBKP ile SP davet 
edilmişlerdi. Yine S.Birliği, Çekoslo
vakya, Bulgaristan, Çin, Vietnam, Kore 
ve Küba gibi ülkelerin temsilcileriyle, 
ANC, Şili, El Salvador, Nikaragua'dan 
da cephe ve partiler davetti olarak ha
zır bulundular. 

Kongre öncesinde olduğu gibi, kong
re süresince ve sonrasında burjuva ba
sın yayın organları, elbirliği etmişcesine 

karalama kampanyasına giriştiler. 

Kongreyi başarısız göstermek için elle
rinden geleni esirgemediler. 

Son yıllarda sosyalist ülkelerdeki ge
lişmelerin, dünyanın her yerinde oldu
ğu gibi, Fransa'da da işçi ve emekçiler 
arasında olumsuz etkiler yarattığı bir 
gerçek. Bu anlamda da bakıldığında, 
özellikle ileri kapitalist ülkelerde müca
dele yürüten komünist partilerinin geç
mişe oranla daha aktif ve militanca bir 
çalışma içine girmeleri gerekmektedir. 
Bu konu kongrede de dile getirildi ve 
delegeterin ezici çoğunluğu, kapitaliz
min hiçbir zaman sosyalizme alternatif 
olamayacağı, sosyalist sistemin başarı
sızlığının sosyalizmin başarısızlığı sa
yılmayacağı gerçeğini vurguladılar. 

Rôpel 21 

PSKT'nin mesaj• 
FRANSIZ KOMÜNiST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ'NE 

Değerli yoldaşlar, 

FKP'nin 27. Kongresi için gönderdiğiniz çağrıyı aldık. Kongreye ka-
tılmaktan kıvanç duyacağız. · 

Yoldaşlar, Kongrenizin toplandığı şu dönem gerçekten de ilginçtir. Bir 
yanda insanlık artık savaşın sınırına geldi. Uygarlığın vardığı gelişmenü
zeyi, sağduyu, artık savaş dönemini kaparnayı gerekli 'kılıyor. Dünyamı
zın bir barış çağının eşiğinde otduğunu gösteren önemli gelişme ve kanıtlar 
var. Bu sevindiricidir. 

Diğer yandan yıkıcı silahlar hala duruyor, yenileri yapılıyor. Dünyanın 
birçok yöresinde savaş ocakları sürüyor. Körfez Bölgesindeki gerilim ise, 
insanlık için çok daha büyük çapta savaş tehlikesinin sürmekte olduğunun 
güncel bir örneği. Dünyarnızda çözülmemiş ulusal sorunlar, acı çeken halk
lar var; insanlığın büyük bir bölümü yoksulluk içinde yaşıyor; aç ve eği
timsiz. Çevre oburca kirleniyor, doğal denge tehlikeli biçimde bozuluyor. 
Ve geçmişin sömürüye, eşitsizliğe dayanan dünyası hala sürüyor. Oyle 
olunca da, "geçmişin güçleriyle yeni bir dünyanın kurulması için müca
dele eden güçler arasındaki kavga" da elbet sürüyor, sürecektir. İnsanın 
insanı sömürmediği, ulusal baskının olmadığı, bencil çıkarlar uğruna çev
renin bozulmadığı, barışçı, aydınlık bir dünya, hiç kuşku yok sosyaliz
min dünyasıdır. 

Ama ne ilginçtir ki, tam da böylesi bir dönemde, uluslararası sosyalist 
hareket önemli bir bunalım geçirmektedir. Sistemin karşılaştığı kimi so
run ve güçlükler, kimi çevrelerde bir karamsarlığa ve geriye dönüşe yol 
açıyor. Kapitalizmin sözcüleri, buna bakarak kendi adaletsiz sistemleri ko
nusunda yeniden umutlara kapıldılar ve propagandalarına hız verdiler. 
Açık ki bu durum -dünyamızın gerek duyduğu gelişme doğrultusu ile 

bu gelişmeyi sağlayacak güçlerin bunalımı- bir çelişkidir. Ama sosyalizm 
bakımından bu gerilemenin geçici olduğundan kuşkumuz yok. Süreç bu 
çelişkiyi çözecektir. Tarihte devrim dönemlerini geçmişin restorasyonu
na yönelik gericilik dönemlerinin izlediği çok görülmüştür ve bunun en 
somut örneği Büyük Fransız Devrimi'ni izleyen Restorasyon dönemidir. 

Böyle dönemler aynı zamanda devrimciler için denek taşıdır. Bizce so
run şudur: Gericilik rüzgarlarına kapılıp sosyalizmden yüz çevirme mi, 
yoksa, haklıya, iyiye, güzele duyulan inançla sosyalizmin sancağını yu
karda tutmak mı? Döneklerle gerçek devrimcileri ayıracak olan işte budur. 

Devrimci Partilerin yenilenmeye ihtiyaçları var. Yığınlarta kaynaşma
ya, onların güvenini kazanmaya, gelişkin demokratik ilişkilere gerek var. 
Onlar kitlelerin karşısına daha gerçekçi, yaratıcı politikalar koymak zo
rundalar. Ama bu devrimci geçmişi, sosyalizmin temel değerlerini red
dederek değil, aksine bu değerlere dayanarak yapılabilir. 

Partinizin 27. Kongresi işte böyle fırtınalı, puslu bir dönemde toplanı
yor. FKP, Fransız halkının ve işçi sınıfının zengin devrimci geleneğinin 
mirasçısıdır, onurlu bir geçmişe sahiptir. İnanıyoruz ki bu kongrede, tüm 
uluslararası sosyalist hareket için değerli, ışık tutucu kararlara varacaktır. 

Biz, ülkesi birkaç devlet arasında bölünmüş, en temel haklardan yok
sun, varolma kavgası veren bir halkıR evlatlarıyız. PSKT ulusal kurtuluş 
ve sosyalizm için mücadele ediyor. FKP ile Partimiz arasındaki dostluğa, 
dayanışmaya büyük değer veriyoruz. 

Kongrenize en içten dayanışma duygularımızı iletir, başanlar dilerim. 

1 O Kasım 1990 

Kemal Burkay 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 

(PSKT) 

Genel Sekreter 
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Rôpel 22 Riya Azadi 

iKi OZAN-ÜÇ DESTAN 
2. Bölüm 

Yazımın birinci bölümünün girişinde Özgürlük Yolu 
Yayınları arasında çıkan üç destan (Cemşit Mar'ın iki 
destanı ile Rojvane Cıvan'ın Şeyh Said isyanı destanı
nı) topluca ele almış, ancak sözkonusu bölümde asıl ola
rak C. Mar'ın iki kitabı üzerinde durmuştum. Bu 
bölümde ise Rojvane Cıvan'ın Şeyh Said isyanı des
tanından söz edeceğim. 

Birinci bölümde de belirttiğim gibi, destan, işlediği ta
rihsel konunun, Şeyh Said isyanı'nın derli toplu bir öy
küsünü veriyor. Okuyucu, şiirsel bir anlatım içinde de, 
belki, aynı konuyu ele alan herhangi bir düzyazının ve
rebileceğinden daha iyi biçimde, olayların gelişimini baş
tan sona izleyebiliyor. Ama destan, bundan öte, şiirsel 
bir değer taşıyor. 

Başta da söylemiştim, "Rojvane Cıvan" adı, ozanın, 
bu destan için kullandığı takma bir ad. Şu anda ülkede 
olan, bu nedenle de gerçek adını veremediğimiz ozan
la ilgili olarak şunu söyleyelim ki, oldukça genç ve 12 
Eylül döneminde ürün veren, adını duyuran azanlardan 
biri. 12 Eylül, bu acılı dönem, araştırma, roman, hika
ye, şiir ve resim alanında yeni yeni kişilerin öne çıkma
sına yol açtı; bunlar yaşadığımız dönemin tanıklarıdır. 
Kürt ve Türk halklarının en iyi değerlerine saldıran, kı
rıp döken bu faşist rejim, aynı zamanda, istemeden de 
olsa, halkın bağrında yeni yeni filizierin boyvermesine 
yolaçtı. Onlara acının çiçekleri de diyebiliriz. 

Ne yazık ki, Cemşit Mar gibi, Rojvane Cıvan'ın da di
ğer eserlerinden okuyucuya söz edemiyoruz. Ama bel
ki bir gün bu engel de aşılır. Belki aradaki duvarlar yıkılır 
da yurt dışında basılan eserler yurt içine rahatça ulaşır. 
Belki şiirleri, sözleri ve düşünceleri yüzünden insanla
rın zindanlara atılması, ürkmesi için neden kalmaz .. Bel
ki o günler uzak değil .. 

Rojvane Cıvan yetenekli bir genç ozan. Şiirlerinde 
atak ve coşkulu bir kişiliği görmek zor değil. Şiirde yer 
yer iyi bir düzeye ulaşıyor. Ama yer yer de, kendini ye
terince yormadığı, şiiri işlemediği, ham bıraktığı görü
lüyor. Duygu zenginliği, coşku ve bir bütün olarak 
yaratıcı yetenek, bir ozan için zorunludur. Ne var ki, iyi 
bir şiir ustası için bir başına bunlar yetmiyor. Ustalık, 
her işte olduğu gibi şiirde de sabrı, zamanı, özverili eme
ği gerektiriyor. 

R. Cıvan'ın destanında, özellikle öykünün verildiği bö
lümlerde şiir zayıf kalıyor. Ozan bu bölümleri yeterince 
işleyip arındırmamış. Bunun yanısıra, yer yer, yani!Ş an
lamaya yol açacak kimi anlatım biçimleri de var. Orne
ğin, "Genç Türk devleti"nden söz edilirken (s. 7) şöyle 
deniyor: 

Unutulmuştur Lozan 
Zulada kabaran sanc1 Kürdistan unutulmuş ... 
Kanımca burada Lozan yerine Sevr uygun düşerdi. 

Çünkü Lozan'ın kendisi zaten Kürdistan'ın unutulma
sıydı. 

Kürt halkından söz ederken bir yerde şöyle deniyor 
(s.12): 

Kaç mevsimdir dağlardan taşt1 öfkemiz 
Yalanlarla savruldu sesimiz 
Burda "sesin yalanlarla savrulması" iyi bir izienim bı

rakmıyor. Haklı bir ses için bu tür bir anlatım hiç uygun 
düşmüyor. Besbelli ozanın amacı bu değil, ama "sesi
miz"in yanına koyan "yalan" sözü kötü bir imaj yaratı-

yor. 
Ankara hükümeti 
Tükürülmüş uykulannda 

BARAN 

Xormek aşiretine yem atmca (s. 11) 
Burada "uyku" sözü herhalde Ankara hükümeti için 

değil, Xormek aşiretiiçin söylenmiştir. Çünkü uyku bi
rincisinden çok, onun aldattığı ikincisine yaraşıyor. An
cak "tükürülmüş uyku" tanımlaması neyi anlatıyor? 
Kanımca yerini bulamayan, neyi anlattığı belirsiz olan 
bir terkip .. 

Sayfa 1 O'da şöyle bir ifade: 
Art1k hem b1çak dayanm1ş kemiğe 
Hem de kemik b1çağa 
ikinci mısrada gereksiz bir tekrar oluyor, anlatıma yeni 

bir şey katmryor. 
Aynı sayfada, Şeyh Said'in anlatıldığı bölümde şöyle 

bir mısra: 
O ki bir aşka murdar bir hayat seçmiş 

Bu bölümde, "aşka murdar bir hayat seçme" ifade
si, hiç de iyi bir izienim yaratmıyor. Elbet, ozanın amacı 
yine o değil, ama sözkonusu aşkla (ki bu, besbelli, Kür
distan'la ilgilidir) kurulan "murdar bir hayat" bağlantısı 
son derece yanlış bir seçim değil mi? 

Özetle, söylemek istediğim şu: Rojvane Cıvan ben
zetmelerde yeterince dikkatli, anlatımında yeterince 
özenli değil. Şiirde, yüze vuran ve kağıt üstüne dökü
len ilk coşkunun, düşüncenin ürünlerini sonradan özen
le gözden geçirmek, arındırmak, tamamlamak gerekir. 
Rojvane Cıvan bunu yapabilirse, şiirini gereksiz tekrar
lardan, yersiz benzetmelerden, zorlamalardan kurtara
cak ve kuşku yok, daha nitelikli bir şiire ulaşacaktır. 

Bu kusurlara karşın, o, şiirinde yer yer iyi bir düzeye 
ulaşıyor. Bu bölümlerde güçlü vurgular, zengin imajlar 
uyumlu bir bütünlüğe varıyor ve onun şiirini ortaya 
koyuyor. 
Şeyh Said söndürmek için Piran'da tutuşan alevi 
Genç ilçesine gitti 

derken, yine pek de yerini bulmayan bir anlatım sözko
nusu. Bir ayaklanmanın liderine tutuşan alevi söndür
me rolünü vermek hoş kaçmıyor. Elbet, bununla 
ayaklanmanın hazırlıklar tamamlanmadan başladığı ve 
Şeyh Said'in bunu önlemeye çalıştığı söylenmek iste
niyor. Ne var ki bunu, daha başka türlü söylemek peka
la mümkündü. Nitekim bu sözleri izleyen mısralarda bu 
yapılıyor: 

Oysa daha isyanm ağacmda meyveler olgun değil 
Tomurcuklar bile gençti 
Lakin vakit çok erken geldi 
Ozan, ayaklanmanın bu zamansız patlayışını.önleye

meyen Şeyh Said'in, onun başına geçtiğini belirtiyor ve 
düşüncelerini şöyle dile getiriyor: 

-Ardimda yaban gülleri 
Art1k soğuğun kuşlan tamsm beni 
Poyraz keten olsun bana, gökyüzü toprak 
Ya ölünür ya kalmlf bilmem ki ... 
Şubat 1925'te Piran'da patlayan silahların ardından 

Kürdistan'ın dörtbir yanında ayağa kalkan Kürt halkının 
amaçları belliydi: Kendi ülkesinde özgürce, onurluca ya
şamak, kölelik zincirlerini parçalayıp atmak. 
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-Biz hiç özgür olmadtk 
Şarktlanmtz ve çocuklanmtzla 
Ağnlanmtz ve ağttlanmtzla 
Kadtnlanmtz ve atlanmtzla 

Sustuk 
kabardtk 

ve sessiz kanadtk 
Ytktlmaz bir onur taştdtk 

tekin yaşadtk 
Ytldtzlanmtz ve dağlanmtzla 
Ayaklanmanın yayılışı şöyle anlatılıyor: 

Şeyh Said yedi bin yiğit/e 
Hükmetti Çapakçur'a 
Altp tehditi alttna tüm Harput'u 
Beraber gürlediler 
isyan başany/a sürerken 
Gül gibi güleçtiler 

Sonra altndt Si/van, Bulantk, Varto 
Bitlis'te hapishane/ere kadar indiler 
Azadi liderlerini azad eyleyip Bitlis'te 

Yürüdüler ... 

Ellerde çifte mavzerler 
Kürdistan 'da kandan göller 
Sonra Pa/u istikametinden 
Malazgirt'e ve Piran'a geçtiler 

Ve girildi Malatya'dan 
Pötürge ve Çemişgezek 
Silindi Misaki Milli stntrlartndan 
Sonra saltntp Siverek ovastndan 

Yürüdüler 

Elaztğ'da kaçarken vali açtldt hapishaneler 
Özgürlüğe kavuşan Kürtler 
Gül gibi güleçtiler 
Ancak yükselen direniş Diyarbakır önünde ilk ciddi 

kaybını verdi ve kent ele geçirilemedi. Surlardan sızan 
150 yiğit dövüşerek öldüler. Bunu şöyle anlatıyor ozan: 

Kan utandt ktztlltğtndan 
Dicle sesinden 
Karacadağ utandt yüceliğinden 
Ölüm dedi ben ne hakstz yerdeyim 

Ben dedim Kürdüm 
Dağlanmtş türküm 
Bir ağnlt ezgideyim 

Toprağtma 
Toprağtma düşmedeyim ... 

Ey bizsiz yaztlamayan tarih 

Orada 
Aytştğt 
Yanstrken 
Ten im ize 
Ve 
Terimize 
Kavlimizce 
Ve 
Kavgamtzca 
Güzeldik ... 

Sömürgecilerin üstün güçleri karşısında geri çekilişi 
şöyle anlatıyor ozan: 

Önce ktrlara, dağlara kaldtk 
Yağmurlar gibi ayn ve hep birlikte çok 
Karta/ yavrulan gibi ölümlü 
Ve toprağtmtz gibi darmadağtndtk 
Kmldtk 
Ey can kmldtk 

Rôpel 23 

Sömürgeci güçlerin giriştiği soykırımı şöyle anlatıyor 
ozan: 

O ne barbar bir el ki böyle hayatt kül eden 
Geriye bir tantk gökyüzü kalmtş 
Bir de insan ölülerine basarak çtkttklan 
Kanit merdiven ... 
Şeyh Said'in esir alınışını şu dizelerle anlatıyor: 
Esir altndt Şeyh Said 
Sevdast bir güvercin kadar stcak. 

Ve elbet an/adtlar ve tüm dünya aniayacak 
Bu halk susmaktansa ölür ve esir altntr ancak 
Kürt tutsakların, istiklal Mahkemesi karşısında "kav

gaya ve ömre dair" söylediklerinden işte bir örnek: 
-Ömrü n üz 
Barbar! .. 

Ömrümüz 
Yaban, asi 
Ve cesur 
Kavgada, halayda mert 
Boranda yaraltdtr ... 
Ozan, yenilgiye ve kırıma karşılık, darağacına onurla 

yürüyen Şeyh Said'in ağzından umudu ve inancı şöyle 
dile getirir: 

Ben ki kan kaldtm 
Savruldu göklere ateşimin şavkt 
Kül kaldtm 
Sonra açtltp ktşlartn ortastnda 

gül kaldtm ey 

o 
Gülü 
Koklamaktan 
Sulamaktan 
Korkmaytn. .. 

gül 
kaldtm .. 

Evet, en iyisi destanın tümünü okumak. Cemşit Mar'ın 
her iki destanı gibi, Rojvane Cıvan'ın bu destanını da 
okurlarasalık veririm: Elinizin altında olmalı o. Bir Kürt 
ozanının, Şeyh Said ayaklanması ile ilgili yazdığı bu des
tan yürekten kopup gelen bir çığlıktır, bir ağıttır, bir tür
küdür. Şöyle başlıyor ve şöyle bitiyor o: 

Biz ki 
Diri 
Diri 
Tarihin 
Gizinde 
Kefen/endik 
Ey 
Kaç 
Yüzytldtr 
iz 
Süren 
Mülteci 
Kimlik ... 

Bu mülteci kimlik, bu öfke, bu acı, bu hasret daha çok 
sürecek mi dersiniz? 
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Rfıpel 24 Riya Azadi 

DGM'ler Bas1na Ceza Biçmeye Devam Ediyor 
. . 

YAZAR MEHMET BAYRAK ve DENG DERGISI . . . . . . . . 
SORUMLU MDDURU KAMIL ERMIŞ . . 
6 YIL 3 AYA MAHKUM EDILDILER 

12 Eylül faşizminin 
topluma hediyelerinden 
biri olan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri basına ce
za biçmeye devam edi
yor. Son olarak Ankara 
DGM, Özgür Gelecek 
dergisi hakkındaki pek
çok davadan birini so
nuçlandırdı ve derginin 
sahibi Mehmet Bayrak'ı 
6 yıl 3 aya, sorumlu mü
dür Bekir Kesen'i ise 18 
yıl hapis cezası karşılığı 
34 milyon lira para ceza
sına mahkum etti. 

Böylesi ağır bir mahku
miyete yolaçan yazı ise 
bir okuyucu mektubudur. 
Mahkeme, bundan dola
yı sorumlu müdürü mah
kum etmekle yetinme
miş, cezayi sorumluluğu 
olmadığı halde, derginin 
sahibi Mehmet Bayrak'ı 
da cezalandırmıştır. 

Özgür Gelecek dergi
si üzerindeki baskılardan 
daha önce de Riya Aza
di'de söz etmiştik. Bu ay
lık dergi iki yıl kadar önce 
Ankara'da yayın hayatı
na başladı ve başından 
itibaren, faşistlikleri ile ün 
salmış olan Ankara DGM 
savcılarının saldırılarına 
hedef oldu. Büro baskın
ları, tutuklamalar ve iş
kenceler birbirini izledi. 
Ankara kapalı cezaevin
de tutuklu oldukları bir 
dönemde politik tutuklu
lar toplu dayaktan geçiril
di ler. Faşist yöneticiler 
saldırı timine özellikle 
Mehmet Bayrak'ı hedef 
gösterdiler, "işte bizimle 
uğraşan gazetecilerden 
biri!" dediler. Bayrak bu 
saldırı sırasında ağır ya
ralandı ve yaşam tehlike-

si atlattı. 
Amaçları dergiyi sus

turmaktı. DGM savcıları, 
Mehmet Bayrak'ın yüzü
ne açık açık: "Böyle bir 
dergiyi çıkarma!" dedi
ler. Bayrak ise tüm bas
kı ve tehditlere boyun 
eğmedi. Özgür Gelecek 
dergisine yapılan ağır 
baskılar uluslararası ka
muoyunda yankılar 
uyandırdı. Uluslarara
sı Af Örgütü'nün, Ulusla
rarası PEN Klübünün ve 
çeşitli politik çevrelerin 
tepkileri üzerine Bayrak 
ve arkadaşlarını salıver
mek zorunda kaldılar; 
ancak baskılar sona 
ermedi. 

Dergi'nin yıldırımları 
bunca üzerine çekmesi
nin nedeni, Kürt sorunu
nu tartışma gündemine 
getirmesi, baskıları eleş
tirmesi ve çözüm için 
gerçekçi politikalar öner
mesiydi. Kullanılan dil ve 
terminoloji yumuşak ol
duğu halde, düşüneeye 
düşman rejim buna kat
lanamadı. Fiziki terörün, 
tutuklama ve işkencenin 
yanısıra, her yeni çıkan 
sayıyı izleyen toplama 
kararları ve dağıtım en
gellemeleriyle onu mali 
bakımdan bunalttı. Bu 
durumda Dergi, bir yıl ka
dar önce yayınına ara 
vermek zorunda kaldı. 
ikisi çift sayı olmak üze
re, topu topu sekiz sayı 
çıkabilmişti. 

Yayın durdu, ama da
valar süregeldi. Son 
mahkumiyat kararı çıktı
ğı zaman, Mehmet Bay
rak, DENG'Ie ve genel 
olarak Kürt basını ile da-

yanışma için düzenlenen 
toplantılara katılmak üze
re yurt dışında bulunu
yordu. Bayrak, bu 
toplantılarda yaptığı ko
nuşmalarda "yurda dö
nüp meşruiyet mücade
lemizi sürdüreceğiz" de
di ve toplantılar biter bit
mez de döndü. 

Yine istanbul'da yayın 
hayatını sürdüren DENG 
Dergisi de, yukarıda 
özetlenan baskı ve yıldır
malardan nasibini aldı, 
alıyor. Derginin her sayısı 
toplatıldı. Sahibi ve so
rumlu yazıişleri müdürleri 
birçok defa gözaltına alı
nıp tutuklandılar. Dergide 
çıkan hemen hemen tüm 
yazılar için Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde 
TCK'nın 142/3-6 madde
leri uyarınca; ayrıca der
gideki Kürtçe yazılardan 
dolayı ise, Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 2932 sa
yılı yasanın 4 a ve 4 b 
maddeleri gereği davalar 
açıldı. 

DGM'de. açılan dava
lardan 3. sayı ile ilgili ola
nı sonuçlandı ve sorumlu 
yazıişleri müdürü Kamil 
Ermiş, sözkonusu sayı
lardaki yazılardan ötürü 6 
yıl 3 ay ağır hapis ceza
sına çarptırıldı. Diğer sa
yılarla ilgili davalar ise 
halen devam ediyor. 

istanbul 2. Nolu Asliye 
Ceza Mahkemesinde 
açılan davalardan ise, 1, 
2, 3 ve 4. sayıyla ilgili 
olanlar sonuçlandı. 1. sa
yı ile ilgili olarak yazıişleri 
müdürü Kamil Ermiş, 1 
yıl hapis; 300 bin TL ağır 
para cezasına; 2., 3 ve 4. 
sayılarla ilgili olarak da 

herbirinden 1 'er yıl hapis 
ve 600'er bin TL ağır pa
ra cezasına çarptırıldı. 
Hapis cezaları, toplam 9 
milyon 400 bin TL para 
cezasına çevrildi. 

Sözkonusu kararlar 
henüz temyiz aşamasın
da olduğu için Bayrak, 
Ermiş ve Kesen tutuklu 
değiller. Ancak bu karar
lar ilerde kesinleşebilir ve 
bunu başka kararlar izle
yebilir. Mehmet Bayrak, 
Kamil Ermiş, Bekir Ke
sen ve daha birçok yurt
sever, ilerici insanımız, 
düşüncelerinden dolayı 
zindana atılmakla yüzyü
zeler. Diğer yandan, yüz
lerce yıla hükümlü onlar
ca basın mensubu, yıllar
dır zindandalar. Gerek 
onların bir an önce öz
gürlüklerine kavuşmala
rı, gerekse sömürgeci-fa
şist rejime yeni kurbanlar 
vermemek için uluslara
rası kamuoyunda bu re
jime yönelik teşhir kam
panyasını yükseltmek 
gerekir. 

Rejim, bir yandan dü
şünce suçunu ortadan 
kaldırmak için yasalarda 
değişiklik yapacağını ileri 
sürüyor, diğer yandan in
sanlara düşüncelerinden 
dolayı ceza biçmeye de
vam ediyor. Bayrak ve 
Kesen ile ilgili son karar 
onun ikiyüzlülüğünün ye
ni bir örneğidir. Demok
rasi sözü bu rejimin 
sorumlularının dilinde 
gülünç kaçmaktadır. 
Gerçekte Özal rejimi de
mokrasinin önündeki en 
baş engellerden biridir. 
O, 12 Eylü faşizmini sivil 
kılıf altında pervasızca 
sürdürüyor. 
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Riya Azadi 

KÜRT SORUNUNU ... 
(Baştarafi 28. sayfada) 

şan, baş eğmeyen 30 milyonluk ko
ca bir ulusun ve Fransa büyüklüğün
deki bir ülkenin sorunudur. 

Kürdistan sorunu çözülmedikçe 
bölgeye barış gelemez. Bu sorun 
çözülmedikçe, yara işleyecek, hem 
bölge, hem dünya bundan acı çeke
cektir. 

Bir ulusa karşı işlenen bu cinayet 
karşısında susmak, suçun günahını 
paylaşmakdır. 

Avrupa Konseyi'ne, Helsinki Söz
leşmesi'ne, Lozan konferansı'na ve 
öteki uluslararası anlaşma ve söz
leşmelere taraf olan ülkelerin ise, 
Kürdistan'da olup bitenler karşısın
da sorumluluğu daha büyüktür. 
Türk devletinin yaptıkları karşısında 
susmamak, onu mahkum etmek, 
sözkonusu taraf ülkeler için daha da 
ciddi bir hukuki ve ahlaki görevdir. 

Sizi, Kürt halkının dramı karşısın
da sesinizi yükseltmeye çağırıyoruz. 

Türk devletinin Kürdistan'daki te
rörüne hayır! 

ilerde toplanacak bir Ortadoğu 
Barış Konferansı'nın gündemine 
Kürt sorunu da alınmalı ve bu soru
na da, ulusların kendi kaderini tayin 
hakkı, eşitlik, özgürlük temelinde ba
rışçı bir çözüm bulunmalıdır. 

Kemal Surkay 
PSKT Genel Sekreteri 

Kasım-1990 

KONTR-GERİLLA .. 
(Baştarafi 8. sa)fada) 

büyütülmesi ve birkısım yurttaşların 
ve toplum kesimlerinin inanç ve dü
şüncelerine baskıyı daha da arttırı
cı yöndeki uygulama ve eğilimiere 
karşı da mücadele ederiz. 

Diğer yandan, bugün Türkiye'de, 
kimi kesimlerin, bir yandan "irtica" 
yaygarası yaparak, diğer yanda te
rörü bizzat kışkırtıp, provokasyon 
yaratıp bunu dinci kesimlere mal et
me ve böylece toplumu birkez daha 
terörize etme, aldatma, yeni darbe
ler için ortamı olgunlaştırma çabala
rına dikkat etmek gerekir. Bu tür 
oyunlar elbirliğiyle teşhir edilmeli ve 
bozulmalı. 

Diğer yandan, laiklik gerçek an
lamda demokratik bir devlette ge
çerli olabilir. Oysa bugünkü Türk 
devleti sömürgeci ve faşisttir. Böy
le bir yapıda laiklik gerçek anlamda 
varolma şansına sahip değil. 

Tüm genel toplumsal sorunların 
çözümü birbirine bağlı. Demokratik 
bir toplumun gerçekleştirilmesi, te
rörü önlemenin de, laikliğin de gü-

Rôpel25 

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSU 

Avrupa Konseyi 
Türkiye Daimi temsilciliği 

23 Ağustos 1990 tarihli ve 
JJ22430 Sayılı Mektuba ek 

(Orijinali ingilizcedir) 

AVRUPA iNSAN HAKL.ARI SÖZLEŞMESi 
15. MADDESiNE UYGUN OLARAK 

ASKlYA ALMA BiLDiRiMi 

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği, Güneydoğu Anado
lu'da son aylarda gerek genişlik, gerekse yoğunluk bakımından gi
derek artan (olaylar nedeniyle) tehdit altındadır. (Bu olaylar), 
Sözleşme'nin (Avrupa Konvansiyonu) 15. maddesince belirlenen an
lamda, ulusal yaşam için tehdit edici bir boyuta varmıştır. 

1989 yılında 136 sivil ve 153 güvenlik görevlisi, kısmen dış üsler
den hareket eden teröristlerin eylemleri sonucu öldürüldü. Yalnızca 
1990 başından bu yana öldürülenlerin sayısı 125 sivil ve 96 güven
lik görevlisidir. 

2. Ulusal güvenliğe yönelen tehdit esas olarak Güneydoğu Ana
dolu illerinde (*), kısmen de bitişik illerde meydana gelmektedir. 

3. Terörist eylemlerin yoğunluğu ve çeşitliliği yüzünden ve bu ey
lemlerle başa çıkabilmek için, hükümet yalnızca güvenlik güçlerini 
kullanmakla yetinemez; o, aynı zamanda, bir bölümüyle Türkiye 
Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerinden, hatta yurt dışından kaynakla
nıp kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik zararlı bir kampanyayla 
ve sendikal hakların kötüye kullanılışı ile mücadeleye uygun adım
ları atmaktadır. 

4. Son olarak, Türk hükümeti, Türk Anayasası'nın 121. Maddesi
ne uygun biçimde, 1 O Mayıs 1990 tarihli 424 ve 425 sayılı kanun kuv
vetinde kararnameleri çıkardı. Bu kararnameler, bir yönüyle, insan 
Hakları ve Temel Özgürlükleri için Avrupa Sözleşmesi'nin 5, 6, 8, 
10, 11 ve 13. maddelerinde yazılı hakların askıya alınması sonucu
nu verebilirler. Sözkonusu yeni tedbirlerin tamamlayıcı bir özeti ek
te sunulmuştur. Bunların Türk anayasasına uygun olup olmadığı 
sorunu, şu anda Türkiye Anayasa Mahkemesince incelenmektedir. 

5. Sözkonusu tedbirler gündemden kalktığı zaman, Türk Hükümeti, 
durumu Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirecektir. 

6. Bu bildirim, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi 15. Maddesinin 
gereği olarak yapıldı. 

(*)Sözkonusu iller şunlardır: Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarba
kır, Mardin, Siirt, Hakkari, Batman, Şırnak. 

vencesidir. Bunun için de bugünkü 
faşist ve militarist yapıyı dağıtmak 
gerekir. Düşünce, söz, basın, örgüt
lenme ve inanç özgürlüğü üzerinde
ki hertürlü baskıya ve bu özgürlükle
rin kullanılmasında hertürlü eşitsiz
liğe son verilmeli. Kürt halkı üzerin
deki baskı ve zulüm son bulmalı, 
halkımız kaderini özgürce belirle
melidir. 

Uluslararası düzeydeki son değiş
melerden ve Batı ülkelerindek1 açık-

lamalardan sonra, Türkiye'de de 
yeniden gündeme gelen Kontr
gerilla örgütünün ise biran önce da
ğıtılması, bu örgütün cinayet ve pro
vokasyonlarının açığa kavuşturul
ması ve sorumlularından hesap so
rulması için çaba gösterilmeli. Bu 
çabalar bugünkü koşullarda tümüy
le sonuç vermese bile, en azından 
konunun kamuoyuna mal edilmesi 
ve yeni komplo ve provokasyonların 
boşa çıkarılabilmesi için yararlıdır. 
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Rupel 26 

KÖRFEZ KRİZİ 
(Baştarafi 3. sayfada) 

le yüzyüzedir. Yine son yıllarda or
taya çıkan değişim rüzgarlarının, bu 
gelişmelerin de etkisiyle hızlanarak 
bölgedeki gerici rejimleri şu veya bu 
yönde köşeye sıkıştırması ihtimali de 
küçümsenir gibi değil. Nitekim bun
dan kısa bir süre önce Suudi Arabis
tan'da kadınlar araba kullanma 
hakkı elde edebilmek için gösteri 
yaptılar. Kuşkusuz burada asıl 
önemli olan araba kullanma hakkı
nın elde edilmesi değil, isanların, üs
telik de kadınların bir hak için Suudi 
ülkesinde gösteri yapmalarıdır. Bu
nun hemen ardından krallığın, de
mokratik hakların genişletile
ceği yolunda vaadde bulunması ve 
bu yönden hazırlık yapılmakta oldu
ğunu duyurması, suyun başını tu
tanların gelişmelerden nasıl 
korktuklarının bir göstergesidir. 

Türkiye'de ise Özal ABD ile uyum 
içerisindedir ve çıkacak bir savaşa 
katılmayı planlıyor. Ne var ki burju
vazinin tümü aynı görüşlere sahip 
değil. SHP, DYP ve DSP gibi düzen 
partileri, açıkça savaşa karşı çık
maktalar. Onların, örneğin bir Kıbrıs 
sorununda olduğu gibi ortak bir 
"ulusal politika" oluşturamamaları 
ve bunu kamuoyuna duyurmaları ise 
elbet savaş çığırtkanlığı yapanların 
işini güçleştiren bir durumdur. Kal
dı ki bu yöndeki görüş ayrılıkları, 
devleti yöneten kadrolar arasında, 
bizzat hükümet içerisinde de mev
cuttur. Dışişleri Bakanı ile Milli Sa
vunma Bakanlarının ardından Ge
nelkurmay Başkanı Torumtay'ın is
tifa etmesi var olan görüş ayrılıkla
rının derinliğini göstermek bakımın
dan ilginç örneklerdir. Gerçi bu isti
falar, sırf Körfez'de çıkacak bir sa
vaşa girip girmeme konusuna 
bağlanamaz ama, bunun payını da 
küçümsemernek gerekir. Aralarında 
Saddam rejiminin değerlendirilme
si ve bazı diğer konularda görüş ay
rılıkları bulunsa bile, gerek Türkiyeli 
sol ve demokratik güçler ve gerek
se Kürt yurtsever hareketi de esas 
olarak savaşa karşı çıkıyorlar. 

Türkiye'nin fiilen katılacağı bir sa
vaşın en ağır faturasının Kürt halkı
na çıkarılacağı ise açıktır. Türk ve 
Irak ordusu gibi Kürt halkına düş
man ırkçı-şoven iki gücün; iki katil 
sürüsünün Kürdistan'da karşı karşı
ya gelmelerinin ne anlama geldiği
ni halkımız çok iyi bilmektedir. 
Üstelik daha böyle bir savaş başla
madan da Kürt halkı, onun zararla
rını büyük ölçüde görüyor. Örneğin 
lrak'a ambargo konması, bu ülkey
le bağiantıyı sağlayan yol güzerga
hındaki halkımızı güç duruma soktu. 

Riya Azadi 

KÜRTÇE KONUŞMAYA 
TUTUKLAMA . M. FIRATLI 

insan Hakları Derneği'nin kongre
sinde Kürtçe konuşan delegeler tu
tuklandılar. 

Rapor ve çalışmalara ilişkin eleş
tiri ve öneriler bölümünde Kürdis
tan'dan delege olarak gelen V. 
Aydın'ın kendi anadilinden sorunları 
dile getirmek istemesi qzerine salo
nun havası gerginleşti. lik tepkiyi di
van başkanı gösterdi. Delegenin 
Kürtçe konuşmasına pek kızan 
"aydın-demokrat" yaftalı Av. Halit 
Çelenk oturuma 15 dakika ara vere
rek tepkisini gösterdi. Bu tutumu ay
nı zamanda bazı duyarlı çevrelerin 
harekete geçmesi için de bir uyarı 
oldu. Nitekim bu gelişmenin hemen 

Oteller, lokantalar, benzin istasyon
ları vb. işlemez duruma düştüler, il
çelerde, kentlerde ticaret hayatı 
daha da durgunlaştı. Beri taraftan 
Türkiye ikinci Ordu'nun geri kalan 
birliklerini de Kürdistan'a taşıdı, gü
venlik güçlerinin halka yönelik bas
kıları daha da yoğunlaştı, devletin 
sürgü ne yö~~lik çabaları hız kazan
dı. Kaldı ki Ozal ve takımı, savaşın 
yaratacağı uygun ortamdan yarar
lanmak suretiyle, Kürdistan için öte
denberi planlanan politikaları daha 
geniş boyutlu olarak hayata geçir
mek için pusuda bekliyorlar. Bunlar 
daha ileri derecede sürgünler, yeni
den geniş tutuklamalar ve öteki bas
kı yöntemleridir. 
Şu da var ki, Türkiye'nin Kürt hal

kından ve onun mücadelesinden 
duyduğu korku, sırf işgal altında tut
tuğu Kürdistan parçasındakiyle sı
nırlı değil. Türk yöneticileri, Saddam 
rejiminin devrilmesinden sonra Irak 
Kürdistanı halkımızın bazı ileri hak
lar elde etmesinden, Kürt yurtsever 
güçlerinin orada daha fazla etkin
lik kazanmalarından rahatsızlar. Bu, 
onlaruı uykusunu kaçıran bir durum
dur. Ozal alçağının, özellikle de ya
bancı basınla yaptığı görüşmelerde 
sık sık bu noktayı vurgulaması ve 
böyle bir duruma izin vermeyecek
lerini açıklaması boşuna değil. Bu 
nedenle de Körfez krizinin başlan
gıcından buyana Türk yönetiminin 
ABD ile yaptığı ikili görüşmelerin 
ana konularından birini sürekli bu 
sorun teşkil etmektedir. Özal, bun
dan bir süre önce iran'a yaptığı ge
zide Devlet Başkanı Rafsancani ile 
de aynı konuyu görüştü. Burjuva ba
sının bir bölümü bile Rafsancani ile 
Özal'ın Kürdistan'ı konuştuklarını 
açık-seçik yazdı. Ardından ikisinin 

ardından polis adı geçen delegeyi 
gözaltına almaya yeltendi. Salonda
kilerin tepkisi üzerine polis kongre
nin dağılmasını bekledi. 

Kongre dağıldıktan sonra polis V. 
Aydın'ı ve onlara tercümanlık yapan 
A. Zeki Okçuoğlu ile Av. M. Ozer'i 
gözaltına aldı. 28 Ekim 1990 günü 
DGM'de yapılan duruşmada ise 
"milli duyguları zayıflatmak ve ırkçı
lık propagandası yapmak" savıyla 
V. Aydın ve Av. Z. Okçuoğlu tutuk
landılar. 

Türkiye ve Kürdistan'da insan 
haklarının korunması için ciddi bir 
çaba gösteren iHD gibi saygın bir 

• 
de Irak Kürdistanı halkımıza karşı 
düşmanlıkta tam bir görüş birliği içe
risinde oldukları kendi açıklamalarıy
la açığa çıktı. iran'ın, Suriye'nin de 
aynı görüşte olduğu yolunda Türki
ye'ye güvence verdiği söylendi. 

Görülüyor ki Saddam'ın Kuveyt'i 
işgal etmesi ve bölgede krizin derin
leşmesi, Kürt sorununu q_aha büyük 
oranda güncelleştiriyor. Ulkemizi iş
gal altında tutan sömürgeci devlet
ler, halkımızın herhangi bir biçim 
altında özgürlüğe kavuşmasını, hat
ta ona yaklaşmasını engelleme yo
lunda rahatça anlaşabiliyor ve hatta 
ortaklaşa planlar yapabiliyorlar. Ne 
yazık ki düşmanın bu açık işbirliği
ne karşın, değişik parçalardan Kürt 
yurtsever örgütleri arasında yeter bir 
dayanışma ve diyalog yok. Onlar, 
seslerini uluslararası kamuoyuna 
daha etkin şekilde duyuracak, bazı 
çalışmaları birlikte koordine edecek 
bir birlikten yoksunlar. Oysa Kürt 
halkı bakımından tehlike son dere
ce büyüktür. Halkımız emperyalist
lerle bölgedeki sömürgeci güçlerin 
çıkarları uğruna kendisini bir anda 
ateşçemberi içerisinde bulabilir ve 
ülkemiz bir kez daha yakılıp yıkılma 
durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu 
bakımdan içerde ve dışarda kamu
oyunun bilgilendirilmesi ve hareke
te geçirilmesi büyük öneme sahiptir. 
Öte yandan toplanması düşünelen 
bir "Ortadoğu barış Konferansı" için 
önerici olanların, Kürt halkını bir kez 
daha unuttukları ve onun durumunu 
gözönüne almadıkları da bilinmeyen 
bir şey değil. Yine bu konuda da 
Kürt yurtsever güçlerine büyük gö
revler düşüyor. Bir biriyle bağlantılı 
her iki alanda etkin çalışmalara ge
reksinme var. Bunun için gecikme
den kolları sıvamak gerekiyor. 
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derneğin kongresinde divan baş
kanlığına insan haklarına gerçekte~ 
saygılı birinin getirilmemiş olması bır 
olumsuzluk. Bay Çelenk kişinin ken
di diliyle düşüncelerini dile getirme
yi en temel hak olarak algılamıyor 
demek ki, ne demeli? 

Ve bu uygulamalar tam da iktidar 
ve muhalefetin koro halinde "Kürt
çe konuşmak yasak değildir. Herkes 
kendi dilini konuşma hakkına sahip
tir." gibi demagojilerin yapıldığı bir 
dönemde oluyor. Bu da denilen söz
lerin ne denli gayri ciddi, gerçekler
den uzak ve iki yüzlüce bir tutum 
olduğunu gösteriyor. 

Bu tekil bir olay olmayıp halkımı
zın hergün karşılaştığı binlerce uy
gulamalardan sadece biridir. 

Kürtçe konuşmak, Kürtçe yayın 
yapmak, Kürtçe müzik dinlemek ya
sak ve bunları yapanlar ise ağır ce
zalara çarptırılıyor. 

Bugün çte Kürdistan'da devlet te
rörü artarak sürüyor. Köyler yakılıp 
yı kılıyor, insanlar tarlasında, evinde 
ya da ibadetinde iken kurşuna dizi
liyor. Devlet teröründen dolayı2 mil
yondan fazla kişi yerini yurdunu 
terketmek, yadellere gitmek zorun
da bırakıldı. Bu göç hala sürmekte
dir. Devletin planlı ve bilinçlice 
uyguladığı bu terör yöntemleri in
sansız bir ülkeyi amaçlıyor. Özellik
le Nisan 1990'da çıkarılan 413 sayılı 
terör ve sansür yasası Bölge Valisi'
ne Kürdistan'da katliam ve sürgün 
dahil birçok yetkiyi veriyor. 

Kürt halkı üzerinde yıllardır sö
mürgeci baskı-sömürü düzeni sür
dürülmekte ve sıradan bir demokra
tik hak isteğine dahi kan ve ateşle 
karşılık verilmektedir. 

Halkımızın diline, kültürüne, folk
lörüne yasaklar konarak, tarihimizi 
çarpıtarak, Kürdistan'daki sanat 
eserlerini tahrip ederek, halkımızı 
kimliksiz bırakmak, onun ulusal bir 
kategori olarak gelişmesini engelle
mek istemektedirler. 

Ancak unutulmamalıdır ki bu tür
den sömürgeci baskı ve zulüm ilk 
değildir. Onlarca yıldır ki halkımız 
zorbalık ve haydutluğun her türlü
süyle mücadele ederek günümüze 
kadar geldi. 

Tüm şoven ırkçı kafalar şu gerçe
ği bilmek zorundadırlar ki Kürt ve 
Kürdistan sorunu adil bir çözüme 
ulaşmadıkça Türkiye'de barıştan sö
zetmenin, yanyana kardeşçe yaşa
manın şansı yoktur. 

Kürt ve Kürdistan sorunu Türki
ye'de demokrasi sorununun temel 
halkasıdır. Bu halkanın üzerinden 
atlanarak, onu görmezden gelerek 
Kürt halkını baskı altında tutarak, 

onun demokratik haklarına sırt dö
nülerek Türkiye'de demokrasi kuru
lamaz. Varolan nispi demokrasi de 
her an askeri kuşatma altında olur. 

Kendilerine devrimci-demokrat di
yen kesimlerin de şunu belmesi ge
rekir ki, Türkiye Kürdistanı'nda ı 5 
milyonu bulan Kürt halkı vardır. 
Onun kurtuluş ve özgürlük mücade
lesini yılmadan sürdüreceğine ve 
tüm haklarını alana dek mücadele 
edeceğine kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

ORTADOGU BARIŞ .. 
(Baştarafi 1. sa)fada) 

yakar göründü. Ama yine de, bunu 
Körfez kriziyle birleştirmeye ya
naşmıyor. 

Ve böyle yapmakla ABD, gerçek
ten çifte standart izliyor. Bir yandan 
israil'in yıllardır süren işgali göz 
önünde. ısrail, işgal ettiği topraklar
dan çekilmesi için BM'in aldığı ka
rarlara aldırış bile etmiyor. Ama ~u 
yüzden kimsenin ayağa kalktığı, ıs
rail'e baskı yaptığı yok. Ne ambar
go, ne silahlı tehdit.. 

Diğe~ yandan, bugün Irak'ın elin
de ve ısrail'i tehdit etmekte olan 
uzun menzilli füzelerden, kimyasal 
silahlardan söz ediliyor. Savaş çık
sın ya da çıkmasın, Irak'ın durumu 
belirlenirken bütün bunlar gündeme 
gelecektir ve gelmelidir. Ama isra
il'in elinde de tüm çevreyi vurabile
cek daha tehlikeli bir silah, atom 
bombası var. Yine bu bölgede baş
kalarının elinde de bu tür tehlikeli si
lahlar var: Örneğin Türkiye'de 
NATO ürünü atom başlıkları ve orta 
menzilli füzeler, Suriye'nin ve iran'
ın elinde uzun menzilli füzeler ve 
kimyasal silahlar. O halde, salt Irak'
ın elindeki tehlikeli silahları yok et
mekle ve onun ordusunu etkisiz 
hale getirmekle sorun bitecek mi? 
Yine Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesiy
le Ortadoğu'ya barış gelecek mi? Ya 
Filistin ve Lübnan sorunu? 

Ya kimsenin aklına gelmeyen, ya 
da bilmezlikten gelinen Kürdistan 
sorunu?. 

Tüm sorunları ele alacak bir Or
tadoğu Konferansı isteyenler bile, 
Kürt sorununu ağızlarına almaktan 
kaçınıyorlar. Belli ki fincancı katırla
rını ürkütrnek istemiyorlar, ya da çı
karları öyle gerektiriyor. Iyi ama, 
Kürt ve Kürdistan sorunu önemsiz 
midir? 30 milyonluk bu koca halk yıl
lardır savaşıyor. Bizzat Körfez krizi 
ile Kürt sorununun sıkı bağını, kör ve 
aptal olmayan herkes görüyor. Öy
leyse bu suskunluk doğru mudur? 

Amaç eğer gerçekten bölgeye ba
rış getirmekse, Kürdistan sorununu 

,. 
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çözmeden, veya onu dışarda bıraka
rak barışa ulaşmak mümkün mü? 

Açık ki Ortadoğu'da tüm sorunlar 
sıkı bir bağlantı içindedir ve barışa 
ulaşmak için tüm bu sorunları gün
demine alacak bir Ortadoğu Konfe-. 
ransı'na gerek var. 

Konferans, Körfez sorunuyla bir
likte israii-Filistin ve Lübnan soru
nu'nu, bunun yanısıra Kürdistan so
rununu gündemine almalı ve tümü 
için barışçı, adil çözümler bulmalıdır. 

Bu kapsamda, Filistin halkını tem
sil eden FKÖ ile israil arasında adil 
bir barış andiaşması imzalanmalı, 
bölgede Filistin devleti fiili olarak da 
kurulmal ı. 

Lübnan'dan tüm yabancı güçler 
çekilmeli, ülkenin egemenliği sağ
lanmalı; 

Kürdistan'ın uluslararası sömürge 
yapısına son verilmeli, halkımız ken
di kaderini özgürce belirlemeli. 

Konferans, Irak'la birlikte bölge
deki tüm devletlerin askeri gücünü 
ele almalı ve AGiK benzeri bir silah 
ve asker indirimini sağlamalıdır; 

Bölgedeki tüm atom silahları, kim
yasal ve biyolojik silahlar yok 
edilmeli. 

Ortadoğu'daki sözkonusu yeni 
barışçı düzenleme uluslararası gü
vence altına alınmalı; öyle ki saldır
gan ve zorba güçler onu bozmayı 
göze alamasın. 

Uluslararası durum, günümüzde 
böylesi bir konferansı toplamaya ve 
böylesi bir çözümü ve güvenceyi 
sağlamaya uygundur. 

Böylesi bir çözüm 30 milyonluk 
tutsak halkımızın kabul edebileceği 
bir çözümdür. Kürdistan yurtsever 
güçleri ulusal ve uluslararası arena
da bu istemleri yükseltmelidirler. 

Ortadoğu Konferansı istemi, gide
rek uluslararası kamuoyunda geniş 
destek bulmaktadır. Böyle bir kon
feransın gündemine Kürt sorununun 
da alınmasını sağlamak elbet kolay 
değil. Ülkemizi bölüşmüş olan dev
letler buna yanaşmayacaklardır. Çı
karlarını gözeten öteki büyük güçler 
de, adalet ve barış duygusundan 
çok (böyle duygular, kişilerde olsa 
bile, devlet politikalarında yoktur) 
güç dengelerini gözetmekteler. Bu 
nedenle, Kürt sorununun böylesi bir 
konferansın gündemine girmesini 
sağlamak, tüm öteki etkenierin ya
nısıra, Kürt ulusal güçlerinin etkinli
ğine ve sağlıklı bir politika izlemeye 
bağlıdır. Bunun için uluslararası ka
muoyunu oluşturmak gerekir ve yo
ğun diplomatik girişimiere gerek var. 
Bu girişimler yurt içinde ve dışında 
kitlesel eylemlerle desteklenmelidir. 

Tüm engellere karşılık, Kürtler için 
de yeni bir tarihsel fırsat doğmuştur 
ve bunu en iyi biçimde değerlendir
meliyiz. 
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KÜRT SORUNUNU ÇÖZMENİN YOLU 
İNSAN HAKLARINI ASKIY A ALMAK DEÖİL .. ' 

BU HAKLARI TUMDEN TANIMAKTIR 
Türk Devleti, Ağustos aymda Avrupa Konseyi'ne yapt1ğ1 bildirim

de Kürdistan'daki durumu gerekçe göstererek insan haklanm tüm
den askwa ald1ğm1 aç1klad1. Bunun üzerine, Partimiz adma Genel 
Sekreter Kemal Burkay Yoldaş, Avrupa Konseyi'ne taraf olan ülke
le_rin devlet ve hükümet başkanianna bir mektup yazarak Türkiye'
mn tutumunu protesto etti, Kürdistan'daki durum hakkmda bilgi verdi 
ve taraf ülkeleri görevlerini yapmaya çağlfdl. Bu mektup, aym za
m~nda diğer politik ve demokratik çevre/ere de ileti/di. 

Ingilizeeye çevri/ip iletilen mektubun Türkçesi aşağ1dadlf. 

Sayın Bayanlar, Baylar, 
Türk Hükümeti 23 Ağustos 

1990'da Avrupa Konseyi'ne yaptığı 
bildirimde, ülkenin doğusundaki on 
ilde (Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Di
yarbakır, Mardin, Siirt, Hakkari, Bat
man v~ Şırnak) insan Hakları ve 
Temel Ozgürlükleri Avrupa Konven
siyonu 'nun (sözleşmenin) 5, 6, 8, 
1 O, 11 ve 13. maddelerinde yazılı te
mel hakları askıya aldığını açıklamış
tır. Türk devleti, buna gerekçe 
olarak, bölgede yer alan silahlı ey
lemleri kendi ulusal güvenliği için bir 
tehdit olarak göstermekte ve bunun 
"ulusun varlığı için bir hayati tehli
ke olmaya doğru tırmandığını" ileri 
sürmektedir. 

Gerçek durum nedir? 
Bu illerin tümü nüfusun büyük ço

ğunluğunu Kürt halkının teşkil ettiği 
illerdir; bu bölge Kürdistan'dır. 

Bölgede gerçekten de birkaç yıl
dan beri silahlı eylemler vardır ve 
gerek halktan, gerek güvenlik güç
lerinden insanlar ölmektedir; ama 
bu, iddia edildiği gibi, Türk ulusunun 
güvenliği için bir tehlike midir? Onun 
varlığını tehdit etmekte midir? 

Bu iddia tümüyle gerçek dışıdır. 
Bir kez bu olaylar, tümüyle Türk 

devletinin politikasının bir ürünüdür. 
Avrupa ve dünya kamuoyu çok iyi 
bilmektedir ki, Kürdistan bölünmüş 
bir ülkedir ve en büyük parçası da 
Türk devletinin sınırları içindedir. Bu 
bölge Türkiye'nin toplam yüzölçü
münün üçte birini oluşturmaktadır . 
Kürt halkının toplam nüfus içindeki 
payı da bu orandadır. Ve Türk dev
leti, yıllardan beri Kürt halkının en te
mel haklarını çiğneyerek, baskıyla, 
terörle Kürt halkının dilini, kültürünü, 
özet olarak varlığını ortadan kaldır
maya çalışmaktadır . Ortadoğu'da 
nüfusu 30 milyonu, Türkiye sınırları 
içinde ise 15 milyonu aşan koca bir 
ulus, göz göre göre, ortaçağiara öz
gü bir barbarlığın, vandalizmin he
defi olmaktadır. 

Kürt halkının kendi diliyle kitaplar, 
gazeteler çıkarması yasaktır. Kürt di
linde bir tek okula izin verilmemek
tedir. Kürt diliyle türkü söylemek, 
hatta konuşmak bile yasaktır. Bütün 
bunlar suç sayılıyor ve şiddetle ce
zal~ndırılıyor. (Son olarak Ankara'
da Insan Hakları Derneği'nin kong
resinde Kürtçe konuşan biri ile çe
virmeni gözaltına alınıp tutuklandı
lar. Acaba bu kişi Kürtçe konuşmak
la Türk ulusunun varlığını tehdit mi 
etmektedir? Türkiye hangi yüzyılda, 
hangi dünyada yaşıyor?) 

Kürdistan'da Türk devletinin iş
kence ve terör çarkı geçerlidir. 

Kürdistan Türk devleti tarafından 
en pervasız sömürgeci yöntemlerle 
soyulmaktadır. Bu yüzdendir ki, do
ğal olarak kaynakları çok zengin 
olan bu ülkede halkımız yoksulluk ve 
setalet içinde yaşıyor . 

Bütün bu uygulamalarla uluslara
rası hukuku, temel insan haklarını 
çiğneyen Türk devletidir. O, kendi 
varlığının temeli olan Lozan antlaş
masının hükümlerine bile aldırma
maktadır. 

işte Kürt halkını tepkiye, direnişe, 
isyana sevk eden bu politikadır. 
Hangi halk böyle bir uygulamaya 
evet der. Hangi halk buna isyan et
mez ve isyan ettiği zaman da haklı 
olmaz? 

Avrupa Konseyi'nin sayın üyele
ri , sorumlu devlet adamları ve halk
lar! Bütün bunlar size yapılsa susar 
mıydınız, uslu uslu boyun eğer 
miydi niz? 

Kaldı ki bölgede yeralan sözkonu
su eylemlerin pekçoğu bizzat dev
letin güvenlik güçleri tarafından iş
lenmiş ve Kürt eylemcilere mal edil
miştir. Sete ve Gere köyü katliam
ları bunun örnekleridir. Türk devleti, 
dünya kamuoyunu aldatmak için 
Kürt kadın ve çocuklarını katietmek
te ve başkalarına yüklemektedir. 

Türk devleti hem suçludur, hem 
de davacı pozunda ortaya çıkmak-

ta ve kendi eylemlerinin ürünü olan 
bir durum nedeniyle insan haklarını 
askıya almaktadır. Gerçekte bu hak
lar yıllardan beri zaten askıdadır. 
Türk devleti, şimdi, körfez krizinin 
yarattığı dumanlı havadan yararla
narak, bu uygulamayı Avrupa Kon
seyi'ne haber vermekte, ona 
onayiatmak istemektedir. 

Oysa bölgede yeralan sözkonusu 
olayların son bulması mümkün ve 
kolaydır. Yeter ki Türk devleti temel 
insan haklarına saygı göstersin, Kürt 
halkı üzerindeki zulme ve zorbalığa 
son versin, Kürt halkının Türk halkıy
la eşit haklara sahip olmasına razı 
olsun, kavga bitecektir. 
. Demek ki sorunu çözmenin yolu, 
ınsan haklarını daha da askıya al
mak değil, bu hakları tanımaktır. 
Kürt halkı özgürlük ve eşitlik için mü
cadele ediyor; Türk devleti ise eşit
sizliği sürdürmeye çabalıyor. 
Barışın, demokrasinin karşısında 
olan Türk devletidir, onun baskıcı, 
terörist politikasıdır. 

Aslında güvenliği ve varlığı tehli
kede olan bir ulus var, o da Kürt ulu
sud ur. Binlerce yıllık tarihiyle, 
kendine özgü diliyle ve zengin kül
türüyle koca bir ulus, dünyanın gözü 
önünde yokedilmek isteniyor. insan
lık bu soykırım kaşısında daha ne 
kadar susacak? 

Sayın bayanlar, baylar, 
Dünya kamuoyunun ve sizin çok 

iyi bildiğiniz bir gerçeği uzun uzun 
anlatmamıza gerek yoktur. Türk 
devleti Birleşmiş Milletler ilkelerini, 
Avrupa Sözleşmesi'ni, Helsinki Ni
hayi Senedi'ni, bizzat Lozan Antiaş
ması'nı ve bir bütün olarak 
uluslararası hukuku kaba biçimde 
çiğnemekte, insanlık suçu işle
mektedir. 

Avrupa Konseyi ve tüm öteki ulus
lararası kurumlar kendisinden bu
nun hesabını sormal ıdır. Türk devleti 
yargılanmalıdır . 

Tüm sorumlu devlet ve hukuk 
adamları, barışseverleri 

Ortadoğu'da yalnız bir Kuveyt so
runu, Filistin ve Lübnan sorunu yok, 
aynı zamanda bir Kürt sorunu var .. 
Bu, birkaç devlet arasında bölün
müş, en temel hakları çiğnenen, iş
kence gören, öldürülen, kırımdan 
geçirilen; aynı zamanda yıllardır öz
gürlüğü için yiğitçe direnen, sava-

(Devamı 25. sayfada) 
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